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Taxa de desemprego fica em 12,6%
no trimestre encerrado em agosto
Policiamento na Rocinha terá 500
agentes após saída das Forças Armadas
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Contas públicas ficam negativas
em R$ 9,5 bilhões em agosto

A taxa de desemprego no
Brasil ficou em 12,6% no trimestre encerrado em agosto deste
ano. No trimestre encerrado em
maio, a taxa havia ficado em
13,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Em agosto de 2016, a
taxa havia sido de 11,8%.
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua,

Sabesp vai investir mais
de R$ 1 bilhão em
Itaquaquecetuba
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Manhã

Tarde

Domingo: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

Manhã

Tarde

23º C
16º C

Noite

28º C
17º C

Noite

28º C
19º C

Noite

Conta de luz do DF com aviso
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na
sexta-feira (29) que a bandeira
tarifária das contas de luz em outubro será a vermelha patamar 2.
A tarifa é a mais cara do modelo e
representa a cobrança de taxa ex-

de bandeira tarifária vermelha
tra de R$ 3,50 a cada 100 Quilowatt-hora (kWh) consumidos. Em
setembro, a bandeira tarifária das
contas de luz foi a amarela, com
taxa extra de R$ 2 para cada 100
kWh de energia consumidos.
Segundo o diretor-presidente da Aneel, Romeu Rufino, a de-

mento. O governador Geraldo
Alckmin assinou na quintafeira (28) o contrato de prestação de serviços de saneamento da Sabesp com a prefeitura.
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Saúde amplia oferta do
tratamento para HIV/Aids com
medicamento inovador

cisão foi tomada devido à baixa
vazão das hidrelétricas, porque as
chuvas em setembro ficaram
abaixo da média. “Em função do
regime hidrológico muito crítico, este setembro foi o pior
mês de setembro, do ponto de
vista da vazão, da série histórica do setor elétrico”. Apesar
do alerta, Rufino disse que não
há risco para o abastecimento
de eletricidade.
Desde que a bandeira vermelha passou a ter dois patamares,
1 e 2, em janeiro de 2016, esta é
a primeira vez que o nível mais
alto é acionado. A tarifa extra
mais alta se deve à necessidade
de operar mais usinas térmicas,
cujo custo de produção da energia é mais alto que a da produzida nas hidrelétricas.
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Doenças cardiovasculares
são a principal causa de
morte no Brasil, diz INC
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Petrobras anuncia quedas de
2,1% no preço da gasolina e
de 1% no do diesel
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Esporte
6 Horas Click
Speed de Kart
será neste sábado,
em Interlagos
Depois do sucesso das 24 Horas Rental
Kart Interlagos, o Kartódromo Ayrton Senna zona sul de São Paulo – recebe a sua segunda
maior prova do ano. Neste sábado (30/9) será
realizada às 6 Horas Click Speed de Kart, com
largada às 18 horas. Com cerca de 80 pilotos
em quase 20 equipes, o destaque vai para duas
equipes femininas, público que está cada vez
mais aderindo ao rental kart. Uma delas, a MR
Racing, é formada pela piloto de motociclismo Márcia Reis, a sua filha Duda, as kartistas
Ellen Lopes e Juliana Gonçalves, e a estreante Verinha Spylder.
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IRONMAN 70.3 Rio de
Janeiro 2017 reunirá 1500
atletas neste domingo
O melhor do triatlo nacional e destaques de outros países, no amador e profissional,
estarão reunidos no Rio de Janeiro neste fim de semana para
a terceira edição do IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro,
mais uma vez no Recreio dos
Bandeirantes. A competição

reunirá 1500 atletas de 30
países e distribuirá, para os
melhores da Elite, 25 mil
dólares de prêmio e pontos no ranking, enquanto
para a Faixa Etária serão
30 vagas para o Mundial de
2018 de 70.3, na África do
Sul.
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Sesc RJ e Camponesa/Minas
fazem duelo de estrelas na
Supercopa feminina

Alegria e descontração das meninas da
MR Racing

Christian Fittipaldi e Felipe
Nasr na Action Express
Racing em 2018

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Foto/ José Mário Dias

Comercial
Compra: 3,16
Venda:
3,16
Turismo
Compra: 3,15
Venda:
3,34

EURO
Compra: 3,74
Venda:
3,74

OURO
Compra: 121,12
Venda: 151,22

Os mais de 320 mil habitantes do município de Itaquaquecetuba, localizado na zona
leste da Região Metropolitana de São Paulo, vão ganhar
melhorias na área de sanea-

O #5 Mustang Sampling Racing DPi-V.R

A equipe Action Express Racing, atual tricampeã do IMSA
WeatherTech SportsCar Championship, terá novidades na temporada 2018 em seus dois carros, o
#5 Mustang Sampling Racing DPiV.R e o #31 Whelen Engineering
Cadillac DPi-V.R. E o Brasil estará representado em cada um deles.
O experiente Christian Fittipaldi,
que passou pelas principais categorias do automobilismo mundial
e conquistou o bicampeonato do
IMSA em 2014/15 ao lado do português João Barbosa, seguirá no
#5 Mustang Sampling Racing
DPi-V.R.
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Foto/ Marlon Falcão

Previsão do Tempo
Sábado: Chuvoso
durante o dia e a
noite.

Foto/ Arquivo/Agência Brasil

Pelo menos 118 combatentes morreram desde quinta-feira em lutas entre as forças governamentais sírias e o grupo
terrorista Estado Islâmico
(EI), que lançou um contra-ataque para atingir os soldados
leais ao governo no leste do
país. A informação é da EFE.
De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, 73 dos mortos eram integrantes das tropas governamentais, sendo 34 estrangeiros, e 45 eram membro do grupo terrorista. Segundo a ONG,
dezenas ficaram feridos nos
dois lados.
O Observatório alertou que
os combates continuam e se
estendem de Deir ez-Zor a AlSukhnah, perto da fronteira
com Homs, que é bombardeada pela aviação russa, aliada do
Exército sírio.
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Conta de luz de outubro terá
bandeira vermelha, com
cobrança extra mais alta

Foto/Divulgação

Contraataque do
Estado
Islâmico
termina com
118 mortos
na Síria

divulgada na sexta-feira (29)
pelo IBGE.
A população desocupada
caiu 4,8% em relação ao trimestre encerrado em maio e
chegou a 13,1 milhões de pessoas. Na comparação com o
trimestre encerrado em agosto
de 2016, no entanto, houve alta
de 9,1%, já que na época havia apenas 12 milhões de desempregados.
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Sesc RJ
Campeão da Superliga feminina de vôlei 2016/2017 e da
Copa Banco do Brasil 2017, o
Sesc RJ chega com moral para a
Supercopa, que vai acontecer no
próximo dia 14, no Centro de
Formação Olímpica (CFO), em

Fortaleza (CE). O time carioca terá como desafiante o
Camponesa/Minas (MG), que
ficou com o segundo lugar da
Copa. O confronto será às
21h30, com transmissão ao
vivo do SporTV.
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Centro Temporário de Acolhimento
(CTA) é inaugurado na Barra Funda
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Apesar da CPI [grandes devedores no município] ter perdido
a pegada inicial [pra cima até de multinacional e de
alguns procuradores da Pauliceia Desvairada], o vereador Isac
Felix (PR) segue produzindo o que será uma ‘aula’ de Direito
tributário pra encher as burras de Doria-Bruno.
PR E F E I T U RA ( S P)
Gozação no caso Secretaria do Verde que ainda não foi pro
PR. Agora querem um ambientalista ? Mas o Teixeira [hoje PROS]
é engenheiro de asfalto e o Natalini (PV) é urologista. Se continuar assim, pode custar ‘mais que verde’, a menos que Doria (ainda
PSDB) dê de ’porteira fechada’.
A S S E M B LE IA ( S P)
Se assedio político fosse crime, o deputado [líder] Caio França
(PSB), cuja ‘missão’ passou a ser filho do virtual governador [ou
a partir de janeiro ou no início de abril de 2018], podia processar
vários colegas e prefeitos por todo o Estado. O cara não consegue mais tomar um cafezinho.
GOVERNO (SP)
Alckmin não tá nem um pouco preocupado com o fato de que
alguns tucanos que hoje gozam de bem menos prestigio do que já
gozaram se colocarem a favor do prefeito paulistano Doria [inclusive caso mude de partido] do que estarem com o já candidato
do PSDB à Presidência.
C O NG R E S S O
O que tá rolando no Senado, com até petistas ‘defendendo’
que Aécio (PSDB) não pode ser afastado via Supremo sem passar
por uma votação em plenário que autorize o afastamento [de quem
nem réu ainda é] é a história da humanidade: agir em causa própria, ainda que pro futuro.
PR E S I D Ê N C I A
Michel Temer segue comemorando desde já a lavada que vai
dar no arquivamento da 2ª denúncia [da ainda de Janot] contra
seus atos de altas corrupções exercendo o cargo. Uma das vantagens dele é ter presidido várias vezes a Câmara Federal e saber
como toca a madeira por lá.
H I S TÓ R I A S
Verdadeira aula de análise política o número da revista Parlamento e Sociedade, editada pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Fernando Guarnieri trata da Organização, Estratégia e Desempenho Partidário nas eleições de 2016;
Humberto Dantas [presidente] ...
DA
... trata das Coligações em Eleições Paulistanas em 2016;
Beatriz Sanchez trata da (Sub)Representação Feminina nas Eleições Paulistanas em 2016; Tiago Borges trata do Financiamento
de Campanha em Tempos Incertos - O Dinheiro nas Eleições
Paulistanas em 2016 e por fim ...
PO L Í T I CA
... Graziele Silotto trata do Mapeamento da Competição Padrões de Votação em São Paulo entre 2008 e 2016. Apresentação: Lara Ramos. Lançamento: Outubro. Os autores dão pra
Escola do maior parlamento municipal brasileiro o maior
dos patrimônios: a credibilidade científica.
EDITOR
Jornalista [desde 1990], CESAR NETO assina esta coluna diária de política [desde 1992]. Ela foi se tornando referência e
uma via das liberdades possíveis. Na Internet, é uma das pioneiras [desde 1996]. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas
de Política de São Paulo [Brasil].
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A Prefeitura inaugura na sexta-feira (29), na Rua Brigadeiro
Galvão, o sexto Centro Temporário de Acolhimento (CTA) para
pessoas em situação de rua. A
implementação do serviço foi
viabilizada pela Secretaria Especial de Investimento Social
(SEIS), por meio de doações da
iniciativa privada.
“Este é o lado humano da
nossa cidade. As pessoas em situação de rua fazem parte de um
problema da cidade de São Paulo que nós temos que ajudar a
resolver, acolhendo essas pessoas, oferecendo o tratamento adequado, do ponto de vista psicológico, de saúde, humanitário e
a oportunidade do emprego. É
isso que nós estamos fazendo, é
um trabalho inovador e é a nossa obrigação. Estamos aqui para
servir a população”, afirmou o
prefeito João Doria.
O serviço na Barra Funda
funcionará 24h por dia e será
administrado por meio de parceria entre a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e a Associação Cultural Nossa Senhora das Graças. O novo CTA, o
maior inaugurado até agora,
pode receber 290 homens para
acolhimento e 50 para atividades
de convivência durante o dia.
O imóvel pertence à Telefônica (dona da marca Vivo) e foi
cedido à Prefeitura em regime
de comodato, por cinco anos.
Para abrigar o CTA, o prédio recebeu adaptações em todos os

ambientes com a construção de
salas de atendimento e treinamento, informática, cozinha,
refeitórios, dormitórios e banheiros.
Os acolhidos podem tomar
banho, ter acesso a refeições
(café da manhã, almoço e jantar), receber o atendimento social e ser encaminhados para
outras políticas públicas de
acordo com a sua demanda. O
espaço dispõe de banheiros e
dormitórios específicos para
pessoas com deficiência.
O CTA Brigadeiro Galvão
conta com lavanderia e um canil com sete baias, garantindo
um atendimento qualificado
também aos animais de estimação dos conviventes. As obras
foram doadas à Prefeitura pelo
Centro de Integração Empresa
Escola (CIEE).
A inauguração do CTA é mais
uma das ações da atual gestão
para a requalificação e ampliação dos serviços que ofertam
acolhimento à população em situação de rua, m elhorando a
qualidade de vida e proporcionando uma rotina de atividades
com a oferta de oportunidades
de estudo e emprego. No novo
CTA, os conviventes também
poderão participar de capacitações para o programa Trabalho
Novo, que prevê a inserção de
pessoas em situação de rua no
mercado de trabalho.
A equipe de atendimento será
composta por 42 colaboradores,
incluindo gerente, assistente téc-

nico, técnicos, orientadores,
cozinheiros e agentes operacionais (dois especificamente
para o canil).
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 (armários), INAC
(computadores), a Caixa Econômica Federal (mesas e cadeiras
para sala de informática), a Souza Cruz (beliches), a Unilever e
a Procter & Gamble (kits de higiene), e a Lorenzetti (louças).
Coube à Secretaria Especial
de Investimento Social a viabilização, o acompanhamento e a
entrega dos equipamentos doados para as secretarias. Neste
caso, quem recebeu foi a SMADS, que será a responsável pela
administração do CTA. 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 87 centros de acolhida,
com cerca de 10 mil vagas. Desde o início da gestão, a rede foi
ampliada com a implantação de
três unidades de Atendimento

Diário Emergencial (ATENDE)
na região da Luz, que juntas disponibilizam 440 vagas para pernoite. Elas também foram viabilizadas pela Secretaria Especial
de Investimento Social com recursos da iniciativa privada.
Outros cinco CTAs já estão
funcionando: um no Brás (164
vagas de acolhimento e 100 vagas de convivência), outro no
Aricanduva (238 vagas de acolhimento e 100 vagas de convivência), um terceiro na Vila Mariana (120 vagas de acolhimento e 50 para atividades de convivência), o CTA Prates (116 vagas de acolhimento e 110 vagas
para atividades de convivência),
e o quinto no Butantã (188 vagas de acolhimento e 50 para
convivência).
Os primeiros conviventes do
novo CTA serão encaminhados
ao equipamento pelos Centros
de Referência de Assistência
Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e outros serviços socioassistencias
da região, mas os moradores em
situação de rua também podem
procurar o novo serviço espontaneamente.
A população também pode
ajudar os moradores em situação
de rua solicitando uma abordagem social por meio da Coordenadoria de Atendimento Permanente e de Emergência
(CAPE), que funciona 24 horas
por dia, e pode ser acionada pela
Central 156.

