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Economia deve continuar crescendo,
ainda que devagar, indica FGV
O estudo que mede o comportamento dos principais movimentos econômicos registrou
nova alta em outubro, confirmando a tendência de crescimento da economia brasileira.
O Indicador Antecedente Composto da Economia (Iace) para
o Brasil subiu 0,6%, em outubro sobre setembro, chegando
aos 110,9 pontos. Dos oito
componentes do Iace, seis ajudaram a elevar a taxa. A maior
participação partiu do Índice de

Temer dá sinal verde a ações para
incentivar micro e pequenas empresas
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Riscos de desastres naturais
em SP serão alertados via SMS

MPF quer bloqueio de
R$ 24 milhões em bens de
Lula e seu filho Luís Cláudio
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O Senado da Colômbia deu
aval a uma lei que regulamentará um mecanismo de justiça
transitória que inclui tribunais
especiais para julgar líderes
guerrilheiros por crimes de
guerra. A medida está em conformidade com o acordo de paz
firmado com os rebeldes das
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
A lei, aprovada na noite de
quarta-feira (15), é considerada o cerne de um pacto assinado no ano passado pelo governo e pelas Farc.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,27
Venda:
3,27
Turismo
Compra: 3,15
Venda:
3,41

EURO
Compra: 3,85
Venda:
3,85

OURO
Compra: 122,07
Venda: 152,37

32º C
21º C

Noite

Foto/Fernando Frazão/Arquivo/ABr

Presidente da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) Jorge Picciani
Os deputados estaduais
Jorge Picciani, Paulo Melo
e Edson Albertassi, todos do
PMDB, se entregaram à Po-

lícia Federal (PF) na tarde
de quinta-feira (16). Eles
tiveram ordem de prisão
preventiva expedida pelo

Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF2), indiciados na Operação Cadeia
Velha.
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O Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal
pediu à Justiça o bloqueio de bens
do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e de um de seus filhos,
Luís Cláudio, no valor de R$ 24
milhões. O pedido foi feito como
medida cautelar preventiva na
ação penal na qual Lula é réu na
Justiça Federal em Brasília.

Após receber o pedido de
bloqueio, o juiz federal Vallisney
de Oliveira, responsável pelo
caso, pediu a manifestação dos
advogados do ex-presidente e decidirá a questão após analisar os
argumentos da defesa. A decisão
foi proferida no dia 6 de novembro, mas foi divulgada somente na
quinta-feira (16).
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Petrobras reduz hoje
preços da gasolina e diesel
nas refinarias Página 3
Programa Alimento Saudável
amplia hortas educativas
e compra de orgânicos
na merenda
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Esporte

Ralis da Mitsubishi
terão grande final no
Autódromo Velo Città

Mitsubishi Cup terá prova de rallycross

Circuito
TRIDAY
Series 2017
fecha temporada
com etapa
recorde
O Circuito TRIDAY Series 2017 chegou ao seu final nesta quarta, feriado de
15 de novembro. A sexta e última etapa do
ano aconteceu na Cidade Universitária de
São Paulo – USP reunindo número recorde de participantes, cerca de 600, e nada
menos que 72 estreantes na modalidade,
cumprindo um de seus objetivos de incentivar a prática do triatlo a novos atletas.
Após as provas em São Paulo, São Carlos,
São Bernardo do Campo e Recreio dos
Bandeirantes (RJ), a competição, criada
pela Unlimited Sports, fechou o ano de
estreia com chave de ouro e mostrando
que ainda pode crescer mais.
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No dia 25 de novembro, o
Autódromo Velo Città, em Mogi
Guaçu (SP), será palco da Super
Final Mapfre dos ralis da Mitsubishi Motors. Serão três provas
sendo realizadas ao mesmo tempo: o rali de regularidade Mitsubishi Motorsports, o rali de aventura e tarefas Mitsubishi Outdoor, e o rali cross-country de velocidade Mitsubishi Cup, que terá,
pela segunda vez no ano, uma disputa de rallycross.
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Ricardo Maurício
terá Maurício
Ferreira como chefe
de equipe em 2018
Foto/ Fábio Davini

Senado da
Colômbia
aprova
tribunais de
paz para
ex-rebeldes
das Farc

Foto/ Ricardo Leizer

O Kremlin disse na quintafeira (16) que a Rússia irá sediar uma cúpula sobre a Síria
no dia 22 de novembro com a
participação de autoridades do
Irã e da Turquia.
O porta-voz do Kremlin,
Dmitry Peskov, disse a repórteres que a cúpula será
realizada na cidade de Sóchi,
localizada na costa do Mar
Negro.
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Picciani, Melo e Albertassi
se entregam à PF após
decreto de prisão

