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Governo aumenta previsão de
superávit da balança comercial
Ações de prevenção à febre amarela
são intensificadas na Zona Norte
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Santander, Itaú e Bradesco pagarão
R$ 660 mi à prefeitura de São Paulo
Página 3

Putin lança
quatro mísseis
balísticos
durante testes
militares

Previsão do Tempo
Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

30º C
19º C

Noite

27º C
19º C

Noite

26º C
18º C

Noite

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

EURO
Compra: 3,76
Venda:
3,76

OURO
Compra: 120,65
Venda: 150,65

dos reservatórios 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 consciente
e combate ao desperdício”, diz a
agência.
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Petrobras não podia se dar
o luxo de perder blocos
arrematados, diz Parente
O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, explicou na
tarde de sexta-feira (27) que
as ofertas elevadas dos consórcios com participação da
estatal nos leilões do pré-sal

Motogp: Campeão pode
ser coroado nesse final
de semana
Marc Márquez poderá tornar-se campeão da temporada
2017 da Motogp já nesse final de semana na Malásia. A
corrida acontece na madrugada de sábado para domingo. O
único piloto com chances matemáticas de impedí-lo é Andrea Dovisioso, piloto da Ducati, mas após seu fraco desempenho 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

buscavam garantir os contratos, em um cenário em que os
concorrentes eram empresas
de grande porte e que demonstravam interesse nos
blocos.
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Circuito de meia maratona
da América Latina abre
inscrições para 2018
O ano de 2018 nem começou e já promete abalar
as estruturas do mundo da
corrida. Isso porque depois
do sucesso deste primeiro
ano como circuito internacional, ASICS e Norte Marketing pré-venda para as
etapas de Salvador, São Pau-

lo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Brasília do ano
que vem – Santiago, Lima
e Buenos Aires estarão disponíveis em breve. Além
disso, ainda anunciaram
mais duas cidades: Bogotá
(Colômbia) e Montevidéu
(Uruguai).
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Tudo pronto para começar o
Monster Kart Experience
neste domingo

Dovisioso quer adiar a festa de Marquez (2)

Minas e Montes Claros
fazem duelo de mineiros
neste sábado
Foto/ Bruno Teixeira

Turismo
Compra: 3,11
Venda:
3,37

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 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Segundo a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel),
não houve evolução na situação

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,24
Venda:
3,24

Conta de luz terá taxa extra
de R$ 5 para cada
100 kwh-hora consumidos

Foto/ MotoGP

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

Os dois leilões de áreas do
polígono do pré-sal das bacias de
Santos e Campos, constantes da 2ª
e 3ª rodadas realizados na sextafeira (27) pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) conseguiram
arrecadar para os cofres da União
R$ 6,15 bilhões em bônus, vendendo seis dos oito blocos ofertados – o equivalente a 75% de
toda a área ofertada. Vão ainda propiciar R$ 760 milhões em investimentos nos próximos anos.
O resultado foi comemorado
pelo ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho, e pelo diretor-geral da ANP, Décio Oddoni. Para
o ministro, as duas rodadas registraram resultados acima da expectativa
e recolocaram o Brasil no cenário
mundial do petróleo, além de trazer
investimentos para o país. Página 3

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 principais responsáveis por esse
comportamento são os aumentos das exportações de petróleo bruto (+US$ 6,2 bilhões),
minério de ferro (+US$ 5 bilhões), 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 carga (+US$ 604 milhões). (Agencia Brasil)

Um duelo mineiro será atração na rodada da Superliga masculina de vôlei 2017/2018 neste sábado (28). Quando se trata
de Minas Tênis Clube (MG)
contra Montes Claros Vôlei
(MG) o clima 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).
Página 7
Minas enfrentou o
Corinthians-Guarulhos na
segunda rodada

Foto/ Fotocardia

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 plenário minutos antes e
se absteve de votar. Página 3

Leilões do pré-sal arrecadam
R$ R$ 6,15 bilhões e
vendem 75% da área ofertada
Foto/ Tomaz Silva Agência Brasil

Catalunha
declara sua
independência
da Espanha

O Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
ampliou a previsão de superávit 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 ministério, os números refletem principalmente o desempenho das
exportações brasileiras, cuja
alta acumulada no ano é de
quase 20%, com vendas externas puxadas por automóveis, veículos de carga, produtos siderúrgicos, produtos
do
agronegócio
e
commodities minerais.
Em termos absolutos, a ex-

São esperados cerca de 100 pilotos em cada seletiva do
Monster Kart Experience
Um dos ícones do automobi- às vésperas de realizar um solismo brasileiro, com 35 anos de nho. Neste domingo (29/10)
carreira desde o kart até catego- ele vai dar mais uma contribuirias internacionais, o piloto de ção ao esporte a motor sobre
sorocabano Djalma Fogaça está quatro rodas.
Página 7
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Ações de prevenção à febre amarela
são intensificadas na Zona Norte
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( 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 [ministério Belém], Rute entra pra esta história já no seu 1º mandato
no parlamento paulistano.
J U S T I Ç AS
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 fraudador dos humanos.
PA 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 ...
POLÍTICOS
... 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 campanha à Presidência, ou aceitar ...
B R AS 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 ? Estará mesmo preparado pra pacificar o partido, talvez aceitando e
apoiando o ex-governador ...
NO
... e senador José Serra pra retornar ao Palácio dos Bandeirantes, 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 STA D O
... Vai seguir dando aulas de ‘diplomacia’, que na prática acabam 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 Presidencialismo como o norte-americano, nem ...
DE
... 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 deputado federal que ele determinar ? E em dezembro será a vez do
diretório nacional, ...
S Ã O PAU 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 ?
EDITOR
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 instituições. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política de São Paulo [Brasil].
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Além da vacinação preventiva 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 Aegyptiem imóveis que margeiam a
área da mata dos parques Horto Florestal e Anhanguera, na
Zona Norte.
“Nós pedimos para que a população 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 mosquito e a população de São Paulo
respondeu adequadamente. Este
ano tivemos poucos casos porque houve uma colaboração da
população para controlar o mosquito, identificando os criadouros 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 aproximadamente 3.700 imóveis em uma área
com população estimada em