Número de estudantes nascidos fora
do Brasil cresce 66% em SP
O número de alunos estrangeiros matriculados nas escolas
estaduais paulista aumentou 66%
em sete anos, de acordo com levantamento da Secretaria da Educação. Atualmente são 9,5 mil
alunos naturais de outros países
contra os 5,7 mil em 2010. A capital é a região com maior quan-

tidade de estudantes nascidos
fora do Brasil. São 5.636 (ou
58%), sendo 3.281 bolivianos.
Para garantir a integração de
crianças, jovens e também adultos, a rede mantém um trabalho
constante de acolhimento. Na
Escola Estadual Eduardo Prado,
localizada no bairro do Brás, a

direção fechou parcerias. Ao
longo do ano, são realizadas palestras com o apoio do CAMI
(Centro de Apoio e Pastoral do
Migrante) e o Museu da Imigração do Estado de São Paulo.
Além da sala de aula, os
eventos culturais também criam
oportunidades para compartilhar

sotaques, histórias e experiências. Na Eduardo Prado, 70% das
classes são formadas por estudantes que vieram, principalmente, da América Latina e África. Por isso, a unidade está sempre de portas abertas para atender os pais e tirar as mais diversas dúvidas.

Sabesp vai investir mais de
R$ 1 bilhão em Itaquaquecetuba
Os mais de 320 mil habitantes do município de Itaquaquecetuba, localizado na zona leste
da Região Metropolitana de São
Paulo, vão ganhar melhorias na
área de saneamento. O governador Geraldo Alckmin assinou na
quinta-feira (28) o contrato de
prestação de serviços de saneamento da Sabesp com a prefeitura.
“O investimento da Sabesp é
recorde: R$ 1,1 bilhão em água
e esgoto. Isso gera muito emprego na cidade. Nós teremos praticamente R$ 300 milhões in-

vestidos em água, garantindo o
abastecimento, mesmo em período de seca, além de R$ 800
milhões em coleta e tratamento
de esgoto. A medida praticamente universalizará o saneamento
básico no município”, explicou
Alckmin.
O contrato será válido pelos
próximos 30 anos, período em
que a companhia vai investir em
obras e melhorias nas áreas de
abastecimento de água e coleta
e tratamento de esgoto. A maior
parte dos recursos será aplicada
em esgotamento sanitário.

Na implantação de tubulações e unidades de bombeamento de esgoto até as estações de
tratamento, serão investidos R$
801,4 milhões, beneficiando a
população com mais saúde e qualidade de vida, além da revitalização dos rios da região, inclusive o Tietê. Fazem parte das
obras a instalação de estações
elevatórias, linhas de recalque,
coletores, interceptores, redes e
ligações.
Já o fornecimento de água
potável receberá investimento de R$ 317,4 milhões em

obras de captação, adução e
tratamento de água bruta, reservação e a instalação de redes e ligações.
A empresa atua em Itaquaquecetuba desde 1976. Naquele
ano, foi firmado um acordo de
concessão, que estava vencido e
agora será substituído pelo contrato. O plano de investimentos
da companhia no município projeta tanto o atendimento aos
moradores quanto o crescimento populacional, estimando 450
mil pessoas beneficiadas daqui
a 30 anos.

Vestibular Unesp 2018 tem
inscrições abertas
A Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) está com inscrições abertas para o Vestibular
2018. O prazo vai até o dia 9 de
outubro, com 7.365 vagas disponíveis em 173 opções de cursos,
distribuídas em unidades localizadas em 23 cidades.
A taxa custa R$ 170 e
os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Vunesp
(www.vunesp.com.br). A lista
com o resultado dos pedidos de
redução de 50% da taxa já foi divulgada na página da Vunesp e no
endereço vestibular.unesp.br.
O pedido de redução de 50%
destina-se a candidatos matriculados no ensino médio ou em
curso pré-vestibular e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou
estejam desempregados – estes
candidatos pagam taxa de R$ 85.
O resultado dos pedidos de
isenção da taxa será divulgado

em 5 de outubro. A Universidade oferece 7.365 isenções para
candidatos socioeconomicamente carentes. Os pedidos foram feitos até o dia 11 deste mês.
A Unesp oferece ainda redução de 75% aos cerca de 500 mil
alunos matriculados no último
ano do Ensino Médio da rede
pública estadual paulista. O período para cadastramento destes
candidatos é o mesmo da inscrição dos pagantes de taxa integral,
de 11 de setembro a 9 de outubro. O valor da taxa para estes
alunos será de R$ 42,50.
A Unesp destina 50% das suas
vagas por curso ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Este índice era de 45%
no último exame, quando a porcentagem de ingressantes oriundos de
escolas públicas foi de 52,6%.
As provas da primeira fase da
seleção serão realizadas no próximo dia 15 de novembro, em 31
cidades paulistas e ainda em Bra-

sília (DF), Campo Grande (MS)
e Uberlândia (MG). No ano passado, o total foi de 102.230 inscritos no Vestibular Unesp.
Sobre a Unesp
A Unesp, Universidade Estadual Paulista, é uma universidade pública, gratuita, que está entre as maiores e melhores do
país. Está presente em 24 cidades do Estado de São Paulo com
34 faculdades e institutos, onde
desenvolve atividades de ensino,
pesquisa e extensão em todas as
áreas do conhecimento.
Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. Tem 51.311 alunos (37.770
na graduação, 13.541 na pós stricto
sensu), 3.826 professores e 6.782
servidores técnico-administrativos.
Possui cerca de 1.900 laboratórios
e 30 bibliotecas, com mais de 1,3
milhão de livros.
Oferece cursos pré-vestibu-

lares gratuitos em suas unidades,
bem como diversos programas
de extensão de serviços à comunidade. Três escolas de ensino
técnico são mantidas pela Universidade: o Colégio Técnico
Industrial em Bauru, o Colégio
Técnico Industrial em Guaratinguetá e o Colégio Técnico Agrícola em Jaboticabal.
Prazo vai até dia 9 de outubro, com 7.365 vagas disponíveis em 173 opções de cursos,
distribuídos em 23 cidades
Serviço
Vestibular Unesp 2018
Cursos da Universidade no
Guia
de
Profissões,
em www.unesp.br/guiadeprofissoes
Disque Vunesp – (11) 38746300 (de segunda a sábado, das
8 às 20 horas)
Mais informações nos
s i t e s : h t t p : / /
vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br
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Contas públicas ficam negativas
em R$ 9,5 bilhões em agosto
O setor público consolidado, formado por União, os estados e os municípios, registrou
déficit nas contas públicas em
agosto, de acordo com dados do
Banco Central (BC) divulgados
na sexta-feira (29). O déficit primário, receitas menos despesas,
sem considerar os gastos com
juros, ficou em R$ 9,529 bilhões, abaixo do resultado negativo de R$ 22,267 bilhões em
igual mês de 2016.
Nos oito meses do ano, o
déficit ficou em R $ 60,850 bilhões, contra R$ 58,859 bilhões de janeiro a agosto de
2016. Esse foi o maior resultado para o período na série
histórica do BC, iniciada em
dezembro de 2001.
Em 12 meses encerrados em
agosto, o déficit primário ficou
em R$ 157,782 bilhões, o que
corresponde a 2,44% do Produto Interno Bruto (PIB), a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país.

Em agosto deste ano, o Governo Central (Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional)
apresentou déficit primário de R$
9,916 bilhões. Esse resultado negativo veio da Previdência (déficit de R$ 16,888 bilhões), enquanto o Tesouro registrou superávit
de R$ 7,058 bilhões e o Banco
Central, déficit de R$ 86 milhões.
Os governos estaduais registraram superávit primário de R$
78 milhões, e os municipais, resultado positivo de R$ 421 milhões. As empresas estatais federais, estaduais e municipais,
excluídas empresas dos grupos
Petrobras e Eletrobras, tiveram
superávit déficit primário de R$
111 milhões no mês passado.
Em agosto, os gastos com
juros nominais ficaram em R$
36,012 bilhões, contra R$
40,676 bilhões em igual mês de
2016. O déficit nominal, formado pelo resultado primário e os
resultados de juros, atingiu R$
45,541 bilhões no mês passado

ante R$ 62,943 bilhões de agosto de 2016. Em 12 meses, encerrados no mês passado, o déficit nominal ficou em R$
581,309 bilhões, o que corresponde a 8,98% do PIB.
Dívida pública
A dívida líquida do setor público (balanço entre o total de
créditos e débitos dos governos
federal, estaduais e municipais)
chegou a R$ 3,245 trilhões em
agosto, o que corresponde a
50,2% do PIB, com alta em relação a julho (49,6%).
Para setembro, o BC projeta
aumento da dívida líquida para
50,8% do PIB, devido à queda do
dólar. A projeção considerou o
câmbio a R$ 3,13, enquanto em
agosto, a cotação ficou em R$
3,15. A dívida pública sobe quando há queda do dólar, porque as
reservas internacionais, o principal ativo do país, são feitas de
moeda estrangeira.
A dívida bruta (contabiliza

apenas os passivos dos governos
federal, estaduais e municipais)
chegou a R$ 4,768 trilhões ou
73,7% do PIB, com aumento de
0,6 ponto percentual em relação
ao mês anterior.
A estimativa para a dívida bruta em setembro é de ligeira redução para 73,6% do PIB. Esse
indicador foi afetado pela devolução de R$ 33 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro Nacional, neste mês.
O BC também divulgou a revisão das projeções para a dívida neste ano. A estimativa para a
dívida líquida passou de 52,7%
do PIB, projeção divulgada em
junho, para 53,6% do PIB, considerada a expectativa da cotação
do dólar a R$ 3,16. A projeção
para a dívida bruta caiu de 77,5%
para 76,2% do PIB. Nessa estimativa, o BC considerou toda a
devolução do BNDES ao Tesouro, neste ano, no total de R$ 50
bilhões. (Agencia Brasil)

Taxa de desemprego fica em 12,6%
no trimestre encerrado em agosto
A taxa de desemprego no
Brasil ficou em 12,6% no trimestre encerrado em agosto deste ano. No trimestre encerrado
em maio, a taxa havia ficado em
13,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em agosto de 2016, a
taxa havia sido de 11,8%.
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada na sexta-feira (29)
pelo IBGE.
A população desocupada
caiu 4,8% em relação ao trimes-

tre encerrado em maio e chegou
a 13,1 milhões de pessoas. Na
comparação com o trimestre
encerrado em agosto de 2016,
no entanto, houve alta de 9,1%,
já que na época havia apenas 12
milhões de desempregados.
A população ocupada chegou
a 91,1 milhões de pessoas no
país, um crescimento de 1,5%
(1,4 milhão de pessoas) na
comparação com maio e de
1% na comparação com agosto do ano passado.
O aumento da população
ocupada foi influenciado pelo

crescimento do mercado de trabalho informal, já que mais da
metade do 1,4 milhão de empregos criados foi sem carteira assinada ou por conta própria.
Foram criados 286 mil postos de trabalho sem carteira assinada de maio a agosto, totalizando 10,8 milhões de pessoas. O
aumento chegou a 2,7% em relação a maio e 5,4% na comparação com agosto do ano passado.
O gerente da pesquisa, Cimar Azeredo, explica que é comum após
crises econômicas o primeiro
passo da recuperação se dar por

meio da informalidade.
Outros 472 mil postos foram criados na categoria de trabalho por conta própria de maio
a agosto. O número de trabalhadores nessa categoria chegou a
22,8 milhões em agosto, 2,1%
a mais do que maio e 2,8% a
mais do que em agosto.
O número de empregados
com carteira de trabalho assinada, de 33,4 milhões, ficou estável ante maio e caiu 2,2% ante
agosto de 2016, já que foram
encerrados 765 mil postos nesse período. (Agencia Brasil)