Ricardo Maurício

Foto/ Fábio Falconi

Rússia
sediará
cúpula sobre
Síria com
autoridades
do Irã e da
Turquia

Expectativas do Setor de Serviços, que teve alta de 2,3%.
A medição, feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), em parceria com o instituto de consultoria norte-americano The Conference Board
(TCB), avalia as mais importantes ações do mercado de
capitais, títulos públicos e pesquisas de sondagem da confiança de empresários e consumidores.
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Juana Abdalla foi a vencedora na Olímpico

Faltando apenas duas etapas
para a grande final da Stock Car,
os bastidores já começam a
apresentar movimentações
para 2018 e a Eurofarma é uma
das primeiras a anunciar as
mudanças para a próxima temporada. No ano passado, a equipe surpreendeu ao comunicar
a chegada de Daniel Serra para
formar o trio ao lado dos veteranos Ricardo Maurício e Max
Wilson. Uma decisão acertada
que culminou com a atual liderança do campeonato.
Agora, numa decisão arrojada, a equipe anuncia a renovação dos três pilotos para a
temporada 2018. Dois carros
ficarão a RC Competições e
um novo contrato foi firmado com a equipe Full Time,
para que um dos pilotos fique
sob o comando de Maurício
Ferreira. A ideia de levar o

carro para a Full Time, é uma
estratégia para ampliar a competitividade e possibilitar novos olhares.
Quem seguirá para a Full
Time é Ricardo Maurício,
grande conhecedor do trabalho de Ferreira, com quem
conquistou o campeonato no
Brasileiro de Marcas em
2012. “Conheço bem o trabalho dele e de todos os mecânicos. Claro que haverá um
período de adaptação, mas
tenho certeza de que essa parceria também será vitoriosa.
Estou com o Meinha desde
2009, numa trajetória incrível que soma 43 pódios e um
título de campeão. Sou muito grato a todos mas sou movido desafios, também estou
entusiasmado com o novo
formato ”, diz Ricardo Maurício.
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Riscos de desastres naturais
em SP serão alertados via SMS
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
SOBRE
Com o feriado [nossa ‘República’] matando uma semana que
podia ser produtiva também nos demais dias; como são em muitos países nos quais sistemas democráticos são minimamente
respeitados via instituições ...
N O S SA S
... [sem Justiças Eleitorais] que exercem os Poderes em nome
do povo, vamos entrar em 2018 enfrentando uma questão crucial: a Constituição [da ‘República’] completará 30 anos de remendas via Emendas legislativas ...
A I N DA
... e Medidas Provisórias [definitivas]. E pra fragilizar ainda
mais nossa frágil ‘Democracia’, temos um Pacto Federativo [Estados] que inviabiliza a diminuição das desigualdades econômicas [portanto sociais] do Brasil [ainda ...
MUITO
... não somos uma nação historicamente lastreada por um período de pelo menos mil anos]. Mesmo assim, funciona
um laboratório genético dos povos [mais antigos e de outros
continentes que pra cá vieram e acabaram ...
FRÁGEIS
... se mixando com as nativas nações que habitavam o que hoje
é a América do Sul]. Ao tratarmos sobre as tais
democracias [desde a grega em tese regime do poder que
emana ‘do povo’ e também em tese até ‘dos pobres’], ...
D E M O C RA C IA S
... tratamos das necessidades e desejos de populações que
sonham ter muito mais e conseguir ser muito mais do que são e
podem. Também por isso, regimes e governos tidos
como democráticos são uma das alternativas ...
M U N D IA I S
... aos grupos políticos [partidos] que chegam ao Poder via
eleições diretas; mas que depois geram ditaduras, embora
sem um viés militarista ou religioso. Na prática, são ditaduras [por exemplo econômicas]. Em tempo: as ...
I N T E R NAC I O N AI S
... democracias [a frágil brasileira não é exceção] vivem tão em
crise como as ditaduras. As sociedades [das histórias
instantâneas pra serem deletadas] buscam democracias virtuais.
Não acharão. A menos que ‘combinem’ com ...
B R AS I LE I RA
... o Criador , Provedor e Mantenedor do Universo
[quadrante Sistema Solar - planeta Terra], pra Ele abrir mão de
seu Poder Supremo, retirar o Poder [sobre nós] de Jesus e revogar a Lei [sermos seus eternos adoradores] !
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna [diária] desde 1992.
Ela tornou-se referência [política] e uma via das liberdades
possíveis. Na Internet [desde 1996] foi uma das pioneiras. Ele
está dirigente na Associação dos Cronistas de Política de São
Paulo [Brasil].
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A Defesa Civil de São Paulo
acaba de adotar uma ação inovadora: a partir do dia 16 de novembro qualquer cidadão residente no
Estado poderá se cadastrar para
receber alertas de risco de desastres naturais direto no celular, gratuitamente, por mensagens de texto. Essa prática já é bastante comum nos Estados Unidos e Japão, onde há, com certa frequência, furacões e terremotos.
A medida vai ajudar a salvar
vidas em casos de chuvas fortes,
enchentes, deslizamentos, incidência de raios e outros fenômenos causados por eventos
meteorológicos. O sistema foi
desenvolvido pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa
Civil e está sendo implantado