9.361 pessoas. A medida foi tomada após um macaco da espécie Bugio-ruivo (Alouatta clamitans) ter sido encontrado
morto no Parque do Horto e os
exames laboratoriais feitos no
primata terem con firmado febre amarela.
A partir desta confirmação,
a Suvis Santana iniciou o bloqueio 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 mosquito estão dentro das residências.
“Estamos definindo as estratégias para que o Aedes
Aegypti não volte a ser transmissor da febre amarela, o que não
ocorre desde a década de 1940”,
explica o coordenador do programa municipal de Vigilância e
Controle de Arboviroses da capital, Eduardo de Mais.
A Vigilância também realizou o bloqueio de nebulização

nos imóveis localizados em um
raio de 300 metros a partir da
lateral esquerda do Parque Horto Florestal, bem próximo do
local onde o macaco morto foi
encontrado. Ao longo da semana, 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 eliminação de criadouros acontecem até às 17h. A aplicação de
inseticida pode ser estendida até
as 19h.
“A atuação proativa da população neste trabalho é fundamental na eliminação de possíveis
criadouros para o mosquito,
como água parada em vasos, recipientes e caixas d’água”, disse
Pollara.
Vale lembrar que assim
como as pessoas, os rimatas
são
vítimas
dos
mosquitosHaemagoguseSabethes,encontrados
na zona de mata que costumam
circular em copas de árvores,
local de repouso preferido dos

primatas. Quando eles são infectados e chegam a morrer, indicando que existe a circulação do
vírus no local. Os primatas da
cidade estão sendo monitorados
e notificados pela Divisão de
Fauna (DEPAVE-3) da Secretaria do Verde e Meio Ambiente
(SVMA), responsável pela saúde dos animais silvestres do
município.
“Por enquanto nós não encontramos 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 estamos monitorando as áreas
com os primatas para evitar este
crime ambiental”, disse a diretora de Fauna Silvestre da
SVMA, Juliana Summa. Quem
encontrar um animal silvestre
sendo maltratado pode denunciar 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 compareceu ao evento e apresentou
duas propostas para a questão da
segurança nas fronteiras e também para a solução de crimes
transacionais e interestaduais.
A primeira solução viria com
a união de esforços. “Crime
transnacional e interestadual exige união de esforços de todos.
Defendemos que seja institucionalizada a Agência Nacional de
Inteligência, ligada diretamente

ao Presidente da República, ao
Gabinete de Segurança Institucional, formada pelo Ministério da
Justiça, Ministério da Defesa, Relações Exteriores, Polícia Federal,
Rodoviária Federal e a Inteligência 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 diferentes esferas, o governador
acredita que é preciso investir
em tecnologia para ampliar a eficácia no combate ao crime. “Não

é um trabalho fácil. São fronteiras muito extensas. Brasil é um
país de dimensões continentais.
Só tem uma maneira de fazer esse
combate: unindo esforços, com
inteligência, informação e tecnologia. Temos de ter tecnologia
para poder enfrentar essa chaga
que é a questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas”, disse
Alckmin, que aproveitou para apresentar a expertise do sistema adotado 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 inteligente, um sistema detecta, que
em 18 meses tivemos 5.300 pri-

sões em flagrante. Hoje temos
que utilizar a tecnologia no combate ao crime. Então há possibilidade de convênio. Por exemplo, uma câmera de vídeo em rio
Branco ou outra cidade, conectada a esse sistema, você tem o
alarme e você prende mais facilmente carro com chapa clonada,
carro roubada, prende quadrilhas
especializadas, com o monitoramento. Ou seja, tecnologia com
esse trabalho”, comentou Alckmin, que falou também sobre a
necessidade de se definir os recursos 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 sétimo Centro Temporário de Acolhimento (CTA) para pessoas em
situação de rua. O serviço foi
viabilizado pela Secretaria Especial de Investimento Social
(SEIS) por meio de parcerias
com empresas da iniciativa privada. Com ele, passam de 1.250
vagas de acolhimento apenas nos
CTAs, novo conceito de equipamento social implantado por
esta gestão.
O espaço funcionará 24h por
dia e será administrado pela Associação Beneficente Caminho
de Luz (ABECAL), por meio de
parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). O
CTA poderá acolher para pernoite
até 170 homens em situação de
rua, além de disponibilizar outras 50 vagas para atividades de
convivência durante o dia.
“Este CTA abre dia 5 de novembro e tem condições de receber 220 pessoas. É uma oportunidade que elas têm de saírem
das ruas. Aqui terão um carroçódromo para estacionar suas carroças e canil, com comida e ve-

terinário para seus cães. Este é
um gesto humanitário, em reconhecimento dessas pessoas”,
afirmou o prefeito João Doria.
As primeiras vagas serão
destinadas às pessoas em situação de rua da região de Santo
Amaro e da Zona Sul. Os futuros
conviventes poderão ser encaminhados pelos Centros Pop e/ou
Serviços Especializados de Abordagem Social (SEAS). Os interessados também podem procurar o serviço espontaneamente.
Para receber o sétimo CTA,
o imóvel passou por reformas
em sua estrutura que foram doadas pelo Grupo Bueno Netto,
com investimentos de cerca de
R$ 650 mil. No novo equipamento, os moradores em situação de rua terão acesso ao acolhimento, alimentação (café, almoço e jantar), banho, atendimento 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 dormitórios 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, psicólogo, orientadores, cozinheiros e agentes operacionais.
A implementação desse
equipamento também contou
com doações de outras empresas da iniciativa privada como as
Casas Bahia (linha branca), Igreja Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias (fogão industrial,
roupeiro, armários, cadeiras e
maca), a Souza Cruz (beliches,
camas e colchões), INAC (computadores), Unilever e Procter &
Gamble (kits de higiene), Caixa
Econômica Federal (mesas e cadeiras), Fibratex (cobertores) e a
PETZ (ração, comedores e bebedouros para os animais). O prefeito João Doria ressalta a importância para a capital de parcerias com
as empresas e se coloca à disposição de outros representantes da
iniciativa privada que desejarem
contribuir com a cidade.
Rede de acolhimento
Atualmente, a rede de acolhimento da Secretaria Municipal

de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) conta
com 85 centros de acolhida e
sete CTAs que, juntos, disponibilizam mais de 12 mil vagas.
Desde janeiro, a rede foi
ampliada com a implementação
de sete CTAs. Além do inaugurado nesta quinta-feira, há outro
no Brás (164 vagas de acolhimento e 100 vagas de convivência), no Aricanduva (238 vagas
de acolhimento e 100 vagas de
convivência), um quarto na Vila
Mariana (120 vagas de acolhimento e 50 para atividades de
convivência), o CTA Prates (156
vagas de acolhimento e 110 vagas para atividades de convivência), um no Butantã (188 vagas
de acolhimento e 50 para convivência), e outro na Barra Funda
com 290 vagas de acolhimento
e 50 para atividades diurnas.
Outra novidade na rede socioassistencial nesta gestão foi a
implementação de quatro unidades de Atendimento Diário
Emergencial (ATENDE), que
prestam atendimento a dependentes químicos e que também
foram viabilizadas pela Secretaria Especial de Investimento
Social com recursos da iniciativa privada.

CGM lança edital para Programa
de Integridade e Boas Práticas
A Controladoria Geral do
Município (CGM) publicou na
quinta-feira (26), no Diário Oficial da Cidade, o Edital de Chamamento Interno 002/2017, visando pré-selecionar unidades
da Prefeitura do Município de
São Paulo interessadas em desenvolver o Programa de Integridade e Boas Práticas – PIBP.
O Programa de Integridade
e Boas Práticas está dentro da
Meta 50 do Programa de metas 2017-2020 que prevê o aumento 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 fomento de ações de Governo
Aberto, firmado em 2016 com
a iniciativa Open Government
Partnership (OGP), que busca
fortalecer a participação, controle social, transparência, integridade e inovação tecnológica, com o comprometimento em
envolver os cidadãos na gestão
da cidade;
Entre os objetivos do programa estão: a prevenção e o combate à corrupção, a promoção da
ética no serviço público, o mapeamento e análise de riscos, o
diagnóstico de vulnerabilidades