Confiança do consumidor continua volátil
e volta a cair em setembro, revela CNI
Depois de subir em agosto,
a confiança do consumidor caiu
3,1% em setembro, revelou na
sexta-feira(29) a Confederação
Nacional da Indústria (CNI). O
Índice Nacional de Expectativa
do Consumidor (Inec) fechou o
mês no menor nível em um ano
e meio, mostrando pessimismo
em relação à inflação, ao emprego e à renda.
O indicador atingiu 98,5 pontos em setembro. Este é o me-

nor valor desde abril de 2016,
quando o índice tinha registrado
97,5 pontos. Segundo a CNI, a
confiança do consumidor continua volátil e, desde junho do ano
passado, o indicador tem oscilado abaixo da média histórica de
108,2 pontos, alternando descidas e subidas.
Neste mês, os consumidores estão mais pessimistas em
cinco dos seis componentes
do Inec: piora do desempre-

go (-7,6%), aumento da inflação (-3,4%), queda da renda
pessoal (-3,7%), aumento do
endividamento das famílias (5,8%) e agravamento da situação financeira (-3,7%). Apenas as expectativas em relação às compras de bens de
maior valor agregado aumentaram, tendo subido 2,1% em
setembro na comparação com
agosto.
Calculado pela Confede-

ração Nacional da Indústria
(CNI) em parceria com o Ibope, o Inec representa o sentimento dos brasileiros em relação à situação e às expectativas econômicas das famílias e do país. Quanto maior o
índice, mais otimistas estão
os consumidores. Nesta pesquisa, foram entrevistadas 2
mil pessoas em 126 municípios entre 15 e 20 de setembro. (Agencia Brasil)

Adesão ao programa de regularização
tributária e Refis Rural é prorrogada
O prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária (Pert), que terminaria
na sexta-feira (29), foi prorrogado até o dia 31 de outubro. Uma
medida provisória prorrogando o
prazo foi publicada em edição
extra do Diário Oficial da União
desta sexta-feira (29).
De acordo com a MP, as
empresas e pessoas físicas que
aderirem ao programa em outubro, terão que pagar acumuladamente três parcelas.

Na última terça-feira (27), o
plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o Pert. O texto foi
aprovado em votação simbólica.
Antes de seguir para apreciação
do Senado, deputados ainda precisam analisar as sugestões de
destaques à MP. Para não perder
a validade, a medida precisa ser
analisada nas duas Casas até o dia
11 de outubro.
Na quinta-feira(28), a secretária do Tesouro Nacional, Ana

Paula Vescovi, disse que as perdas com as mudanças no Pert
chegam a R$ 5 bilhões. De acordo com a secretária do Tesouro,
a versão atual do texto aprovado
reduz a estimativa de arrecadação com o Pert, também conhecido como novo Refis, de R$
8,8 bilhões para R$ 3,8 bilhões.
Ao editar a medida provisória, no fim de maio, a equipe econômica previa arrecadar R$ 13
bilhões com a renegociação das
dívidas. No entanto, as alterações

na Câmara, que incluiu descontos nas multas e nos juros não
previstos no texto original, reduziram a arrecadação esperada.
Refis rural
A edição extra do Diário
Oficial também altera medida
provisória que institui o Programa de Regularização Tributária
Rural. A adesão ao programa também terminaria hoje e foi estendido até o dia 30 de novembro.
(Agencia Brasil)

Petrobras anuncia quedas de 2,1% no
preço da gasolina e de 1% no do diesel
A Petrobras anunciou na sexta-feira (29) quedas nos preços
da gasolina e óleo diesel negociados em suas refinarias. A gasolina terá uma queda de preços
de 2,1%, enquanto o recuo do

diesel será de 1%, segundo informações da estatal.
As quedas de preços passam
a valer a partir deste sábado, (30)
e se referem apenas o preço do
combustível negociado para as

distribuidoras. O preço para o
consumidor final pode ter um
reajuste diferente desse, porque
o valor é definido pelos postos
de combustível.
Apesar das quedas, os dois

combustíveis acumulam altas de
preços em setembro. Para a gasolina, o aumento de preços acumulado no mês é 3,47%, para o
diesel, a alta do preço chega a
8,5%. (Agencia Brasil)

Receita consulta base de dados para
atualizar CPF de pessoas falecidas
A Receita Federal passará a
consultar diariamente a base de
óbitos da Associação Nacional
dos Registradores de Pessoas
Naturais do Brasil para atualizar
o Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) falecidas. O Diário Ofi-

cial da União de sexta-feira(29)
publicou a instrução normativa
que dispõe sobre o CPF.
De acordo com a Receita, os
CPFs que estiverem com ano de
óbito informado na base de dados e em situação cadastral re-

gular, pendente de regularização
e suspensa passarão à situação
cadastral “Titular Falecido”.
“A nova sistemática aumenta
a transparência para a sociedade
em geral sobre a real situação do
contribuinte, bem como amplia

a segurança jurídica, uma vez que
haverá tratamento padrão para os
casos de CPFs de falecidos.
Além disso, a implementação
inibe a fraude com CPF de pessoas falecidas”, diz a Receita.
(Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Contra-ataque do
Estado Islâmico
termina com 118
mortos na Síria
Pelo menos 118 combatentes morreram desde quinta-feira em lutas entre as forças governamentais sírias e o grupo
terrorista Estado Islâmico (EI), que lançou um contra-ataque
para atingir os soldados leais ao governo no leste do país. A
informação é da EFE.
De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos,
73 dos mortos eram integrantes das tropas governamentais, sendo 34 estrangeiros, e 45 eram membro do grupo terrorista. Segundo a ONG, dezenas ficaram feridos nos dois lados.
O Observatório alertou que os combates continuam e se
estendem de Deir ez-Zor a Al-Sukhnah, perto da fronteira com
Homs, que é bombardeada pela aviação russa, aliada do Exército sírio.
Perdas e ganhos
O EI tomou o controle do povoado Al Shula, ao oeste de
Deir ez-Zor, e fechou a estrada que liga esta província com
Damasco, enquanto as forças governamentais recuperaram o
domínio de alguns pontos que perderam ontem nas imediações de Al-Sukhnah.
Em vários comunicados divulgados através da rede Telegram,
os extremistas falam de ataques e de um atentado cometido por
seus seguidores contra as tropas governamentais sírias e aliadas.
Além de dezenas de mortos, os jihadistas afirmam que capturaram dois soldados russos e três sírios, mas isso não foi confirmado pelo governo da Síria nem pelo da Rússia.
Mais cedo, a agência de notícias oficial da Síria, Sana, informou que unidades militares tinham repelido um ataque dos radicais na estrada que liga Deir ez-Zor à cidade histórica de Palmira, e que conduz a Damasco. O EI lançou este contra-ataque depois que ontem o Exército sírio, apoiado pela aviação russa, cercou os extremistas em Deir ez-Zor, um dos principais redutos
dos jihadistas na Síria.
Também na sexta-feira (29) as Forças da Síria Democrática
(FSD), uma aliança armada liderada por milícias curdas, arrebataram do Estado Islâmico (EI) o controle da estratégica cidade
síria de Al Suwar, na província nordeste de Deir ez-Zor.
Baghdadi reaparece
Na quinta-feira, o líder do EI, Abu Bakr al-Baghdadi, reapareceu em uma suposta gravação de áudio na internet, cuja autenticidade ainda não foi comprovada, discursando para os seus seguidores no Iraque e na Síria, depois que várias notícias sobre a
sua morte foram divulgadas. (Agencia Brasil)

França e Alemanha
reiteram apoio a
governo e Constituição
da Espanha
O governo da Espanha recebeu na sexta-feira (29) o apoio à
legalidade e à Constituição do país de líderes de membros da
União Europeia (UE), entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, na cúpula informal dos chefes de Estado do bloco em Tallinn, capital
da Estônia. A informação é da EFE.
Embora o referendo separatista da região da Catalunha da
Espanha não esteja na pauta da reunião e não tenha sido abordado
no jantar informal de ontem noite entre os líderes da UE, a tensão institucional na Espanha é visível na cúpula.
“Tanto o presidente francês Macron quanto a chanceler alemã Merkel expressaram à delegação espanhola, quando tiveram
oportunidade, o seu apoio ao presidente do governo, à Constituição do país e ao Estado de direito”, disseram fontes diplomáticas espanholas em Tallinn.
O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, não
compareceu à cúpula informal em Talinn, onde a delegação
do país é liderada pelo secretário de Estado de Assuntos Europeus, Jorge Toledo.
Apoio à legalidade
O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, declarou que, a nível jurídico, “Madri tem razão”, e disse que posteriormente é preciso tentar um diálogo para buscar uma solução
política a respeito. O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentinloni, também expressou seu apoio à legalidade constitucional da
Espanha, e disse que seu país respeita as leis espanholas.
“Penso que sobre a Catalunha, como Estados da União Europeia, respeitamos na nossa casa e na casa dos demais as leis
de cada país, sem nos intrometermos em suas dinâmicas internas, mas fazendo referência às leis vigentes”, apontou o
líder italiano.
Outro que se pronunciou sobre a questão independentista foi
o presidente da Romênia, Klaus Iohannis, que se mostrou “preocupado” com a situação e rejeitou esse tipo de referendo na UE.
”É um tema que afeta a todos. Para mim é muito importante manter uma Europa unida. Não ajuda ninguém ter partes da UE deixando o bloco através de um referendo desse tipo”, disse.
Mais direto em suas palavras, o premiê de Luxemburgo, Xabier Bettel, declarou à imprensa que “há uma lei e uma Constituição na Espanha e elas têm que ser respeitadas”.
Por sua vez, a presidente da Lituânia, Dalia Grybauskaite, reconheceu que a situação na Espanha “não é fácil, é sensível. Desejamos que permaneçam fortes”, declarou. (Agencia Brasil)
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Policiamento na Rocinha terá 500
agentes após saída das Forças Armadas
Conta de luz de outubro terá
bandeira vermelha, com
cobrança extra mais alta
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) anunciou na sexta-feira (29) que a
bandeira tarifária das contas de
luz em outubro será a vermelha
patamar 2. A tarifa é a mais cara
do modelo e representa a cobrança de taxa extra de R$ 3,50
a cada 100 Quilowatt-hora
(kWh) consumidos. Em setembro, a bandeira tarifária das contas de luz foi a amarela, com taxa
extra de R$ 2 para cada 100 kWh
de energia consumidos.
Segundo o diretor-presidente da Aneel, Romeu Rufino,
a decisão foi tomada devido à
baixa vazão das hidrelétricas,
porque as chuvas em setembro
ficaram abaixo da média. “Em
função do regime hidrológico
muito crítico, este setembro
foi o pior mês de setembro, do
ponto de vista da vazão, da série histórica do setor elétrico”.
Apesar do alerta, Rufino disse
que não há risco para o abastecimento de eletricidade.
Desde que a bandeira vermelha passou a ter dois patamares, 1 e 2, em janeiro de 2016,
esta é a primeira vez que o nível
mais alto é acionado. A tarifa
extra mais alta se deve à necessidade de operar mais usinas
térmicas, cujo custo de produção da energia é mais alto que a
da produzida nas hidrelétricas.
Na semana passada, o Comitê de Monitoramento do Se-

tor Elétrico (CMSE), ligado ao
Ministério de Minas e Energia,
havia decidido não acionar as
usinas termelétricas mais caras,
o chamado “despacho fora da
ordem de mérito” mas aprovou,
se necessário, o aumento da
importação de energia elétrica
da Argentina e do Uruguai “na
medida em que for possível”.
Na reunião, o CMSE também decidiu retomar a operação de três usinas termelétricas que estão paradas. Segundo o comitê, as usinas de Araucária, Cuiabá e Termonorte II
“são capazes de produzir energia a preços mais competitivos
se comparados com os de outras usinas térmicas.”
Economia de energia
Além disso, a Aneel também realizará uma campanha de
conscientização do uso da energia elétrica. Entre as recomendações que a agência fará, estão a de
usar a temperatura morna do chuveiro e tomar banhos mais curtos,
de até cinco minutos; diminuir ao
máximo a utilização de ar-condicionado e não deixar portas e janelas abertas em ambientes com o
equipamento; não colocar alimentos quentes e deixar a porta da geladeira aberta apenas o tempo que
for necessário; e utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas, além de apagar a luz ao sair de
um cômodo.(Agencia Brasil)

Saúde amplia oferta do
tratamento para HIV/Aids com
medicamento inovador
O Ministério da Saúde vai ampliar a oferta do antirretroviral Dolutegravir no tratamento de todos os
pacientes com HIV no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS). A
expansão foi anunciada na sextafeira(29) pelo ministro da Saúde,
Ricardo Barros, durante o 11º Congresso de HIV/Aids e 4º Congresso de Hepatites Virais, em Curitiba.
Segundo o Ministério da Saúde, atualmente o Dolutegravir é
usado por 100 mil pessoas, mas
até o final de 2018 mais de 300
mil pessoas vivendo com HIV terão acesso ao medicamento. A troca de terapia será gradual para
quem utiliza o Efavirenz.
De acordo com o ministério,
o antirretroviral é considerado um
dos melhores tratamentos para a Aids
no mundo. Ele apresenta alta potência e um nível muito baixo de efeitos
colaterais, aspecto considerado bastante importante para a adesão e o sucesso do tratamento contra o HIV. O
custo para a incorporação do Dolutegravir é de R$ 1,1 bilhão e, segundo a pasta, não altera o orçamento
atual do Ministério da Saúde.
Desde o começo da epidemia,
o Brasil registrou 842.710 casos
de Aids, no período de 1980 a junho
de 2016. O país tem registrado, anualmente, uma média de 41,1 mil casos de Aids nos últimos cinco anos.
Em relação à mortalidade, de
1980 até dezembro de 2014 foram identificados 303.353 óbitos
cuja causa básica foi a Aids. Houve uma redução de 5% nos últimos anos, passando de 5,9 óbitos
por ano por 100 mil habitantes em
2006 para 5,6 óbitos em 2015.
Transmissão vertical
Durante o evento, o ministro
Ricardo Barros recebeu o processo de solicitação da Certificação
da Eliminação da Transmissão Vertical (TV) do HIV do município de
Curitiba. A capital do Paraná é um
dos primeiros municípios a aderir
à certificação de eliminação desse
tipo de transmissão do HIV, quando é feita de mãe para filho, durante a gestação ou o parto.
A iniciativa foi lançada em
novembro do ano passado, numa
tentativa de incentivar o engajamento de municípios na eliminação da transmissão vertical. A certificação será emitida por um Comitê Nacional, em parceria com
estados, que fará a verificação local dos parâmetros.
O documento será concedido
a municípios com mais de 100 mil
habitantes que atendam a dois critérios. O primeiro é registrar taxas de detecção iguais ou inferiores a 0,3 para cada mil crianças
nascidas vivas. O segundo é ter
proporção menor ou igual a 2%
de crianças com até 18 meses expostas ao HIV que foram identificadas como infectadas e estão em

acompanhamento na rede pública.
Profilaxia Pré-Exposição
Segundo o Ministério da Saúde, outro destaque do congresso
foi o lançamento do Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas
para Profilaxia Pré-Exposição
(PrEP) de risco à infecção pelo
HIV. A medida de prevenção reduz
o risco da infecção pelo HIV antes da exposição, por meio da utilização de medicamentos antirretrovirais (tenofovir associado à
entricitabina) em pessoas não infectadas e que mantêm relações
de risco com maior frequência.
Entre o público-alvo da medida estão homens que fazem sexo
com homens, gays, travestis, transexuais, profissionais do sexo e
casais soro diferentes. Entretanto, o fato de fazer parte desses grupos não é suficiente para caracterizar indivíduos com exposição
frequente ao HIV.
O documento traz as orientações para utilização dessa nova
estratégia de prevenção dentro do
SUS, mas a incorporação da PrEP
não desestimula o uso do preservativo. Ou seja, a profilaxia não
previne outras infecções sexualmente transmissíveis.
De acordo com o ministério,
o Brasil é o primeiro país da América Latina a oferecer a PrEP no
sistema público de saúde. A implantação ocorrerá de forma gradual, a partir de dezembro deste
ano, em 22 cidades de todo o país:
Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Belo
Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG),
Uberaba (MG), Passos (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Duque de
Caxias (RJ), Florianópolis (SC),
Porto Alegre (RS), São Paulo(SP),
São Bernardo do Campo(SP), Ribeirão Preto (SP), São Jose Rio
Preto (SP), Campinas (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP).
Aplicativos
Também foram lançados na
sexta-feira(29) aplicativos para
ajudar profissionais de saúde e
população na atenção à saúde das
pessoas vivendo com HIV e Aids.
Eles estarão disponíveis a partir
deste sabado(30).
O aplicativo Viva Bem funcionará como um diário para o cidadão que vive com HIV/aids.
Nele, é possível inserir lembretes
de medicamentos, acompanhar
exames, tirar dúvidas sobre esquemas dos medicamentos e monitorar CD4 e carga viral.
Serão quatro aplicativos para
profissionais de saúde, para consulta e atendimento em locais remotos – sem conexão com internet. Os aplicativos permitem o
acesso simples e rápido aos protocolos clínicos na forma de guia
de bolso. (Agencia Brasil)

Com a saída das Forças Armadas da favela da Rocinha, na
Zona Sul do Rio de Janeiro, na
madrugada de sexta-feira (29), a
Secretaria de Estado de Segurança vai instalar na comunidade os
comandos de Operações Especiais e da Polícia Pacificadora,
além de alocar 500 homens na
região. A informação é do secretário da pasta, Roberto Sá.
“A Polícia Militar já se planejou, reforçou o policiamento
e nós colocaremos lá, para coordenar esse policiamento, dar
uma pronta resposta, gerar uma
sinergia, supervisão, controle e
apoio, por tempo indeterminado,
o comandante de Operações Especiais e o coordenador de Polícia Pacificadora”.
Ao lado de integrantes das
outras forças de segurança que
atuam no estado desde julho, Sá
fez um balanço das operações
conjuntas com o apoio do governo federal, no Centro Integrado
de Comando e Controle (CICC).
O coronel Luiz Henrique
Marinho Pires, da PM, explicou
que, com a desmobilização das
Forças Armadas na Rocinha, foram feitos 15 pontos de cerco e
14 de contenção na favela. No
balanço da Polícia Civil, o dele-

gado da 11ª DP, Antônio Ricardo Nunes, informou que de 17 a
28 de setembro foram identificados 81 criminosos e expedidos 54 mandados de prisão e um
de busca e apreensão de menor.
Desses, 11 mandados de prisão
e um de apreensão de menor relativos à operação no período,
além de outros seis de prisão e
um de apreensão de menor sem
relação direta com a operação.
Plano Nacional de Segurança
O sub-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, brigadeiro Ricardo José
Freire de Campos, explicou
que a ordem para a retirada
das tropas do cerco da Rocinha veio do ministro da Defesa, Raul Jungmann, mas que
as tropas permanecem à disposição da Secretaria de Segurança e têm a capacidade de estar aonde for necessário dentro
do estado em um espaço de tempo de duas horas.
“Nós temos uma integração
muito grande com as forças de
segurança, estamos fazendo essa
cooperação com os órgãos de
segurança pública, com ações de
curta duração e objetivos pontu-

ais e bem definidos. Poucos países eu diria que têm hoje o nível de integração no campo tático e operacional que as Forças Armadas estão tendo com
as forças de segurança no caso
do Rio de Janeiro”, afirmou o
brigadeiro.
Desde o dia 28 de julho, as
Forças Armadas atuaram em
operações na Região Metropolitana, no Complexo do Lins e
no Jacaré (Zona Norte) e no
Complexo do Caramujo, em Niterói . Além da Rocinha, ainda
estão em andamento ações no
Sapinho e Barro Vermelho, comunidades em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nos
três meses de atuação conjunta
dentro do Plano Nacional de
Segurança, Roberto Sá considerou o balanço “extremamente
positivo”.
Foram realizadas cinco operações conjuntas até o momento – Onerat, Dose Dupla, Conisi, Duque de Caxias e Rocinha –
, que levaram à prisão de 117
pessoas e à apreensão de seis
menores, 26 fuzis, 19 pistolas,
uma espingarda calibre 12, dois
revólveres, 122 carregadores de
fuzil, 13 carregadores de pistola, 3.622 munições, cinco simu-

lacros de fuzil, dois simulacros
de pistola, 19 granadas, dez bombas de fabricação caseira, 2,2
toneladas de maconha, 14 quilos
de cocaína, 1,5 quilo de haxixe,
1.497 sacolés (pequenos sacos
plásticos) de drogas, 360 pinos
de drogas, 165 pedras de crack.
Também foram apreendidos ou
recuperados 75 veículos automotores e sete criminosos foram mortos em confronto com
as polícias.
Quanto à atuação para evitar
a chegada de drogas e armas ao
Rio de Janeiro, o chefe da Secção de Policiamento da Polícia
Rodoviária Federal, André Ramos, informou que nos três meses da operação Égide, que ocorre no Rio de Janeiro e nos estados corredores do tráfico desde
a fronteira, foram feitos o cerco de divisa e o cerco metropolitano, com atividade voltada
para o tráfico de drogas e o tráfico de armas.
“Nesses três meses de operação, são 59 armas de fogo, 282
veículos recuperados, mais de
uma tonelada de maconha, mais
de 100 quilos de cocaína, 662
pessoas detidas e encaminhadas
para a polícia judiciária”, detalhou Ramos. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes diz que retorno de presos
aos estados levará segurança em conta
O ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Federal,
disse na sexta-feira(29), na Associação Comercial do Rio de
Janeiro (ACRJ), que o pedido da
Defensoria Pública da União para
devolver aos estados detentos
que estão há mais de dois anos
em presídios federais será “devidamente avaliado”, levando em
conta questões ligadas à segurança. No caso do Rio de Janeiro,
isso representaria a volta de cerca de 55 presos ao estado.
Na última quarta-feira (27),
a Defensoria Pública da União
ajuizou um pedido de habeas
corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) em favor de todos os
presos que se encontram em presídios federais há mais de dois
anos. Segundo a DPU, a Lei
11.671, de 2008, limita a 720
dias a permanência desses presos em regime de isolamento de
22 horas por dia. Entre os chefes do tráfico que podem voltar
ao Rio está Antônio Francisco
Bonfim Lopes, o Nem, suspeito
de ter dado ordem para uma quadrilha invadir a Rocinha, no último dia 17.
Indagado se este não é um
pedido “descabido” da Defensoria, diante da situação de guerra
no Rio, quando tropas federais
ocuparam a comunidade, durante uma semana, Gilmar Mendes
avaliou que os defensores entendem que estão fazendo seu trabalho de defesa dos direitos dos
presidiários. Ele disse, contudo,
que “o Tribunal saberá fazer a
devida avaliação”.
De acordo com Gilmar Mendes, o governo de Michel Temer
ganhou ao colocar a segurança
pública na agenda federal, por-

que até então havia um “jogo de
responsabilidade”. Ele defendeu
que a União tem que participar
desse esforço.
Em relação ao pedido da
Defensoria Pública da União ter
como relator o ministro Alexandre de Moraes, Mendes afirmou
que “não poderia estar em melhores mãos”, lembrando que Moraes foi, durante muito tempo,
secretário de Segurança Pública
de São Paulo e também ocupou
o cargo de ministro da Justiça.
“Tem um back-ground’ (experiência), tem informação que nós,
mortais, não temos”, afirmou.
Delações
Sobre a divulgação de áudios e vídeos oriundos de delações, o que será objeto de nova
discussão no STF, Gilmar Mendes afirmou que “o melhor é
aplicar a lei”. Ele disse que, em
geral, tem sido feito acordo com
o delator, que autoriza a divulgação. A lei, por sua vez, proíbe,
aceitando que a divulgação ocorra somente após a aceitação da
denúncia. Segundo Gilmar, Isso
será debatido de novo pelo tribunal a partir de proposta do
ministro Dias Toffoli.
O ministro disse ainda que o
resultado das investigações feitas no âmbito da Operação Lava
Jato é positivo. “Nós temos aí coisas a aprender. Erros aconteceram
e serão corrigidos; a legislação
será revista e aperfeiçoada”, disse. Ele ressaltou que os tribunais
estão rediscutindo esses temas e
que agora começam a fazer uma
“análise crítica”.
Reforma
Em relação à reforma polí-

tica, Gilmar Mendes admitiu
que é “muito difícil” fazer uma
reforma política para vigência
imediata. Lembrou que a última
reforma nessa área, feita por
volta de 1990, levou dez anos
para entrar em vigor. Para ele,
o normal é estabelecer prazo
para que o sistema “vá se adaptando”. Por isso, considera que
o resultado não será auspicioso. “Se passasse a ideia da cláusula de barreira, da proibição da
coligação, já seria um ganho no
atual cenário”, disse.
Na opinião do ministro, outra questão na reforma política
é a do financiamento. O STF declarou a inconstitucionalidade
do financiamento corporativo,
de empresas, deixando somente o financiamento privado, que
Gilmar Mendes considera um
sério problema, inclusive para
o Rio de Janeiro, porque os recursos podem vir de pessoas
que se aliam aos partidos, mas
também podem ser oriundos do
crime organizado.
“Essa é uma preocupação do
TSE”, afirmou Gilmar. Nas últimas eleições municipais de
2016, foram registrados 730
mil doadores, dos quais 300 mil
têm problemas, ou seja, são
pessoas sem capacidade de
doar. “Isso significa que estão
usando dinheiro e CPFs. Isso é
muito ruim”, comentou. “Nós
estamos em um momento muito delicado e vamos ter que pensar, já na próxima legislatura,
em uma verdadeira reforma política e, inclusive, do sistema
eleitoral”.
O ministro disse que o que
está ocorrendo é uma espécie
de “super empoderamento” do