e a sugestão de melhorias em
processos e procedimentos administrativos.
A CGM irá pré-selecionar
quatro unidades que manifestarem 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 apresentado em qualquer momento, através de correio eletrôn
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 elaborado após uma análise de riscos
de integridade e identificação
dos principais procedimentos e
processos que envolvem a unidade em questão. O objetivo
será identificar vulnerabilidades,
propor medidas para mitigação
de possíveis fragilidades, fortalecer e/ou criar a unidade de controle interno local, além de propor a criação de indicadores de
desempenho e identificar pontos
de melhoria nos procedimentos
e processos rotineiros da pasta.
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Leilões do pré-sal arrecadam
R$ R$ 6,15 bilhões para União
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 Biocombustíveis (ANP)
conseguiram arrecadar para os
cofres da União R$ 6,15 bilhões
em bônus, vendendo seis dos
oito blocos ofertados – o equivalente a 75% de toda a área
ofertada. Vão ainda propiciar R$
760 milhões em investimentos
nos próximos anos.
O resultado foi comemorado pelo ministro de Minas e
Energia, Fernando Coelho Filho,
e pelo diretor-geral da ANP,
Décio Oddoni. Para o ministro,
as duas rodadas registraram resultados acima da expectativa e
recolocaram o Brasil no cenário mundial do petróleo, além de
trazer investimentos para o país.
“O resultado excelente obtido é fruto do trabalho desenvolvido, e mostra acima de tudo
a confiança retomada junto às
grandes empresas internacionais. Os percentuais de óleo excedentes ofertados pelas empresas ultrapassaram em muito o
que esperávamos. Eu estou muito feliz com o sucesso estrondoso 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 levem ao aperfeiçoamento das
re gras dos leilões.

Para Décio Oddoni, as duas
rodadas na sexta-feira, demonstraram que “o Brasil está de volta ao cenário do mercado de petróleo mundial.
Na 2ª Rodada, o ágio do excedente em óleo ofertado alcançou 260,98%, e na 3ª Rodada,
202,18%. A 1ª Rodada de Partilha, realizada em 2013, que ofereceu a área de Libra, teve ágio
zero, uma vez que a área foi arrematada pelo excedente em
óleo mínimo definido no edital.
Para a ANP, o sucesso das
rodadas “reflete as mudanças
regulatórias realizadas pelo
governo brasileiro, que tornaram o ambiente de negócios
no País mais atraente a empresas de diferentes portes, e
a própria atratividade das áreas, uma vez que o pré-sal brasileiro possui um dos maiores
potenciais de reservas a serem
desenvolvidas no planeta”.
Entre os aprimoramentos na
legislação, está o fim da obrigatoriedade de a Petrobras ser operadora 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 operadora 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 também nos blocos de Peroba e Alto
de Cabo Frio - Central, da 3ª

Rodada. Nos três blocos, as
ofertas vencedoras foram de
consórcios liderados pela própria Petrobras.
2ª Rodada
Na 2ª Rodada de Licitação,
realizada no fim da manhã de
sexta-feira, (27), os blocos contratados renderam R$ 3,3 bilhões 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, segundo 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 Santos, foi arrematado por um consórcio formado pela Shell
(80%) e Total E&P do Brasil
(20%). As empresas ofereceram
11,53% da produção excedente
de óleo para a União, equivalente ao percentual mínimo previsto no edital do leilão.
No caso do Entorno de Sapinhoá, também na Bacia de Santos, houve disputa entre dois
consórcios com participação da
Petrobras. O vencedor foi o
consórcio em que a estatal tinha participação de 45%, com
30% da Shell e 25% da Repsol
Sinopec, com uma oferta de
80% do percentual mínimo excedente. A proposta representou
ágio de 673,69%.
No bloco Norte de Carcará,

também houve disputa, e o consórcio formado pelas companhias 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 oferecido pelo consórcio vencedor,
nesse caso, chegou a 209,99%.
3ª Rodada
Na 3ª rodada também foram
ofertados quatro blocos para
exploração e produção de petróleo no polígono do pré-sal: Pau
Brasil, Peroba, Alto de Cabo
Frio-Oeste e Alto de Cabo FrioCentral.
O bônus de assinatura para os
prospectos da 3ª Rodada totalizam R$ 4,35 bilhões. Nessa rodada, 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 percentual de produção que as empresas oferecem para a União. O
leilão estabelece um percentual
mínimo (de oferta), e o consórcio que apresenta a maior oferta
vence a disputa.
Estiveram presentes no
evento os diretores da ANP, exdiretores e autoridades, além do
ministro-chefe da SecretariaGeral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco,
e do presidente da Petrobras,
Pedro Parente. (Agencia Brasil)

Petrobras não podia se dar o luxo de
perder blocos arrematados, diz Parente
O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, explicou na tarde de sexta-feira (27) que as
ofertas elevadas dos consórcios
com participação da estatal nos
leilões do pré-sal buscavam garantir os contratos, em um cenário 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 informações fundamentais. A primeira é:
qual é o máximo que você está
disposto a pagar. E essa discussão leva em conta o resultado
que se espera desse campo e um
processo que tem uma governança e é aprovado pelo conselho
da empresa”, disse Parente.
“A segunda informação relevante 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 podíamos nos dar o luxo de perder
as oportunidades, razão pela qual
fomos nos valores que estávamos autorizados a pagar”.
A Petrobras participa dos
consórcios que arremataram
três dos seis leilões que receberam propostas na segunda e na
terceira rodadas de partilha da
produção de petróleo e gás natural no pré-sal, realizadas na
sexta-feira (27) pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Na terceira rodada, a estatal participou do consórcio
que arrematou o bloco de Peroba, 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 terceira rodada, a Petrobras e a BP
Energy ofereceram um excedente de 75,86% – o percentual
mínimo exigido era de 21,38%.
Na segunda rodada, o consórcio liderado pela Petrobras
fez a maior oferta dos dois leilões pelo bloco do entorno de
Sapinhoá: um excedente de óleo
de 80%, que representou um
ágio de 673,69% sobre o mínimo exigido pelo edital.
Parente explicou também
por que a Petrobras não fez proposta pelo bloco Norte de Carcará, que exigia o maior bônus
de assinatura e também o maior
percentual mínimo de óleo excedente. Ele lembrou que a Petrobras venceu sua parte no campo 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 características que não são parecidas
com os demais blocos que temos
no pré-sal”, afirmou, acrescentando que o bloco iria requerer
investimentos de R$ 8 bilhões a
R$ 10 bilhões, além de equipamentos de um padrão diferente
dos utilizados em outros campos. “É um campo que tem pressão muito elevada e um grau de
CO2 [gás carbônico] muito elevado, o que nos levaria a ter que
investir em equipamentos específicos.”
O presidente da Petrobras
disse ainda que a empresa continuará a apostar na qualificação
de seu portfólio nas próximas
rodadas, marcadas para o ano que
vem, estudando o retorno esperado e o risco de cada uma das
áreas. (Agencia Brasil)