Ministério Público, apontando
que se trata de movimentos cíclicos, como já ocorreu, de alguma forma, com a Polícia Federal. Ele atribuiu parte da responsabilidade por isso ao próprio Poder Judiciário e, em alguns casos, ao STF. Disse que,
como as operações estavam
dando certo e não tinha nenhuma impugnação, “isso ia passando e era referendado”. Agora,
começam a ocorrer problemas
e as críticas passam a ser feitas. Ele acredita que esse é um
processo normal e que no próximo governo essas questões
serão discutidas, até legislativamente.
Para Gilmar Mendes, foi um
equívoco da maioria do STF a
prisão do senador Aécio Neves
(PSDB-MG). Ele disse que não
se estava tratando da condenação do parlamentar, por isso
considerou que não era cabível
a aplicação do regime prisional.
Lembrou que o ex-presidente
Fernando Collor, agora senador,
continua respondendo ao processo em liberdade.
Humildade
O ministro Gilmar Mendes
disse que é notório, no momento, que o Congresso passa por
um quadro de “debilidade” e
que o STF deve respeitar, para
evitar conflitos. ele sugeriu que
é importante que o Supremo
faça uma política de equilíbrio
e não de confronto entre os poderes. “É importante que sejamos reconhecidos como bons
hábitos do processo”, afirmou,
defendendo uma atuação baseada na “condição de humildade”
no Tribunal. (Agencia Brasil)

Rodrigo Maia pedirá a
Alexandre Moraes que não
atenda pedido da Defensoria
O presidente da Câmara dos
Deputados, deputado Rodrigo
Maia, vai se reunir na terça-feira (3), em Brasília, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para tratar do pedido de habeas corpus da Defensoria Pública da União para que criminosos que estão há mais de dois
anos em penitenciárias do Sistema Prisional Federal (SRF)
retornem aos seus estados de
origem. Se o habeas corpus for
atendido, o Rio de Janeiro poderá ter de volta 55 criminosos,
conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional
(Depen), do Ministério da Justiça. Atualmente, 81 presos do
estado estão em penitenciárias

federais.
“Vou fazer um pleito, como
carioca e como fluminense, que
ele não tome essa decisão, não
atenda esse pleito da Defensoria, porque isso será muito ruim
para o Rio de Janeiro. Vai ampliar ainda mais esta instabilidade que a gente tem na área de
segurança”, disse.
O presidente da Câmara disse que o emprego das Forças
Armadas durante uma semana na
Rocinha foi fundamental, e voltou a criticar a condução do secretário de Segurança, Roberto
Sá, à frente da política de segurança do estado. “A polícia tinha
perdido o controle da situação
naquele momento. Não a polícia, o comando da segurança pú-

blica. Temos sempre que separar quem comanda a tropa. A polícia carioca tem defeitos, como
qualquer corporação, qualquer
poder, mas tem policiais de
grandes qualidades. O que eu
acho é que a coordenação da
política de segurança carioca
está com muitos equívocos, mas
este é um problema do governador [Luiz Fernando Pezão]”, disse.
Rodrigo Maia descartou
qualquer tipo de intervenção federal no estado e defendeu que
o melhor caminho é o diálogo
entre as esferas de poderes. Na
visão dele, o governador Luiz
Fernando Pezão dialoga bem,
apesar de todas as dificuldades.
No entanto, para o deputado, a

intervenção não é um bom caminho e não vai ajudar o Rio. “Não
acho que o governo federal tem
todas as condições, principalmente na questão fiscal para tomar esta decisão [intervenção].
O que a gente precisa é continuar dialogando entre os poderes.
Tive oportunidade de assinar [o
acordo de recuperação fiscal do
Rio]. Estamos avançando na
questão fiscal, que é uma questão de longo prazo. Vai ter um
alívio de curto prazo”.
O presidente da Câmara se
reuniu no Rio com reitores de
universidades federais para discutir recursos das instituições
para garantir investimentos na
área de pesquisa de ciência e
tecnologia. (Agencia Brasil)
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Receita Federal apreende R$ 440 mi
em mercadorias no centro de SP
A Receita Federal apreendeu
880 toneladas de mercadorias
irregulares, avaliadas em R$ 440
milhões, na região central da
capital paulista. Durante 18 dias
de operação, foram encontrados
produtos falsificados, contrabandeados ou importados sem o
pagamento de impostos.
Ao fazer na sexta-feira(29),
um balanço da operação, o superintendente da Receita Federal no estado de São Paulo, José
Guilherme de Vasconcelos, informou que foram fiscalizados
869 estabelecimentos, sendo
que em 857 foram encontrados
mercadorias ilícitas.
A ação teve início no último
dia 11 de setembro no Shopping
25 de Março, na região onde
funcionam lojas de comércio
popular, na cidade de São Paulo.
Segundo Vasconcelos, a estrutura do comércio irregular
era maior do que se esperava, já
que a previsão inicial era de

apreender R$ 300 milhões em
mercadoria.
“Muitos dos estabelecimentos vistoriados tinham passagens
falsas e paredes, onde estava boa
parte da mercadoria localizada.
Daí a superação daquele número inicial”, disse o superintendente, durante apresentação do
levantamento da Operação Setembro.
Os estabelecimentos que faziam comércio ilegal estão agora sujeitos a sanções administrativas por parte da prefeitura de
São Paulo. “Já começou o fechamento e empoderamento de alguns”, disse o superintendente,
informando que já foram colocados tapumes no Shopping 25 de
Março e na Galeria Florêncio.
Os proprietários também estão sujeitos a outras penalidades.
“Além dos processos administrativos que a Receita Federal
instaura o Ministério Público
Federal poderá instaurar proces-

sos criminais.”
Shopping é emparedado
Na sexta-feira (29), a prefeitura emparedou o Shopping 25
de Março. A lacração foi feita
em razão de irregularidades na
documentação das lojas e dos
produtos comercializados por
elas. O shopping já havia sido
fechado e teve o alvará de funcionamento cassado pela prefeitura no dia 11, quando começou a
operação da Receita na região.
Durante o trabalho da Receita,
foi lacrada a galeria Florêncio de
Abreu quando foi descoberta
uma passagem subterrânea que a
ligava ao shopping.
A Maxim Administração e
Participações, administradora
do centro de lojas, vai recorrer
pedindo a reabertura do local.
Segundo os advogados da empresa, a ação da Receita teve
motivação midiática e foi irregular. Para eles, as ações deve-

riam dirigir-se aos lojistas que
estivessem irregulares, e não ao
condomínio, que tem outras lojas atuando regularmente.

Inadimplência das empresas
cresce, mas aumento é o
menor em sete anos, diz SPC

Novas investigações
A Receita Feral pretende expandir as investigações a partir
do material apreendido na operação. “A rede de participantes
desse esquema está sendo apurada a partir da documentação
apreendida. Recolhemos muita
informação digitalizada”, disse o
superintendente.
Os itens recolhidos durante
a ação serão, na maior parte, destruídos. “O destino de praticamente toda a mercadoria é a destruição. Muito desse material
não passa por normas da ABNT
[Associação Brasileira de Normas Técnicas] de utilização, não
cumpre requisitos para comercialização, então não poderá ser
leiloado”, afirmou Vasconcelos.
(Agencia Brasil)

A inadimplência das empresas cresceu 3,42% no último mês de agosto na comparação com o mesmo período
do ano passado. Apesar da alta,
o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), autor da pesquisa, divulgou que se trata do
aumento mais comedido para
os meses de agosto em sete
anos de série histórica. Em
períodos anteriores, as altas
foram de 7,61% em 2016;
9,90% em 2015; 7,64% em
2014; 8,32% em 2013;
11,67% em 2012, e 13,79%
em 2011.
De acordo com a economista-chefe do SPC Brasil,
Marcela Kawauti, mesmo em
meio à crise econômica que o
país atravessa, essa desaceleração do aumento da inadimplência entre as empresas
ocorre em virtude da maior
restrição ao crédito e menor
inclinação ao investimento por
parte dos empresários.
“Se, por um lado, o recuo
da atividade econômica provoca queda no faturamento das
empresas e na capacidade desses empresários honrarem seus
compromissos, por outro, os
índices de inadimplência vêm
crescendo em um ritmo menor, em decorrência da maior
restrição ao crédito e da menor propensão a investir. Com
menos custos e menos tomada
de crédito, há também menos
endividamento”, explicou a
economista.
Na comparação mensal –
entre julho e agosto deste ano
– houve uma leve queda de
0,29% no volume de empresas
inadimplentes. Nos meses anteriores, o SPC havia registrado alta no índice de 0,42% em
junho e 0,08% em julho.
“Para os próximos meses,
espera-se que atividade econômica siga uma lenta recuperação e que os empresários permaneçam cautelosos devido ao
cenário de grande incerteza
política e econômica, o que
deve manter o crescimento da
inadimplência das empresas
em patamares discretos frente

Governador do Rio reforça pedido para
que traficantes fiquem em prisões federais
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, reforçou na sexta-feira(29) os
pedidos para que criminosos
considerados perigosos que
cumprem pena em Penitenciárias do Sistema Prisional Federal
não retornem para o estado. Pezão conta com uma negativa do
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Alexandre de
Moraes, relator do habeas corpus proposto pela Defensoria
Pública da União, que pede a

transferência dos criminosos há
mais de dois anos nas penitenciárias federais para seus estados de origem.
De acordo com o governador, “decisão da Justiça se cumpre”, mas acrescentou que pretende buscar na Justiça uma decisão que mantenha os traficantes fora do estado. “Vamos conversar com a Justiça com muita
calma, com muita tranquilidade,
mostrar que é importante, ainda,
que eles permaneçam lá. O pre-

sidente [da Câmara dos Deputados] Rodrigo Maia já informou
que vai ao ministro Alexandre de
Moraes para fazer esse pedido e
nós também vamos pedir para
eles continuarem lá. Se tiverem
de voltar, voltam, como já voltaram outros. Mas, nesse momento, é melhor que fiquem em presídio federal”.
Segundo Pezão, houve avanços significativos após as ações
integradas das forças de segurança na Rocinha, desde os con-

frontos violentos registrados
entre grupos rivais para garantir o comando do tráfico na
comunidade. “Apreendemos
mais de 26 fuzis, nossa inteligência fez também com que
apreendêssemos munições e
fuzis que estavam indo para a
Rocinha, além da prisão de criminosos. Isso foi um trabalho
de integração e união da Secretaria de Segurança com as
forças federais militares”,
disse.(Agencia Brasil)

Doenças cardiovasculares são a principal
causa de morte no Brasil, diz INC
As doenças cardiovasculares,
das quais a mais comum é a hipertensão (pressão alta), são atualmente a principal causa de morte no Brasil, atingindo cerca de
30% da população. Para alertar
sobre o risco dessas doenças, a
Associação dos Servidores do
Instituto Nacional de Cardiologia
(INC) promoveu na sexta-feira
(29), em frente à sede da instituição, em Laranjeiras, o evento
Nenhum Batimento a Menos.

Segundo o cardiologista Bernardo Tura, porta-voz da associação, o número de mortes causadas por doenças cardiovasculares é praticamente igual ao de
mortes por câncer e por causas
externas, como atropelamentos,
assassinatos, envenenamento,
suicídio, acidentes do trabalho;
“tudo que é externo à pessoa”.
A preocupação do instituto é
evitar a doença cardiovascular porque, desse modo, “evitam-se outras

doenças”, disse Tura à Agência
Brasil. Ele citou, entre os fatores
de risco, o tabagismo, afirmando
que, se a pessoa reduz o tabagismo,
reduz o risco de doenças como o
enfisema pulmonar e o câncer. Obesidade é outro fator de risco, mas,
quando se reduz a obesidade, reduzem-se também a taxa de diabetes e
a artrose. “Ao tratar a doença cardiovascular, tratam-se também outras
doenças”, reforçou o cardiologista. E este é mais um motivo para que

a população dê importância à prevenção, acrescentou.
Os servidores do INC orientaram o público sobre as doenças cardiovasculares, prestando esclarecimentos sobre pressão alta,
dieta e diversas formas para enfrentar problemas de saúde. Os pacientes do INC receberam também informações sobre seus direitos. Ao
mesmo tempo, foi feita campanha
para estimular a doação de sangue e
de órgãos. (Agência Brasil)