CNI: Índice de ociosidade da
construção civil está em 42%
A construção civil apresentou, em setembro, um nível de
ociosidade alto, com 42% das
máquinas e equipamentos e pessoal parados. De acordo com a
Sondagem Indústria da Construção, divulgada na sexta-feira
(27) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a ociosidade “é fruto da baixa atividade
do setor”.
O levantamento mostra que
o nível de utilização da capacidade 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 abaixo do de agosto. Nessas escalas,
valores abaixo de 50 pontos indicam 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 aumentou pelo terceiro mês seguido, ficando acima de 50 pontos
– margem que separa o otimismo do pessimismo – em outubro.
Nesse quesito, o índice ficou em
53,8 pontos. O resultado está acima da média histórica, de 52,6
pontos. Na avaliação da CNI, o
indicador demonstra otimismo
do empresariado com as condições da economia e das empre-

sas nos próximos seis meses.
“A alta é explicada pela melhor 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 estável, em 46,1 pontos, e continua 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 recuperação gradual da economia decisivas para a melhora da confiança dos empresários do setor. “A
construção depende muito de
financiamentos e, com a queda
dos juros, caem os custos dos
empréstimos para os compradores de imóveis e para as empre-

sas que precisam de financiamentos”, afirma Flávia.
Segundo a CNI, os empresários estão apostando na recuperação das atividades do setor, com o indicador de intenção de investimentos subindo
para 30,4 pontos, valor 2,8
pontos superior ao registrado
em outubro de 2016.
Entre os problemas apontados pela pesquisa estão a carga
tributária, com 32,3% das menções; a demanda interna insuficiente (30,6%); a falta de capital de giro (27,7%.); e a taxa de
juros elevada (27,2%). A Sondagem 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)

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 credencial VIP para terça-feira (31/10), na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos modelos 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 plenário minutos antes e se absteve de votar. A decisão aconteceu
aproximadamente às 15h30 no horário europeu (11h30 no horário de Brasília).
De um lado, havia os que defendiam o referendo e a separação da Espanha; de outro, os que culpam o líder catalão, Carles
Puigdemont, de ter prejudicado enormemente a economia da região e de forçar uma independência que não é a escolha da maioria 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 Constituição espanhola, que deve destituir o presidente catalão e suspender temporariamente a autonomia da região.
De acordo com o presidente espanhol, Mariano Rajoy, é inevitável a imediata aplicação do dispositivo pois a situação é excepcional e o objetivo é proteger a Catalunha. Após a divulgação
da declaração unliateral de independência por parte dos separatistas, Rajoy pediu tranquilidade aos cidadãos espanhóis e afirmou que a situação voltará à legalidade. (Agencia Brasil)

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. “O comandante supremo lançou
quatro mísseis balísticos”, disse à imprensa o porta-voz da presidência 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 foguetes de lugar terrestre, dois submarinos nucleares e vários aparatos da aviação estratégica.
O foguete balístico de lugar terrestre, um Topol, foi disparado 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 simultaneamente a partir um submarino situado no mar de Ojotsk e atingiram os alvos no polígono de Chiza, no Noroeste da Rússia.
O quarto foguete intercontinental foi lançado de um submarino nas águas do mar de Barents contra um alvo localizado no
polígono de Kura.
Além disso, vários aparelhos da aviação estratégica localizados 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)

Santander, Itaú e Bradesco
pagarão R$ 660 milhões à
prefeitura de São Paulo
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 Municipal de São Paulo, o compromisso foi assumido na
quinta-feira (26) por representantes dos três bancos durante
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Grandes Devedores.
Para quitar a dívida, os bancos aderiram ao Programa de
Parcelamento Incentivado
(PPI) da prefeitura, que dá descontos 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,

pode ser maior. “Estamos pedindo que a prefeitura estenda o prazo do PPI para quem estiver tentando o desmembramento das
ações. Se ocorrer, vamos analisar e poderemos pagar os R$
18 milhões restantes para quitar 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 milhões como parte do débito.
Procurado, o banco ainda não
se manifestou.
O Santader confirmou o
acordo. “O Santander confirma
que aderiu ao PPI do município de São Paulo e pagará o
montante de R$ 279 milhões”,
disse em nota. O Bradesco informou que não iria se manifestar. (Agencia Brasil)
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Conta de luz terá taxa extra de R$ 5
para cada 100 kwh-hora consumidos
Funaro diz ter
entregue propina
em espécie nas mãos
de Henrique
Eduardo Alves
O operador financeiro Lúcio Bolonha Funaro afirmou na
sexta-feira (27) que entregou
ao menos R$ 100 mil em dinheiro vivo de propina ao exdeputado Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN), quando o
político era presidente da Câmara, 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 Serviços (FI-FGTS), operado pela
Caixa Econômica Federal. São
réus na mesma ação o deputado cassado Eduardo Cunha e o
ex-vice-presidente de Fundos
de Governo e Loterias da Caixa Fabio Cleto, além de Alexandre 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”, acrescentou o operador financeiro,
que assinou acordo de delação
premiada com a Justiça.
Funaro disse ainda ter emprestado seu avião particular
para transportar uma mala de
R$ 5 milhões para financiar a
campanha de Alves a governador do Rio Grande do Norte,
em 2014.
Os recursos teriam origem
no pagamento de propina pela
Eldorado Celulose, uma das

empresas do grupo J&F, que
tem como um dos donos o empresário Joesley Batista. Segundo as investigações, o então vice-presidente da Caixa,
Fabio Cleto, atuou sob orientação de Funaro e ordem de
Cunha para destravar um aporte de mais de R$ 900 milhões
do FI-FGTS na empresa.
Funaro relatou ter participado 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-presidente da Caixa.
“Ele [Cleto] já sabia de
tudo, desde o momento que ele
entrou lá. Isso ai a gente já sabia, 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-presidência da Caixa”, afirmou.
Funaro admitiu ainda ter
obrigado Cleto a assinar uma
carta de demissão, antes de
assumir o cargo, para mostrála a Henrique Eduardo Alves
como garantia de que o executivo concordaria em participar do esquema de desvios
na Caixa.
Desde o início do processo, a defesa do ex-deputado
Henrique Eduardo Alves afirma não haver provas contra o
político, além de meras declarações de um delator. (Agencia Brasil)

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 quilowatts-hora
(kWh) consumidos. Segundo a
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), não houve evolução na situação dos reservatórios 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 consciente e combate ao desperdício”, 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 bandeira tarifária vermelha patamar
2, a mais cara do sistema, passando o valor da taxa extra de R$
3,50 para cada 100 quilowattshora (kWh) e passarão a pagar
R$ 5 de taxa extra, já a partir de
novembro.
Em outubro, a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada
pela primeira vez desde que o
sistema passou a contar com
duas graduações para a cor vermelha, em janeiro de 2016. A
decisão foi tomada devido à baixa vazão das hidrelétricas, porque as chuvas em setembro ficaram abaixo da média.
Por causa do atual cenário de

falta de chuvas, o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) decidiu que vai fazer reuniões semanais para analisar as condições de fornecimento de energia no país.
Até ontem (24), o nível dos
reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste, os mais importantes do país, estavam em
17,9% de sua capacidade máxima. No mesmo período de 2001,
quando houve um grande racionamento de energia do país, o
índice estava em 21%.
Sistema
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015, como
forma de recompor os gastos

extras com a utilização de
energia de usinas termelétricas, que é mais cara do que a
de hidrelétricas. A cor da bandeira é impressa na conta de
luz (vermelha, amarela ou
verde) e indica o custo da
energia em função das condições de geração.
Quando chove menos, por
exemplo, os reservatórios das
hidrelétricas ficam mais vazios 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 operação das termelétricas acionadas. (Agencia Brasil)

Defesa pede que juiz reconsidere
transferência de Sérgio Cabral
Os advogados de defesa do
ex-governador do Rio, Sérgio
Cabral, enviaram na sextafeira (27) um pedido de desculpas ao juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas p ara que o magistrado reconsidere a decisão de
transferência de seu cliente para
um presídio federal em Campo
Grande (MS), como determinado pelo Departamento Penitenciário (Depen), órgão do Minis-

tério da Justiça.
A transferência foi motivada
por Cabral ter citado, em depoimento prestado na semana passada, que a família do magistrado trabalha com bijuterias, justificando seu próprio depoimento de que “não se lava dinheiro
com compra de jóias”. A defesa
justificou o pedido de reconsideração alegando “que, no momento do depoimento, não se
tratava de um político, um ex-

governador, mas de um homem
que, na condição de réu, teve
uma descarga emocional materializada em reação absolutamente humana. Despropositada,
mas humana”.
A defesa disse ainda que outras considerações feitas por
Cabral, como a de que Bretas
tentar se promover por meio das
condenações impostas ao réu,
foram “bem infelizes” e que teriam sido potencializadas pelo

fato de o acusado já estar condenado a mais de 70 anos de reclusão”.
O pedido é assinado pelos
advogados Rodrigo Roca e Luciano Saldanha, que argumentam
que “a transferência de Cabral
causará dificuldades para a defesa técnica, uma vez que há 15
processos na 7ª Vara Federal
Criminal, sendo que 13 em fase
de instrução e sentença”. (Agencia 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 criminoso, o Ministério Público Federal (MPF) em Luziânia (GO)
cobrou esclarecimentos da Polícia Federal, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e
do município de Alto Paraíso de
Goiás. Eles terão o prazo de cinco dias para encaminhar informações ao MPF relacionadas ao
incêndio.
As informações serão prestadas no inquérito civil para apurar as causas ou o que contribuiu

para o início ou avanço do incêndio de grandes proporções que
ocorre no Parque Nacional, instaurado 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 palco 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 pessoas contrárias à ampliação.

Como primeira providência,
a procuradora da República Nádia Simas Souza expediu ofícios à Polícia Federal, ao Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros e ao município de Alto Paraíso de Goiás.
À Polícia Federal, o MPF
solicitou informações atualizadas sobre as medidas adotadas
para a apuração de possíveis crimes relacionados ao incêndio no
Parque e se já há inquérito policial instaurado. Quanto ao município de Alto Paraíso de Goiás, o MPF quer saber quais fo-

ram as providências adotadas para
que a situação de emergência declarada pela prefeitura seja reconhecida pelo governo federal.
Em relação ao Parque Nacional 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 proposital, sendo que, nessa última hipótese, que aponte a existência
de possíveis elementos de informação que possam conduzir
à sua autoria. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Edital de citação. 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 Filete, 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 titularidade 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 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.
28 e 31/10

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 004215007.2011.8.26.0100 - 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]

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar,
Conjunto 82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado
pelo COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, Agente Fiduciário do
SFH, venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local
abaixo referido, o imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos
proprietários, para pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com
recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o
arrematante pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante
no prazo impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso
utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de
habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no
ato da compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da
CAIXA. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais, as
despesas de execução, registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados
do dia, hora e local da realização do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do
NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre os imóveis.
INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 / (11) 3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 10/11/2017 HORÁRIO: DAS 12:30 AS 12:45h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887SÃO PAULO/SP
1.
Contrato: 1.1207.4150838-5 - SED: 30609/2017 - CREDOR: EMGEA AGENTE: PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MAGDA GONÇALVES MARTINES, BRASILEIRA, SEPARADA
JUDICIALMENTE, PROFESSORA, CPF: 584.156.378-53, RG: 5.282.111-SSP/SP.
Imóvel sito à: RUA MANOEL ONHA, Nº 649, LOTE Nº 53, DA QUADRA Nº 01, NO
JARDIM ITÁLIA, NO 26º SUBDISTRITO VILA PRUDENTE - SÃO PAULO/SP.
Descrição: Um prédio e seu respectivo terreno, constituído pelo lote nº 53, da
quadra nº 01, no Jardim Itália, no 26º subdistrito Vila Prudente, medindo 10,00m
de frente, por 24,80m da frente aos fundos, do lado direito, de quem da rua olha
para o imóvel, 24,90m da frente aos fundos, do lado esquerdo de quem da rua
olha para o imóvel, 10,30m nos fundos, atualmente confronta de quem da Rua
Manoel Onha olha o mesmo, do lado direito com o prédio nº 659, do lado esquerdo
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

2ItFLR&tYHOGR)RUXP5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR63)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR&RPDUFDGH6mR3DXOR(',7$/'(&,7$d2
35$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH6LOYDH6RX]DQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DÏSWLFD=DQRWHOOLV/WGD
(33 &13- H)HOLSH$QW{QLR=DQRWHOOL &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomR
GH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 GH]HPEUR UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmR
GH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDVQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLU
GRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDV
HPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVH
KRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDH
MXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRVH[HFXWDGRV
VHUmRFRQVLGHUDGRVUHYHLVFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
28 e 31/10

3URFHVVR     ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO  ',5(,72 &,9,/ 
(GVRQ8ELUDMDUD&DEUDO)OiYLR*HPDTXHGRV6DQWRV0DULDGH1D]DUp*HPDTXHGRV6DQWRV&DL[D(FRQ{PLFD
)HGHUDO(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5DSKDHO*DUFLD3LQWRQDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  0DULD GH 1D]DUp *HPDTXH GRV 6DQWRV 53DXOR 0RUDHV  )RUWDOH]D&( &3)
 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH (GVRQ 8ELUDMDUD
&DEUDODOHJDQGRHPVtQWHVHTXHQRVDXWRVGDDomRGH([HFXomRDMXL]DGDSRU(GVRQ8ELUDMDUD&DEUDOSURFHGHX
VH D SHQKRUD VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH QRV YDORUHV GH 5  MXQWR DR %DQFR GR %UDVLO 6
$ H GH 5  MXQWR j &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO QDV FRQWDV EDQFiULDV GH WLWXODULGDGH GH 0DULD GH 1D]DUp
*HPDTXH GRV 6DQWRV DFLPD TXDOLILFDGD EHP FRPR GH 5  MXQWR j &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO HP FRQWD
EDQFiULD GH WLWXODULGDGH GH )OiYLR *HPDTXH GRV 6DQWRV (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
LQWLPDomRGDVSHQKRUDVSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPLPSXJQDomRQDDXVrQFLD
GRVTXDLVSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH 
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)RURV5HJLRQDLV,6DQWDQD9DUDV&tYHLV(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR
'U D 'DQLHOD&ODXGLD+HUUHUD;LPHQHVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R D0iUFLR5REHUWR%HQLJQR$UQDXW0(
QDSHVVRDGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDOH0iUFLR5REHUWR%HQLJQR$UQDXWTXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomR
GH ([HFXomR REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD
&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D VXD &,7$d2
325(',7$/SDUDTXHHPGLDVSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDDUELWUDGDHP
 GR YDORU WRWDO GR GpELWR FRUULJLGR PRQHWDULDPHQWH VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR
H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR SRGHQGR UHTXHUHU R SDUFHODPHQWR GR UHVWDQWH
HPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVSRGHQGRDLQGD
RSRU HPEDUJRV HP  GLDV SUD]RV HVWHV TXH IOXLUmR DSyV RV  GLDV VXSUD VRE SHQD GH SHQKRUD H DYDOLDomR
7UDQVFRUULGRV GR SUD]RV VXSUD VHP SDJDPHQWR RX PDQLIHVWDomR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH 
27 e 28/10
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 9DOpULD/RQJREDUGLQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD$J\[/RJtVWLFDH7HOHDWHQGLPHQWR/WGD
&13- *DEULHO5RPHLUR6HUDILP &3) H5REHUWRGRV6DQWRV6HUDILP &3)
  TXH ,WD~ 8QLEDQFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
DJRVWRGH RULXQGRGR&RQWUDWRGH&RQILVVmRGH'tYLGDFRQVXEVWDQFLDGRQD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQ
(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV
HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R
DUUHVWRSURFHGLGRVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLR
VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6
27 e 28/10
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. Ƈ
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. Ƈ
28 e 31/10