à série histórica como um
todo”, afirma o presidente da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Honório Pinheiro.
Setores
Entre os segmentos de empresas devedoras, as altas mais
expressivas ficaram com os ramos de serviço (5,60%) e indústria (2,29%), seguidos pelas empresas que atuam no setor de comércio (2%) e no
ramo da agricultura (0,77%).
Já do lado credor – empresas que deixaram de receber de
outras empresas – o destaque
foi a indústria, que registrou
alta de 6,27% na quantidade
de pagamentos que deixou
de receber. No comércio, a
alta observada chegou a
4,83% em agosto de 2017,
em relação a agosto do ano
passado. Os atrasos com empresas do setor de agricultura caíram 21,12% no período analisado e 0,64% entre as empresas do ramo de
serviços, que englobam bancos
e financeiras.
Dados regionais
Os dados regionais mostraram que a Região Sudeste liderou o crescimento da
inadimplência entre as empresas. Na comparação com o
mesmo mês do ano passado,
o número de pessoas jurídicas com contas pendentes na
região cresceu 3,64%. Em
seguida, aparecem as regiões
Nordeste, que registrou alta
de 2,88% na mesma base de
comparação; Norte (2,73%);
Centro-Oeste (2,38%), e Sul
(2,35%).
Outro indicador mensurado pelo SPC Brasil e pela
CNDL é o de dívidas em atraso. Nesse caso, o crescimento também foi o menor já observado para os meses de
agosto, desde o ano de 2011:
alta de 0,8% na comparação
anual. Na comparação mensal, ou seja, na passagem de
julho para agosto, o índice
caiu 0,46%. (Agencia Brasil)
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0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH $EHUWXUD GH
&UpGLWR%%*LUR5HFHEtYHLV&DUWmRD5HDOL]DUQ(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR ILFDQGR LVHQWRV GH FXVWDV
SURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RX
RIHUHoDPHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGR 6mR 3DXOR  GH MXQKR GH 
30/09 e 03/10

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, 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: 19/10/2017 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887SÃO PAULO/SP
Contrato: 8.0235.0004814-5 - SED: 30536/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE, BRASILEIRO, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6515/77,
METALURGICO, CPF: 034.008.668-81, RG: 10.855.209-SSP/SP e seu cônjuge
ROSANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
083.568.058-48, RG: 15.562.214-6-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA PASCOAL RANIERI
MAZZILLI, Nº 119, APARTAMENT O Nº 23, TIPO I, LOCALIZADO NO 3º MEIO LANCE
DE ESCADAS - 2º PAVIMENT O-TIPO, DO BLOCO 7, DO EMPREENDIMENTO
RESIDENCIAL PARQUE DAS ALAMEDAS, NO 26º SUBDISTRITO VILA PRUDENTE
- SÃO PAULO/SP. Descrição: Com área útil de 51,05m2, a área comum de 36,34m2
e a área total construída de 87,39m2, correspondendo-lhe a fração ideal de
0,280024% do terreno e a fração ideal em relação ao bloco de 5,60312%, tendo o
direito à utilização de 1 vaga, para a guarda de um veículo de passeio, em local
indeterminado, na garagem coletiva descoberta.
São Paulo, 30/09/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Oficial
30/09 - 10 - 19/10/2017

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0048230-19.2013.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FJ
Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda, CNPJ 07.057.244/0001-50, na pessoa de
seu representante legal, que Voestalpine Böhler Welding Soldas Do Brasil Ltda, ajuizou
uma Ação Declaratória, com Procedimento Comum, objetivando seja julgada
procedente, para declarar a nulidade e inexigibilidade da duplicata nº 0796 no valor de
R$ 21.900,00, e o seu cancelamento junto ao distribuidor dos Cartórios de Protestos,
condenando-se a ré ao pagamento de custas honorários e demais cominações, tendo a
autora ajuizado medida Cautelar, cuja liminar foi deferida. Sendo concedida a
antecipação de tutela para o fim de determinar a sustação dos efeitos publicísticos do
protesto. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o
presente, por extrato, afixado e publicado.
B 29 e 30/09
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 18/10/17 A partir das: 14:30
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP, telefone 1139310744 faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma
da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao
complementar RC 58/67, RC 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante p agar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação
e o saldo no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após
análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma Agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco)
dias de antecedência com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
inclusive condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de
desocupação do mesmo.
O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de
Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções
extrajudiciais.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED 1BC65 - CONTRATO 115714143142-9- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1571 PAES DE BARROS
MAURO ALVES DE CASTRO , BRASILEIRO(A), VENDEDOR, CPF 02328683878,
CI 15.667.100-1 SSP/SP , CASADO(A) COM CRISTINA APARECIDA LEITE DE
CASTRO , BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF 08834475844, CI 15.691.098-6 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: SITUADO A AVENIDA DOS PEQUIS, Nº 187, ANTIGA
AVENIDA DE LIGAÇÃO 4, PARTE DO LOTE 12, QUADRA 37, JARDIM VILA FORMOSA,
VILA FORMOSA, SAO PAULO, SP. MEDINDO 5,00MS DE FRENTE, POR 25,00MS
DA FRENTE AOS FUNDOS DE AMBOS OS LADOS, TENDO NOS FUNDOS A MESMA
LARGURA DA FRENTE, ENCERRANDO A AREA DE 125,00MS, COM TODAS AS
SUAS INSTAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SAO PAULO, 02/10/17
ARY ANDRÉ NETO
02 - 04 - 18/10/17

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&LYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUORV(GXDUGR3UDWDYLHUDQDIRUPD
GD/HLHWF)D]6DEHUD9LOD1RYD1HJyFLRV,PRELOLiULRV/WGD &13- TXH&RQGRPtQLR(GLItFLR
*XDUDWXED OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD
SHODVFRWDVFRQGRPLQLDLVGR$SDUWDPHQWRQGRFRQGRPLQLRRUDDXWRU(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGR
H[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUED
KRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGR
RGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWH
VHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQD
GHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGR
UHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
29 e 30/09

2ItFLR&tYHOGR)RUXP5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR63)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR&RPDUFDGH6mR3DXOR
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH6LOYDH6RX]DQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 3('5267(&&$1(72&3)TXH6(636RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6mR
3DXOROKHDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 DEULOGH GHFRUUHQWHGR,QVWUXPHQWR
3DUWLFXODUGH&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVWHQGRFRPRREMHWRRFXUVRGH(QJHQKDULD&LYLOQR
SHUtRGR QRWXUQR QR DQR OHWLYR GH  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO
SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGH
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQD
GHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR1&3&6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
29 e 30/09

2ItFLR&tYHOGR)RUXP5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR63)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR&RPDUFDGH6mR3DXOR(',7$/'(&,7$d2
35$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUROLQD1DEDUUR0XQKR]5RVVLQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD8QLGH[7UDQVSRUWHV
H (QWUHJDV GH (QFRPHQGDV /WGD &13-   -RmR$QW{QLR 0HQH]HV GH )DULD &3)   H
5HJLQDOGR*RQoDOYHV &3) TXH,WD~8QLEDQFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5
 MXQKRGH UHSUHVHQWDGDSHOD2SHUDomR&RQWUDWRQ&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR
3DUFHODPHQWR3-'6$9$/(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHP
RXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH
 XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR
29 e 30/09
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020730-43.2011.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de
São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Comercial Nova Jerusalém Ltda, Rua Pedro Padovani, 39, Parque Bristol - CEP 04193170, São Paulo SP, CNPJ 03.791.496/0001-57, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL, alegando em síntese: 1) os bens objeto do arrendamento mercantil não
foram localizados; 2) a obrigação de devolver os bens deve ser convertida em perdas e
danos, cujo valor estimado, a ser pago pelo réu, é de R$ 64.876,15. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
B 29 e 30/09
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1070032-19.2014.8.26.0100. O Dr. Fernando José
Cúnico, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível - Foro Central, na forma da Lei. Faz Saber a BLZ
Beauty Agencia Ltda-Me, CNPJ 05.771.640/0001-19, na pessoa de seu representante
legal e a Debora Adilia Carrasco, CPF 250.257.098- 06, que Banco Santander (Brasil) S/
A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 99.255,55
(julho/2014), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro nº 00334762300000001050. Estando as executadas em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem
o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando as
executadas nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requererem o pagamento do
saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC).
Será o presente edital, afixado e publicado. São Paulo, 20.07.2017.
B 29 e 30/09
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São Paulo, 30/09, 1 e 2 de outubro de 2017

6 Horas Click Speed de Kart será
neste sábado, em Interlagos
Foto/ Sandro de Souza

mamente rápido e já tivemos sucesso correndo juntos. O Nelson
é meu aluno de coaching em Interlagos e posso assegurar que
é um virtuoso, muito rápido e
só precisa ganhar experiência.
E o Edu é rápido, preciso, limpo e constante. Acho que não
podia ter uma turma melhor
para brigar pela vitória”, assegura Alberto Otazú, que também é coach de Verinha Spylder, da equipe feminina.

6 Horas Click Speed de Kart
tas Ellen Lopes e Juliana Gonçalves, e a estreante Verinha
Spylder.
Outro objetivo da Click Speed, organizadora deste primeiro
evento são os novos kartistas,
principalmente os mais jovens. A
Interlagos Racing Team é um
exemplo. Formada por dois pilotos de 16 anos de idade – Alberto Otazú e Augusto Cutinho -

, a equipe ainda tem Nelson Reple – que vai fazer apenas a sua
quarta corrida no kartismo -, e o
experiente Eduardo Abrantes,
várias vezes campeão paulista de
kart, notadamente da categoria
Executive.
“Fui incumbido de formar a
minha equipe e por isto escolhi
a dedo os outros integrantes. O
Augusto é meu amigo, é extre-

Confira a programação das 6
Horas Click Speed de Kart – Sábado (30/9)
15h00 – Recepção; 16h30 –
Briefing; Tomada de tempo:
17h30; Foto oficial: 17h50; Largada: 18h00; Chegada: 00h00;
Pódio: 00h20.
As 6 Horas Click Speed de
Kart tem os apoios de One Photography Media, Sky Componentes Eletrônicos, Agaxtur Agência
de Viagens, San Martin Corretora de Seguros, ULV Equipamentos para pilotos e Caldato Design.
Visite www.clickspeed.com.br

Foto/ Bruno Miani

Sesc RJ e Camponesa/Minas fazem duelo
de estrelas na Supercopa feminina

Campeão da Superliga feminina deTaubaté
vôlei 2016/2017
e da
EMS
Funvic

Copa Banco do Brasil 2017, o
Sesc RJ chega com moral para a

Supercopa, que vai acontecer no
próximo dia 14, no Centro de
Formação Olímpica (CFO), em
Fortaleza (CE). O time carioca
terá como desafiante o Camponesa/Minas (MG), que ficou com
o segundo lugar da Copa. O confronto será às 21h30, com transmissão ao vivo do SporTV.
A equipe do Rio de Janeiro
chega à capital cearense com
grandes nomes do vôlei brasileiro. No comando, o técnico
Bernardinho. Dentro de quadra, a bicampeã olímpica Fabi,
além de Roberta e Monique,
levantadora e oposto da seleção brasileira, a central Juciely, além das novas contratadas
Gabi Guimarães, Vivian, Kasiely e Carol Leite.

Com a chance de disputar a
Supercopa pela primeira vez, a
ponteira Gabi Guimarães, que
chega depois de cinco temporadas no rival Vôlei Nestlé (SP),
está animada.
Levantadora da seleção brasileira, Roberta já tem dois títulos da Supercopa pelo Sesc RJ.
E mesmo assim a atleta garante
que há uma grande ansiedade.
Antes da Supercopa feminina será a vez do confronto masculino. Sada Cruzeiro (MG),
campeão da Superliga 16/17) e
EMS Taubaté Funvic (SP), vencedor da Copa Bando do Brasil
de 2017, se enfrentarão no dia 11
de outubro, às 19h, também no
CFO e também com transmissão
do canal SporTV.