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 Certiﬁcados 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 ﬁm 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) ratiﬁcar 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) ratiﬁcação 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) deﬁnição 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 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
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.
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.
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.
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Dovisioso tentará adiar o
campeonato para a última etapa
“Tentaremos melhorar a moto
para as duas condições de pista.
Para a prova devo pensar em conquistar pontos para o campeonato, sem exagerar” afirmou.
As Yamahas de Rossi e Viñales, fora da briga pelo título, ratificaram as dificuldades com os
pneus da Michelin, principalmente no molhado. Apesar de melhorarem em relação à prova no Japão ainda falta “grip” aos pneus
traseiros.
Na Moto2, a KTM, equipe
vencedora na Austrália, continua
em ascensão, o piloto português, Miguel Oliveira, disse estar
preparado para mais uma vitória,
sendo no seco ou molhado. Vale
lembrar que a equipe, ao contrario das demais, utiliza um chassi
tubular. O líder do campeonato
nessa categoria, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, que faz
parte da Academia de Pilotos
VR46, declarou que muito do
que aprendeu foi com o eneacampeão Valentino Rossi. Mor-

Circuito de meia maratona
da América Latina abre
inscrições para 2018

Foto/ MotoGP

O Grande Premio da Malásia
é uma incógnita no que se refere
ao clima. Situada na linha do
equador, Sepang possui um clima quente e úmido, sendo quase
impossível prever se a prova
acontecerá sob chuva, sol ou os
dois ao mesmo tempo, dificultando muito para pilotos e equipes no ajuste das motos. A Ducati está disposta a adiar a conquista 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 funcionando 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, afirmou que a Honda ainda não conseguiu acertar a moto para a pista
seca, mas no molhado não estão
tão distante da vermelha italiana.

A Suzuki de Ianone com muitos
bidelli poderá tornar-se campeão
também nesse final de semana,
se conquistar uma vitória ou algumas combinações de resultados envolvendo seu concorrente
direto ao título, Tomas Luthi.
Aconteceu uma homenagem
de pilotos e equipes no Circuito
Internacional de Sepang ao pilo-

O ano de 2018 nem começou e já promete abalar as estruturas do mundo da corrida.
Isso porque depois do sucesso
deste primeiro ano como circuito internacional, ASICS e Norte
Marketing pré-venda para as etapas de Salvador, São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte e
Brasília do ano que vem – Santiago, Lima e Buenos Aires estarão disponíveis em breve. Além
disso, ainda anunciaram mais
duas cidades: Bogotá (Colômbia) e Montevidéu (Uruguai).
Com uma estrutura na altura das grandes maratonas internacionais, a ASICS oferece
uma EXPO exclusiva para retirada de kits, teste de pisada,
loja pop up com toda linha de
produtos e diversas palestras
sobre estratégias para o percurso e dicas de nutrição e preparação. Além disso, o percurso é planejado para ser o mais
rápido entre as meias marato-

altos e baixos na temporada (2)
to Marco Simoncelli, morto naquele circuito 6 anos atrás numa
prova da Motogp.
A nota triste do final de semana foi a morte do proprietário da
equipe Kiefer Racing da Moto2.
Stefan Kiefer foi encontrado morto no quarto do hotel. A equipe
não correrá na etapa da Malásia.

Tudo pronto para começar o Monster
Kart Experience neste domingo

Superliga Masculina 17/18

O Parque Fechado da Arena Usual já está com os karts Mega
Um dos ícones do automobilismo brasileiro, com 35 anos de
carreira desde o kart até categorias
internacionais, o piloto de sorocabano Djalma Fogaça está às vésperas de
realizar um sonho. Neste domingo

(29/10) ele vai dar mais uma contribuição ao esporte a motor sobre quatro rodas, organizando e promovendo o 1º Monster Kart Experience, a
maior seletiva do kart amador do
Brasil, no Kartódromo Arena

crianças, tudo preparado para receber as famílias.
Durante o 1º Monster Kart
Experience se rão sorteados 10
capacetes Evox Racing e 15 macacões e pares de sapatilhas e luvas Sparco. No final do torneio,
todos os finalistas receberão uma
credencial e uma Volta Rápida na
corrida da Copa Truck em Interlagos (17/12), com os pilotos Djalma e Fábio Fogaça. E os cinco primeiros colocados receberão prêmio em dinheiro disponível no cartão de débito Monster Card.
As outras seletivas serão em
19 de novembro e 03 de dezembro, com as quartas de final, semifinal 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.

Kart Granja Viana

A nona etapa da Copa São
Paulo de Kart foi realizada no
último sábado (21) no Kartódromo Granja Viana em Cotia, na
Grande São Paulo, e encerrou o
Torneio KGV com grandes disputas 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 segunda 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. Heitor Farias triunfou nas duas provas entre os pilotos da Mirim e
Antonella Bassani venceu as
duas corridas da Cadete. Na Shifter, Bruno Griagatti faturou as
duas corridas do sábado, com
Caio Collet em segundo e João

Foto/ Jackson de Souza

Copa São Paulo define últimos
vencedores antes da Super Final

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
Rosate em terceiro em ambas as em cada bateria.
baterias.
Abrindo a programação vesA programação de baterias pertina, a Micro Max teve uma
Rotax foi iniciada com a Max/ grande disputa entre Enzo BedaMasters. João Cunha levou o kart ni e Luigi di Lazzaro. Enzo ven24 para a vitória na geral da pri- ceu a corrida 1 com 0s696 de
meira bateria e na Masters o tri- vantagem para Luigi, que deu o
unfo foi de Marcelo Manna. Na troco na segunda bateria e gasegunda bateria, Guilherme Pei- nhou por apenas 0s233 de difexoto ficou com a vitória e Man- rença para o adversário. Pela Sina novamente foi o melhor na xspeed, Rogério Rodrigues e
classe Masters. Em seguida foi Luis Carvalho foram os vencedorealizada a categoria Junior Max, res das baterias.
que teve duas vitórias de Felipe
Na Rotax DD2, Alberto CatBartz após 20 voltas disputadas 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 semana com 21 participantes e a vitória na corrida única foi de Giuliano Forcollin. Na classe Senior,
Raphael Filizola terminou com o
primeiro lugar.
Na Mini Max, Vinícius Tessaro 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 vencedora na classe Senior. O segundo lugar na classificação geral ficou com a GMF Competições, 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.

Capacete de Ouro: ‘Oscar’ do
automobilismo brasileiro completa maioridade
A tradicional e principal premiação do esporte a motor do
país, considerada o ‘Oscar’ do
automobilismo brasileiro, está
completando a maioridade mais
moderna e dinâmica. O 21º Capacete 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 Auditório Elis Regina, localizado no
Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209), em São Paulo (SP).
Os premiados serão revelados somente no evento realizado pela RACING, da editora Mo-

tor Midia, com organização de
CRJ Brasil, e patrocínio ouro de
Mercedes-Benz, patrocínio prata 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 representantes da Fórmula 1 e Fórmula
Indy, além dos grandes pilotos e
navegadores brasileiros que competem nas pistas regionais, nacionais e no exterior, que serão homenageados e premiados

O evento deste ano contemplará as estrelas em 15 categorias diferentes. Além de premiar os melhores pilotos da Fórmula 1, Fórmula Indy, Internacional Top, Internacional, Stock Car, Fórmula 3 Brasil, Mercedes-Benz Challenge CLA
AMG, Mercedes-Benz Challenge
C250, Nacional, Kart, Revelação e
também os navegadores das modalidades Rali e Off Road, este ano
duas novas categorias foram criadas: Fórmula E, em virtude de sua
crescente importância e representatividade para o Brasil, e Formação de Pilotos, para incentivar os
novos valores das modalidades de

monopostos Fórmula Vee, Fórmula 1600 e Fórmula Inter.
A grande novidade do Capacete
de Ouro em 2017 é que ele ficou
mais moderno e dinâmico, se aproximando dos fãs do automobilismo.
Uma semana após a solenidade fechada para os convidados no Auditório Elis Regina, a RACING junto
com o Auto Show Collection vai
promover no dia 14 de novembro a
“Noite do Automobilismo” no Sambódromo, com exposição de produtos e carros de corrida das mais
diversas categorias nacionais e regionais. Mais informações no site:
www.racingonline.com.br

Minas e Montes Claros
fazem duelo de mineiros
neste sábado
Foto/Divulgação

Foto/Divulgação

Pilotos ainda podem se inscrever pelo site www.monsterexperience.com.br
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 interior 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 kartismo a algum tempo”, avisa Fogaça,
uma das estrelas na Copa Truck.
O Monster Kart Experience
será disputado no formato de baterias eliminatórias, mas com
repescagens e sorteios para dar
nova chance a quem não se classificar de imediato. O certame
usará karts Mega com motores
de 13 hp, e os pilotos serão lastreados em 90 quilos. O novíssimo Kartódromo Arena Usual tem
excelente estrutura de restaurante, lanchonete, vestiário, banheiros e até parque de diversão para

nas e conta com diversos pontos de hidratação, com água,
isotônico e GEL carboidrato,
favorecendo as quebras de recordes e bons resultados entre
os participantes.
Depois de um ano marcado 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 preferidos dos corredores brasileiros se prepara para dominar
a América Latina e levar uma
experiência completa aos apaixonados por corrida. A prévenda 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 focado na performance, com
material de alta qualidade.

Sandro e Lorena comemoram
Um duelo mineiro será atração na rodada da Superliga masculina de vôlei 2017/2018 neste
sábado (28). Quando se trata de
Minas Tênis Clube (MG) contra
Montes Claros Vôlei (MG) o clima 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 experiente levantador comandando as
ações de Minas e Montes Claros.
Pelo time da casa, Marlon, de 40
anos, sabe que seu time enfrentará dificuldades contra o adversário deste sábado.
“Existe uma rivalidade regional contra Montes Claros, e é
uma rivalidade muito sadia, competitiva. Eles estão com uma
equipe renovada, mas têm jogadores que fazem a diferença, que
sabem jogar como o Lorena, o
Sandro, entre outros. Se o Lorena estiver no seu dia inspirado, precisamos estar muito atentos”, destacou Marlon.
O levantador do Minas ainda
destacou o momento da equipe
de Montes Claros que, na segunda 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 vontade de crescimento e vão fazer
de tudo para aproveitar a oportunidade. Nós esperamos que seja
um grande jogo”, disse Marlon.
O Montes Claros Vôlei contra 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 rivalidade. Nossa preparação tem sido
muito forte, treinando em função

ponto
da equipe do Minas, que tem
muita qualidade, ótimos jogadores e é uma das mais tradicionais
do nosso voleibol. Jogar um
clássico como esse é diferente,
a própria preparação tem um
gostinho motivacional um pouco maior e a nossa equipe está
bem preparada e esperamos fazer um grande jogo”, ressaltou
Sandro.
O levantador da equipe visitante ainda comentou a importância de uma vitória por 3 sets
a 0 ou 3 sets a 1 e, consequentemente, a conquista de três pontos a mais na tabela.
“Esperamos um jogo duro,
difícil, mas vamos para Belo
Horizonte no intuito de buscar a vitória. Estamos treinando forte e esse vai ser
nosso objetivo. Enfrentar o
Minas é sempre complicado,
mas estamos trabalhando alguns aspectos, principalmente
nosso saque e recepção, que são
fatores fundamentais para termos sucesso. Conquistar os três
pontos seria importante para dar
um bom salto na classificação”,
concluiu Sandro.
Outros jogos da rodada
A terceira rodada da Superliga 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 mesmo horário, o Lebes Canoas
(RS) receberá o Sesi-SP no ginásio 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 Telecom Maringá Vôlei (PR) terá
o Sada Cruzeiro (MG) como adversário 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 Barra da Tijuca, para receber o Corinthians-Guarulhos (SP). O
confronto de cariocas contra
paulistas será às 13h e terá
transmissão ao vivo da RedeTV.
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Truck

Mercedes-Benz lançou linha de
caminhões 2018 na Fenatran
A Mercedes-Benz lançou sua linha de
caminhões 2018, com quase 30 novos recursos de tecnologia, conforto, segurança, desempenho 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 totalmente 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 ainda mais o padrão de conforto, economia e
segurança dessa linha de caminhões Mercedes-Benz consagrada no mercado por sua
versatilidade e excelente custo operacional na
coleta e entrega urbana e no transporte rodoviário de cargas.
Entre as novidades inclui-se a nova cabina estendida (+180 mm), que amplia o espaço interno para os usuários, oferecendo muito
mais conforto a bordo. O novo câmbio totalmente automatizado de 6 marchas, sem pedal
de embreagem, proporciona mais desempenho e conforto para o motorista na condução
do veículo. Destaque para o sistema de inteligência com auxílio de partida em rampa e
controle de tração das rodas, que traz mais
praticidade, segurança e economia na condução 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 velocidade, 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 segmento.
ATEGO
Atendendo a uma demanda específica do
cliente, o Pacote Robustez, atração do evento, agrega mais resistência e durabilidade aos
caminhões semipesados Atego nas severas
aplicações mistas e fora de estrada.
O câmbio automatizado Mercedes PowerShift de 8 marchas para o Atego 2426 6x2 aumenta o conforto de dirigibilidade para o motorista e assegura economia no consumo para os
transportadores. Já a nova geração do Mercedes 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 novidades para a linha Atego. São 13 novos itens,
entre eles, novo climatizador, painel com novas funções, novo piloto automático, sistema
de distribuição da força de frenagem e controle 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 extrapesados 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 produto 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 atraente nas estradas. Destaque ainda para novas cores de cabina, painel de instrumentos
com novas funções, atualização da inteligên-