O melhor do triatlo nacional
e destaques de outros países, no
amador e profissional, estarão
reunidos no Rio de Janeiro neste fim de semana para a terceira
edição do IRONMAN 70.3 Rio
de Janeiro, mais uma vez no Recreio dos Bandeirantes. A competição reunirá 1500 atletas de
30 países e distribuirá, para os
melhores da Elite, 25 mil dólares de prêmio e pontos no
ranking, enquanto para a Faixa
Etária serão 30 vagas para o Mundial de 2018 de 70.3, na África
do Sul.
Os competidores terão pela
frente as distâncias de 1,9 km de
natação, 90 km de ciclismo e 21
km de corrida. A largada, em ondas, começará às 6h45, com a
Elite masculino, seguida pelo
feminino às 6h50, enquanto os
amadores sairão a partir das 7h.
A premiação da Elite - com os
três mais bem colocados - está
prevista para as 12h.
Neste sábado, a programação
oficial do IRONMAN 70.3 Rio
de Janeiro prevê a realização dos
Congressos Técnicos para amadores e Elite, a entrega de kit,
das 9h às 12h, e o bike check-in,

das 14h às 19h.
A prova no Rio de Janeiro é a
quarta da série de eventos do Circuito IRONMAN da temporada e
já se destaca por fechar suas inscrições rapidamente, bem como
pela boa representatividade de
países. Na briga entre os profissionais, o Brasil tem dominado,
com duas vitórias seguidas. No
ano passado, os triatletas paulistas Reinaldo Colucci e Luisa Baptista, ambos do Sesi de São Carlos, garantiram o topo do pódio.
Neste ano, as atrações na Elite são alguns campeões de provas do circuito, com destaque
para Santiago Ascenço e Mariana Borges, vencedores da prova em 2015. Além deles, a prova ainda contará com os outros
nomes fortes da modalidade,
como os paulistas Fábio Carvalho, vencedor do IRONMAN
70.3 de Foz de Iguaçu 2014, e
Bia Neres, campeã do IRONMAN 70.3 Palmas deste ano. A
etapa também contará com inúmeros destaques da nova geração do triatlo nacional, aumentando a chance de manutenção
de domínio nacional no evento.
A relação da Elite ainda terá

Foto/ Fábio Falconi

IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro 2017
reunirá 1500 atletas neste domingo

IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro
os segu intes triatletas: Almir (BRA), Iuri Josino Vinuto
Gustavo Sorbo Martins (BRA), Juan Manuel Lauro
(BRA),
Bruno Joaquim (URU), Luis Henrique Ohde
(BRA), Bruno Matheus (BRA), (BRA), Luiz Francisco Paiva FerCaio Ferreira (BRA), Caroli- reira (BRA), Luiza Cravo (BRA),
na Furriela (BRA), Christian Marcus Fernandes (BRA), MariCarletto (ARG), Danilo Melo ana Borges de Andrade (BRA),
(BRA), Edivanio Monteiro da Nayara Luniere (BRA), Pamella
Silva (BRA), Felipe Manente Oliveira (BRA), Paulo Roberto
(BRA), Fellipe Santos (BRA), Maciel da Silva (BRA) e RomiFernando Toldi (BRA), Flavio na Palácio (ARG).
Mais informações no site
Queiroga (BRA), Frank Silvestrin (BRA), Gisele Bertucci o f i c i a l :
(BRA), Gustavo Slaib Pereira www.ironmanbrasil.com.br

IMSA

Christian Fittipaldi e Felipe
Nasr na Action Express
Racing em 2018
Fittipaldi seguirá no #5 Mustang Sampling Cadillac DPiV.R, mas fará apenas as provas de longa duração ao lado
dos portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque. Já
Nasr vai disputar a temporada completa ao lado de Eric
Curran no #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R

Foto/ José Mário Dias

Prova de ‘Endurance’ será a segunda maior do ano no Kartódromo Ayrton Senna
Depois do sucesso das 24
Horas Rental Kart Interlagos, o
Kartódromo Ayrton Senna - zona
sul de São Paulo – recebe a sua
segunda maior prova do ano.
Neste sábado (30/9) será realizada às 6 Horas Click Speed de
Kart, com largada às 18 horas.
“Com certeza será uma prova tão bacana como às 24 Horas.
Apesar de mais curta, exige preparo físico, regularidade e muita
estratégia. O trabalho de box é
tão importante quanto o de nós
na pista. Por isto, qualquer que
seja o resultado, tem que ser
compartilhado por toda a equipe”, avalia Alberto Cesar Otazú
(Braspress/Pilotech/Alpie Escola de Pilotagem/HTPro Nutrition), que já venceu alguns Endurances de 2 Horas e de 3h15.
Com cerca de 80 pilotos em
quase 20 equipes, o destaque vai
para duas equipes femininas, público que está cada vez mais aderindo ao rental kart. Uma delas,
a MR Racing, é formada pela piloto de motociclismo Márcia
Reis, a sua filha Duda, as kartis-

Felipe Nasr estará no #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R
A equipe Action Express cing, Gary Nelson. “Estamos
Racing, atual tricampeã do felizes por mantermos o Eric
IMSA WeatherTech SportsCar (Curran) ao volante do Whelen
Championship, terá novidades na Engineering Cadillac e por tertemporada 2018 em seus dois mos o Felipe correndo conoscarros, o #5 Mustang Sampling co novamente, para uma temRacing DPi-V.R e o #31 Whe- porada completa”, continuou.
len Engineering Cadillac DPi“Tivemos os mesmos piloV.R. E o Brasil estará represen- tos no Mustang Sampling Catado em cada um deles.
dillac nos últimos dois anos e
O experiente Christian Fit- essa consistência será uma
tipaldi, que passou pelas prin- vantagem. Christian, Filipe e
cipais categorias do automobi- João já correram conosco,
lismo mundial e conquistou o mas estamos fazendo algumas
bicampeonato do IMSA em mudanças no papel que cada
2014/15 ao lado do português um irá cumprir no ano que
João Barbosa, seguirá no #5 vem”, ressaltou.
Mustang Sampling Racing DPiOutra novidade na Action
V.R, mas fará apenas as quatro eta- Express Racing é a chegada de
pas de longa duração, que inte- Tim Keene como coordenador
gram o Campeonato Norte-ame- de performance no carro #31,
ricano de Endurance (24 Horas de trazendo décadas de experiênDaytona, 12 Horas de Sebring, 6 cias vitoriosas no IMSA e FórHoras de Watkins Glen e 10 Ho- mula Indy. Ele já esteve ao lado
ras de Petit Le Mans). Na tempo- do time na última etapa, dominrada regular, Barbosa dividirá o go passado (dia 24), em Lagucockpit com o compatriota Fi- na Seca (EUA), onde conquislipe Albuquerque.
taram um sólido segundo lugar.
No #31 Whelen EngineeO IMSA WeatherTech
ring Cadillac DPi-V.R, a gran- SportsCar vem crescendo a
de novidade é a chegada do bra- cada ano, atraindo montadoras
siliense Felipe Nasr, que cor- e importantes pilotos do munreu de Fórmula 1 até o ano pas- do inteiro. E a temporada 2018
sado. O jovem piloto fará as dez promete ainda mais. “O IMSA
etapas da temporada ao lado do é um campeonato incrivelmennorte-americano Eric Curran, te competitivo e todos nós esatual campeão do IMSA, que peramos que em 2018 será aincorre atualmente com Dane da mais difícil”, destacou o
Cameron, o qual deixará o time dono da equipe, Bob Johnson.
ao final de 2017. Em três das
“A categoria Protótipos esquatro provas de longa duração tabeleceu-se como uma das
(Daytona, Sebring e Road mais disputadas do mundo e,
Atlanta), eles contarão com o no próximo ano, será ainda
britânico Mike Conway, ex-pi- mais, com a chegada de novas
loto da Fórmula Indy e atual- equipes e montadoras. Estamente no FIA WEC.
mos ansiosos para isso e traVencedor do Sunoco Chal- balhando forte para estarmos
lenge, quando conquistou a prontos na estreia da temporaoportunidade de correr as 24 da em Daytona. Temos pilotos
Horas de Daytona, Nasr retor- muito bons, parceiros comernou ao evento com a Action ciais fantásticos, uma forte
Express Racing em 2013.
gestão da equipe e os melhoJá Fittipaldi também assu- res membros do esporte. Famirá o posto de diretor espor- remos todos os esforços netivo da equipe Action Express cessários para melhorar nossa
Racing e continuará contribu- performance e não vemos a
indo com avaliações técni- hora de começar 2018”, finacas em todas as etapas da lizou Johnson.
temporada, ajudando na meCom nove das 10 etapas
lhora de performance ao lado deste ano já realizadas, a equido engenheiro Iain Watt. O pe Action Express Racing busbrasileiro, inclusive, já ini- ca mais uma vitória no dia 7 de
ciou seu novo desafio como outubro nas 10 Horas de Petit
peça chave da equipe, tra- Le Mans, em Road Atlanta
lhando ao lado dos patroci- (EUA). Fittipaldi e Barbosa
nadores e da Cadillac.
lideram o campeonato de en“Como equipe, a tempora- durance e vão em busca do
da do IMSA 2017 tem sido quarto título na competição.
muito sólida, mas estamos tra- Na temporada regular, eles
balhando forte para fazer de ocupam o terceiro lugar, atrás
2018 ainda melhor”, declarou dos companheiros Curran e
o chefe da Action Express Ra- Cameron.
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Novo Polo: a maior novidade
da Volkswagen
O Novo Polo está sendo lançado no Brasil de forma praticamente simultânea com a
Alemanha. O modelo vai revolucionar o segmento de compactos premium, com espaço,
tecnologia, desempenho e conforto anteriormente disponíveis apenas em veículos superiores.
O Novo Polo é um modelo global que chega ao mercado nacional com design dianteiro
exclusivo, inspirado em pesquisas com clientes brasileiros e com foco na regionalização
dos produtos Volkswagen.
O Novo Polo começará a ser vendido em
novembro nas mais de 500 concessionárias
Volkswagen no Brasil com três opções de
motores e duas de transmissão. São quatro
versões: Polo (1.0 aspirado, câmbio manual)
- R$ 49.990; Polo MSI (1.6 aspirado, câmbio
manual) - R$ 54.990; Polo Comfortline 200
TSI (1.0 turbo, câmbio automático) - R$
65.190; e Polo Highline 200 TSI (1.0 turbo,
câmbio automático) - R$ 69.190. O modelo
tem garantia total de três anos, sem limite de
quilometragem.
O Novo Polo tem 4.057 mm de comprimento, com 2.565 mm de entre-eixos, 1.751
mm de largura e 1.468 mm de altura. Com a
maior distância entre-eixos foi possível o deslocamento das rodas mais para as extremidades e, consequentemente, encurtar os balanços, o que dá ao carro uma imagem muito
mais esportiva. São 804 mm no balanço dianteiro e 688 mm no balanço traseiro. As bitolas
são de 1.524 mm na dianteira e 1.501 mm na
traseira. O coeficiente de forma (Cw) é 0,333,
tornando o Novo Polo uma referência em seu
segmento.
O Novo Polo tem acabamento requintado.
Para a versão Highline foi desenvolvido um
interior sofisticado, em tom mais escuro. Há
inserção de cinza tungstênio no painel, com alto
brilho – a seção central, emoldurando o sistema de infotainment e o quadro de instrumentos, é em “preto piano” (brilhante).
Os bancos da versão Highline possuem
revestimento de tecido agradável ao toque,
com embossagem de formato triangular, que
transmite classe ao interior do hatch.
A versão Comfortline tem contraste de
cores. Foi desenvolvida uma combinação de
cinza Paladium com maior inserção de preto
Titan na parte inferior do painel e pelo interior
do Novo Polo A seção central do painel possui inserto em preto brilhante.
Os bancos da versão Comfortline também
têm tecido com embossagem, em padronagem que forma contraste e realça o aspecto
de conforto da versão.
As versões 1.0 e 1.6 MSI do Novo Polo
trazem interior claro, na cor cinza Paladium,
que realça a amplitude da cabine. Os bancos
contam com revestimento com desenho estruturado.
Dirigibilidade é um dos destaques do
Novo Polo
O assento do motorista tem ajuste de altura gradual de série em todas as versões do
modelo e o campo de regulagem longitudinal é
o maior do segmento (288 mm). Há oferta de
regulagem de altura e distância do volante para
o modelo a partir da versão Comfortline.
Todas as versões do Novo Polo são equipadas com sistema de direção com assistência elétrica, com vários mapeamentos, permitindo a carga adequada para cada situação
(como manobras de estacionamento, média e

alta velocidades) e possui retorno ativo do
volante à posição central.
O acerto das suspensões do Novo Polo
tem configuração dianteira independente tipo
McPherson e interdependente na traseira,
com eixo de torção. As molas e amortecedores possuem cargas definidas de acordo com
as condições brasileiras, ganhando barra estabilizadora dianteira de 20 mm de diâmetro
(versão com motor TSI). O maior vão livre
em relação ao solo garante maior robustez em
rodagem.
O Novo Polo tem freios a disco nas quatro rodas como item de série nas versões TSI.
Os discos têm 276 mm de diâmetro nas rodas
dianteiras e 230 mm de diâmetro nas rodas
traseiras.
Todas as versões do Novo Polo são equipadas com M-ABS, que inclui o sistema de
freios antitravamento ABS, EBD (distribuição
eletrônica das forças de frenagem), M-ABS
ou TC (Controle de Tração), ESS (Emergency Stop Signal ou Sinal de Frenagem de Emergência), MSR (Motorschleppmomentregelung
ou Controle do Efeito Freio Motor). Nas versões TSI, o Novo Polo é equipado de série
com ESC – Controle Eletrônico de Estabilidade.
O Novo Polo é equipado de série, em todas as versões, com quatro airbags – dois dianteiros e dois laterais, e com sistemas ISOFIX e top-tether para fixação de dispositivos
de retenção infantis (cadeirinhas).
O Novo Polo é calçado com pneus “verdes”, de baixa resistência ao rolamento, que
colaboram para a redução no consumo de
combustível – sem deixar de lado a alta performance dinâmica, em dirigibilidade e frenagens. São três medidas disponíveis: 185/65
R15, 195/55 R16 e 205/50 R17. Ponto importante para a segurança: todas as versões do
Novo Polo possuem rodas com cinco parafusos de fixação.