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 Car go Connect, um caminhão com avançadas tecnologias semiautônomas e de conectividade. Objetivando atender dois fatores importantes no
transporte – a segurança veicular e a produtividade –, esse veículo foi mostrado como um
lançamento previsto para os próximos anos e
aponta a tendência de uso de recursos tecnológicos já conhecidos em automóveis para as
funções de veículos de carga.
O Cargo Connect é um caminhão equipado 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 gerenciamento da frota. Montado sobre um protótipo
Cargo 2429 8x2 Torqshift, o primeiro da marca 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 permanência em faixa, piloto automático adaptativo, alerta de fadiga e monitoramento de 360
graus do caminhão com câmeras conectadas
a uma central de operações.

Para a produtividade, suas tecnologias incluem gerenciamento inteligente de carga, sistema 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 manutenção preventiva para evitar paradas não
programadas e um aplicativo em formato de
game que ajuda o motorista a conferir e comparar 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 inteligente equipado com sensores que monitoram 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 segurança, alertando aos primeiros sinais de
sono no volante.
Ele é equipado com sensores que monitoram os movimentos da cabeça e emite três
tipos de alerta – vibratório, sonoro e visual –
ao detectar sonolência, para o motorista fazer uma parada e descansar antes de seguir
viagem.
Ainda em fase de protótipo, o Boné Alerta não tem data programada de lançamento,
mas a Ford demonstrou interesse em compartilhar a tecnologia com parceiros e clientes para viabilizar a sua chegada ao mercado.

DAF lança três caminhões no
segmento off road
A DAF Caminhões Brasil entra no segmento off road e lança no mercado nacional
os modelos CF85 e XF105 para operações de
cana e madeira. Os novos caminhões são produzidos na fábrica de Ponta Grossa, no Paraná, e chegam às concessionárias em 2018.
O CF85 off road está disponível em três
opções de cabine: a Day Cab, com teto baixo; 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 durante 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, aumentando 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 degrau de acesso à cabine reforçado, aumentando sua durabilidade.
O modelo florestal pode ser equipado também 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

vermicular, seis cilindros em linha e também
é fabricado na unidade de Ponta Grossa. A
embreagem Sacks Heavy Duty e a transmissão ZF ASTronic automatizada de 16 marchas, 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 precisas 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 toneladas e CMT de até 175 toneladas.
O chassi foi redesenhado, recebendo reforço para aplicações severas, com maior quantidade 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 proteção do motor. A quinta roda de 3,5’’ também
é adequada às aplicações, com rampa auxiliar para acoplamento e desacoplamento do implemento.
A suspensão traseira é trapezoidal, desenvolvida para 26 toneladas, chegando a 32 toneladas. 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 parciais em plástico, ou totalmente em alumínio,
melhorando a manutenção da limpeza no caminhão.

cia do câmbio Mercedes PowerShift e para o
novo piloto automático, que pode proporcionar economia de combustível de até 1%.
ACTROS SÉRIE ESPECIAL
A Mercedes-Benz resolveu juntar histórias de sucesso para homenagear os seus clientes 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 cabinas 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 caminhões. Por isso, o Actros retrô é uma homenagem aos clientes que iniciaram sua trajetória com o L-1111 ou o L-1113 e alcançaram grande sucesso, trilha que é seguida agora 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 inéditos 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 referência no segmento de veículos comerciais leves
no Brasil. A linha Sprinter também é reconhecida pelo excelente padrão de custos operacionais e valor de revenda, sendo o veículo
mais desejado da categoria.
A Mercedes-Benz reservou mais atrações, como as novas cores de cabina para
todas as famílias de caminhões. As inéditas
opções que passarão a ser oferecidas aos clientes chamam a atenção pelo design mais
bonito e moderno.
Os motoristas pediram e a MercedesBenz fez. As novas cores atendem assim às
demandas de quem faz da cabina uma extensão da sua casa. Essa novidade amplia a paixão do motorista pelo seu Mercedes-Benz.

Motos

Triumph lança nova
coleção de roupas e
acessórios pessoais
A Triumph lançou uma nova coleção (primavera/verão) de roupas e acessórios pessoais, com mais de 90 itens para os públicos feminino, masculino e infantil, divididos nas categorias acessórios pessoais, botas, calças,
jaquetas, luvas, camisetas e moletons. Parte
das novidades começa a ser comercializada
na Rede de Concessionárias Triumph na segunda quinzena de outubro, enquanto o restante 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 produto sofreu uma renovação no seu visual e
também ganhou uma versão feminina. Além
disso, também está sendo lançada uma versão masculina na cor marrom, além de uma
luva de couro para completar o visual.
Outro destaque são as jaquetas ventiladas, 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 ventilação 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 bandeira britânica azul e vermelha e também a
versão monocromática. Essa luva foi sucesso de venda em coleções anteriores e, a pedido dos clientes, está de volta.
As novidades também incluem itens como
carteira, caneca, toalha, boné, bandana, novos modelos de camisetas e novos itens voltados para as crianças (como camisetas e
canecas). Esta nova coleção faz parte da linha que a Triumph chama de “Seasonal”, com
produtos que são lançados de acordo com as
estações do ano – primavera/ verão e outono/inverno – e têm como objetivo renovar o
show-room das Concessionárias. As concessionárias 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 casuais (para uso em geral), botas funcionais e
casuais, acessórios pessoais etc.

Auto Jornal participará da
eleição dos melhores carros
e motos de 2017
Considerado um dos eventos de maior relevância dentro do setor automobilístico brasileiro, o 19º Prêmio Abiauto está chegando. Para
a edição de 2017, marcada para o final de novembro, a atual diretoria da entidade prepara
diversas novidades. Neste ano, pela primeira
vez, serão apenas 33 profissionais representando praticamente todos os Estados, conforme a relações de nomes abaixo.
O principal objetivo dessa mudança é fazer com que a premiação se adeque à atual
realidade do setor automotivo brasileiro, sem
perder a veiculação nacional. Serão 33 eleitores credenciados para votar nas categorias
automóveis, picapes e SUS. Outros sete votarão na categoria motocicletas. E o Auto Jornal é um dos seis veículos de comunicação de
todo o país a votar nos dois segmentos, tamanha é a sua credibilidade e tradição dentro da
imprensa especializada.
Além de organizar uma das principais eleições dos carros do ano, a Abiauto – Associação Brasileira da Imprensa Automotiva tem,
desde 1999, o importante papel de elevar a
relação com as montadoras e, principalmente, representar os jornalistas do setor automotivo.
PRÊMIO ABIAUT O 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