Espaçoso e confortável
O Novo Polo oferece excelente espaço
na cabine. Sentados no banco traseiro, os passageiros têm espaço de sobra para pernas,
cabeças e cotovelos. O acesso a bordo e facilitado pelo amplo ângulo de abertura das
portas. Além disso, as portas dianteiras possuem três estágios de abertura.
O descanso de braço central (de série a
partir da versão Comfortline) é ajustável longitudinalmente em 100 mm. Sob ele há um
compartimento de 1,26 litro de capacidade. O
porta-luvas tem 8 litros de capacidade e possui refrigeração (versão Highline). Nas portas dianteiras há nichos com capacidade para
garrafas de 1,5 litro – as portas traseiras levam garrafas de 1 litro.
Com 300 litros de capacidade, o portamalas do Novo Polo acomoda facilmente a
bagagem de todos os passageiros. Esse volume pode ser ampliado para 1.071 litros, rebatendo o encosto do banco traseiro. O compartimento conta com luz de cortesia. A partir
da versão Comfortline o banco traseiro é bipartido de série, o que permite abrigar objetos
maiores e ainda deixar espaço para até dois
ocupantes atrás.
Três opções de motores e duas de
transmissão
As versões Comfortline e Highline do
Novo Polo estão disponíveis exclusivamente
com o motor 200 TSI, que é combinado à transmissão automática de 6 marchas. Com três
cilindros e 999 cm³ de cilindrada, o motor 200
TSI é da família EA21 1 – que também se
caracteriza pela modularidade.
Total Flex, esse motor é capaz de rodar
com gasolina, etanol ou a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. A potência
máxima é de 128 cv (94 kW) com etanol e 115
cv (85 kW) com gasolina a 5.500 rpm, com
torque máximo de 200 Nm (20,4 kgfm), com
gasolina ou etanol, de 2.000 a 3.500 rpm.

Motos

Kawasaki Z900 chega ao Brasil

Com atributos que incluem um visual
agressivo, motorização potente e excelente dirigibilidade, a Kawasaki Z900 2018 chega ao
mercado brasileiro no mês de outubro para
completar o line-up que vai da Z300 à Z1000.
A tradicional marca japonesa desenvolveu esta
supernaked com um motor de 948cc, distribuídos em quatro cilindros em linha, a Z900
oferece o balanço perfeito entre leveza, dirigibilidade e potência. O preço público sugerido é de R$ 41.990 (frete não incluso).
Graças ao projeto de engenharia que maximiza a resistência dos materiais, o quadro e
a balança traseira da Z900 2018 ficaram mais
leves e isso contribuiu em muito para o seu
peso final de apenas 210 kg. A escolha por
rodas com cinco raios também contribui para
a leveza do conjunto, trazendo benefícios di-

retos para uma melhor dirigibilidade.
O resultado é uma moto que prioriza o
conforto e a agilidade na pilotagem. Além de
ser leve, a Z900 tem o assento um pouco mais
baixo do que Z800 e Z1000, o que permite ao
condutor ter mais facilidade na hora de manobrar. Outro fator que contribui para isso é a
ampliação do ângulo de esterçamento, que
chega a 33º na Z900.
Uma das características mais singulares
da Z900 só pode ser percebida com o sentido
da audição. A Kawasaki pesquisou minuciosamente os componentes que influenciam o
‘som do motor ’ e criou uma nota auditiva única e exclusiva para o ronco do seu motor tetracilíndrico.
Com potência máxima de 125 CV e torque máximo de 10,1 kgf.m, se diferencia pela

rápida subida de giro e forte tocada nas faixas de média rotação.
O câmbio também contribui para a rápida
aceleração da Z900. As relações de marcha
ficaram mais curtas entre a primeira e a quinta, de forma a priorizar as rotações mais usadas no dia a dia, e a sexta marcha foi desenvolvida para ser utilizada como overdrive.
Enquanto isso, a embreagem dispõe de cinco configurações no manete e utiliza a tecnologia ‘Assistida & Deslizante’, com dois
cames diferentes, o que auxilia o seu acionamento em momentos de reduções rápidas
de marcha.
E para manter uma pilotagem leve e ao
mesmo tempo segura, a Z900 possui um moderno sistema de frenagem. Com ABS de
série, a moto vem equipada com disco duplo
semiflutuante de ø 300 mm e pinça dupla com
quatro pistões na roda dianteira, e disco simples de ø 250 mm e pistão único na traseira.
Já o sistema de amortecimento conta com
garfo dianteiro invertido com bengalas de ø
41 mm e suspensão traseira horizontal do tipo
back-link.
Além das configurações mecânicas, outros pontos de destaque da Z900 estão no seu
visual agressivo, e em seu painel completo e
elegante, que oferece as mais diversas funções, incluindo tacômetro digital equipado com
a tecnologia shift light, que indica atroca de
marchas conforme o motor atinge uma rotação previamente programada. O painel de instrumentos conta ainda com hodômetro total e
parcial, relógio, indicadores de posição de
marcha e de pilotagem econômica, consumo
médio combustível, autonomia e luz de temperatura do líquido refrigerante.
Disponível nas cores Pearl Mystic Gray/
Metallic Flat Spark Black, Candy Lime Green/Metallic Spark Black, Metallic Flat Spark
Black/Metallic Spark Black.

Equipado com esse motor, o Novo Polo
acelera de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos e
atinge velocidade máxima de 192 km/h (dados com etanol).
O motor 1.6 MSI que compõe a oferta do
Novo Polo (sempre combinada ao câmbio
manual de 5 marchas) é também da família
EA211, com quatro cilindros e 16 válvulas (4
válvulas por cilindro). Total Flex, tem 1.598
cm³ de cilindrada e possui bloco e cabeçote
feitos de alumínio, o que colabora para reduzir o peso do conjunto.
A potência máxima é de 117 cv (86 kW)
com etanol e 110 cv (81 kW) com gasolina a
5.750 rpm, com torque máximo de 162 Nm
(16,5 kgfm) com etanol e 155 Nm (15,8 kgfm)
com gasolina, ambos a 4.000 rpm.
Com esse motor, o Novo Polo acelera de
0 a 100 km/h em 9,6 segundos e atinge 193
km/h de velocidade máxima (etanol).
O terceiro motor da família EA211 oferecido para o Novo Polo é o conhecido e premiado 1.0 MPI de três cilindros. Também combinado ao câmbio manual de 5 marchas, tem
999 cm³ de cilindrada, é Total Flex e possui
bloco e cabeçote feitos de alumínio, o que
colabora para reduzir o peso do conjunto.
Comparado a um motor de mesma cilindrada,
mas com quatro cilindros, o novo EA211 é 24
kg mais leve.
A potência máxima é de 84 cv (62 kW)
com etanol a 6.350 rpm e de 75 cv (55 kW) a
6.250 rpm com gasolina. O torque máximo é
de 102 Nm (10,4 kgfm) com etanol e 95 Nm
(9,7 kgfm) com gasolina, ambos a 3.000 rpm.
Com esse motor, o Novo Polo acelera de
0 a 100 km/h em 13 segundos e atinge 170
km/h de velocidade máxima (etanol).
A nova transmissão automática de seis
marchas AQ250-6F Tiptronic que equipa as
versões TSI do Novo Polo é projetada para
carros com motores transversais e possui engrenagens planetárias, com acoplamento por

conversor de torque.
A transmissão oferece a opção de trocas
manuais sequenciais Tiptronic, operada por
meio da alavanca de câmbio ou pelas aletas
(“shift paddles”) no volante. O motorista também conta com o modo de acionamento esportivo (posição “S”), que altera os momentos das trocas de marchas para rotações mais
elevadas, proporcionando aceleração mais
rápida, para um comportamento mais dinâmico do veículo.
Nas versões 1.0 e 1.6 MSI o Novo Polo é
equipado com a transmissão MQ 200, manual de cinco marchas – uma das melhores produzidas pela Volkswagen e referência no
mercado. Compacta e leve, oferece excelente precisão e suavidade nos comandos.
Na versão com motor 1.0 MPI, o Novo
Polo é capaz de rodar até 12,9 km/l na cidade
e 14,3 km/l na estrada, quando abastecido com
gasolina (E22). Com etanol (E100), são 8,8
km/l na cidade e 10 km/l na estrada.
Equipado com o motor 1.6 MSI, o Novo
Polo percorre 12 km/l na cidade e 13,9 km/l na
estrada, com gasolina. Os números com etanol são: 8,2 km/l (cidade) e 9,5 km/l (estrada).
O Novo Polo percorre, com o motor 200
TSI, 11,6 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada, quando abastecido com gasolina. Com etanol, percorre 8 km/l na cidade e 9,8 km/l na
estrada.
Novo Polo é completo de série
O Novo Polo sai de fábrica com extensa
lista de equipamentos de série – os itens atendem as expectativas dos clientes, conforme
resultados de clínicas. Todas as versões trazem direção com assistência elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas
(os dianteiros possuem função “um-toque”
para fechamento e abertura), travas elétricas,
faróis de dupla parábola e chave tipo “canivete” com controle remoto.
Também estão incluídos de série computador de bordo, para-sóis iluminados para
motorista e passageiro, tomada de 12V no
console central, suporte para celular no painel com entrada USB para carregamento, regulagem de altura para o banco do motorista,
entre outros.
Para as versões 1.0 e 1.6 MSI estão disponíveis dois pacotes de opcionais: o primeiro, “Connect”, inclui sistema de infotainment
Composition Touch, I-System, volante multifuncional, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e roda de liga leve de 15" “Viper”
com pneus 185/65 R15. O segundo pacote,
“Safety”, traz o Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC).
O Novo Polo Comfortline vem equipado
com banco traseiro bipartido, coluna de direção ajustável em altura e distância, Controle
Eletrônico de Estabilidade (ESC), faróis de
neblina com “cornering light”, sistema de infotainment Composition Touch com tela de
6,5" sensível ao toque, rodas de liga leve de
15" “Viper” com pneus 185/65 R15, sensores
de estacionamento traseiros, ajuste elétrico
dos retrovisores externos, descanso de braço
dianteiro com porta-objetos, lanternas traseiras escurecidas e volante multifuncional, entre outros recursos.
São sete as opções de cores para o Novo
Polo: Preto Ninja, Branco Cristal e Vermelho Tornado (sólidas) e Cinza Platinum, Azul
Night, Prata Sirius e Prata Tungstênio (metálicas).

Honda PCX 2018 chega
em novas cores
A Honda traz para o mercado de scooters uma nova opção de cor para a linha 2018
da PCX 150. As novidades ficam para a nova
cor Azul Escuro Perolizado em linhas mais
sofisticadas, além da Prata Fosco, para a versão STD. Já na versão DLX, o Marrom Perolizado em dois tons foi mantido. Os preços
para ambas às versões foram mantidos, sendo a versão STD com preço de R$ 10.300,00
e na DLX R$ 10.800,00
Produzida em Manaus, a PCX é o único
scooter na categoria até 200cc com 3 anos
de garantia mais sete trocas de óleo grátis,
uma exclusividade Honda para o segmento.
A PCX 150 tem o menor custo de manutenção do segmento.
A versão 2018 mantém o exclusivo sistema Idling Stop que permite o desligamento
automático do motor em situações cotidianas
como uma parada em semáforo, e retomada
automática após acionamento do acelerador.
Com baixo impacto ao meio ambiente, o sistema permite maior economia de combustível
e melhor autonomia (tanque com capacidade
de 8,9 litros), no urbano.
O conjunto mecânico permanece o confiável propulsor monocilíndrico OHC, 4 tempos, com injeção eletrônico PGM-FI e arrefecimento líquido. A potência máxima é de 13,1
cv a 8.500 rpm e torque máximo de 1,36 kgf.m
a 5.000 rpm. A capacidade do motor é de 149,3
cm² e já está em conformidade e adequada
aos padrões exigidos pela segunda fase do
Promot 4.
Seu sistema de freios CBS, tecnologia que
distribui parte da força aplicada ao freio tra-

seiro a tambor de 130 mm para o dianteiro,
contribui para maior eficácia. Já na dianteira,
o disco possui diâmetro de 220mm e cáliper
de duplo pistão.
A relação de transmissão automática continuamente variável CVT (V-Matic), oferece
conforto adicional por ser sucessiva e não exigir
troca de marchas. Os amortecedores oferecem
maior absorção e resistência a impactos.
O chassi do tipo berço em tubos de aço
apresenta distância entre eixos de 1.315 mm.
Seu conjunto de suspensões apresenta, na dianteira, garfo telescópico com 100 mm de
curso. Na traseira, conta com sistema de duplo amortecimento e curso de 85 mm. As rodas de 14 tem pneus 90/90-14M/C 46P na dianteira e 100/90-14M/C 57P na traseira.
Prático e usual, o porta objetos conta com
tomada 12 volts, uma exclusividade e diferencial da PCX 150 na categoria, facilidade que
possibilita adaptar carregadores de celular ou
utilizar um GPS. Sob o banco, um compartimento porta volumes de extrema utilidade para
diversos fins. Aberto por meio de um botão tem
capacidade de 25 litros e permite acomodar
um capacete fechado ou até mesmo objetos
pessoais como mochilas, bolsas, pastas e até
mesmo sacolas de compras.
O conjunto óptico conta com lâmpadas em
LED para o farol, lanterna, indicadores de direção, lanternas de freio e iluminação da placa traseira. O painel de instrumentos dispõe
de relógio digital de leitura simples que inclui
velocímetro, medidor de combustível, luzes
espia da injeção eletrônica, medidor de combustível e sistema de parada automática.
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