em São Paulo pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/SP). Ele já funciona desde
junho no Paraná e em Santa Catarina, onde foi implantado
como projeto piloto. No território paulista, terá capacidade
para alcançar os 42 milhões de
celulares ativos.
“Ter essa comunicação direta com a população sempre foi
um anseio nosso. Mas, para o
sistema ter sucesso, é preciso a
adesão das pessoas”, diz a coronel Helena dos Santos Reis, secretária-chefe da Casa Militar e
coordenadora estadual de Defesa Civil. “Ninguém precisa se
preocupar com spam. Os alertas
são regionalizados e enviados
realmente quando há necessida-

de”, completou.
Como funcionará?
A partir do dia 16, todos os
usuários de celular do Estado de
São Paulo receberão uma mensagem SMS informando sobre a ativação do sistema. Para se cadastrar,
a pessoa só precisa responder essa
mensagem com o número do CEP
de interesse. Com isso, o cidadão
passa a receber alertas sempre que
a Defesa Civil identificar uma situação de risco na área que abrange o CEP indicado.
Este cadastro poderá ser feito a qualquer tempo, mesmo
que a pessoa não receba a mensagem inicial. Basta enviar um
SMS para o número 40199, escrevendo o CEP de interesse.

Para cadastrar mais de um CEP,
é necessário enviar uma mensagem por vez. Não há limite
para a quantidade de CEPs que
podem ser cadastrados.
Os alertas são curtos, com
até 160 caracteres, e visam apenas informar sobre um possível
risco. A qualquer momento, a
população pode buscar informações detalhadas no site da Defesa
Civil
estadual
(www.defesacivil.sp.gov.br), incluindo orientações sobre o que
fazer em cada situação.
A vantagem do sistema SMS
é que ele é acessível nos celulares mais simples, sem necessidade de smartphones ou pacote
de dados. Por isso, seu alcance
é potencialmente maior.

Programa Alimento Saudável amplia hortas
educativas e compra de orgânicos na merenda
A Prefeitura de São Paulo
lançou o programa Alimento
Saudável na quinta-feira (16),
com ações da Secretaria Municipal de Educação, que amplia
a compra de produtos da agricultura familiar e de orgânicos
para a merenda escolar da rede
municipal de ensino e lança o
aplicativo Prato Aberto. Também começa a implantação de
mais 200 hortas pedagógicas
em escolas. Para saber mais
sobre o programa, clique aqui.
O evento contou as presenças dos chefs Thiago Ramos
(Grupo Gastronomia MF), Marcelo Fukuya (Kinoshita), André
Ahn (CLOS), e Lierson Mattenhauer (Hamburgueria Tradi).
“É a primeira vez que a rede
conta com produtos orgânicos
e in natura em seu cardápio, com
o programa Alimento Saudável.
São frutas, verduras, hortaliças,
sucos e grãos que, a partir de
agora, fazem parte da merenda
escolar na cidade de São Paulo,
Nosso objetivo é fornecer alimento saudável para todos”,
afirmou o prefeito João Doria.
O programa Alimento Saudável é um guarda-chuva que integra as diversas ações da administração municipal que
buscam aumentar a oferta de
alimentos de qualidade à população. Por meio desse programa, a Prefeitura implementará sua política de segurança
alimentar e combate ao desperdício de alimentos. Há
ações ainda nas secretarias de
Assistência e Desenvolvimento Social, de Trabalho e Em-

preendedorismo e de Direitos
Humanos e Cidadania.
“Estamos servindo mais e
melhores produtos aos nossos
alunos, trazendo frutas e verduras orgânicas, além do arroz
que a Prefeitura já comprava.
Vamos trabalhar também para
que, aqueles que fornecem refeição terceirizada, incluam orgânicos na merenda”, declarou
o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider.
Na alimentação escolar, o
objetivo é ampliar a qualidade,
o que vem sendo feito com a redução de alimentos processados
e ampliação de produtos in natura, inclusive orgânicos e de
produtores familiares.
Em 2017, foram comprados
arroz, fubá, suco de uva, carne
suína e iogurte oriundos de
agricultura familiar. Até o fim
do ano, ainda serão compradas
frutas e polpa de frutas. Desde
o início da gestão, foram abertas 14 chamadas para a compra
de produtos da agricultura familiar e outras quatro estão previstas, superando as 14 publicadas em todo o ano passado.
Uma destas chamadas é inédita: para a compra de verduras
e hortaliças da agricultura familiar de São Paulo, produzidas
em São Mateus e Parelheiros.
Inicialmente, serão atendidas
unidades de 12 Diretorias Regionais de Educação. O custo
estimado será de R$ 377 mil em
dois meses.
Orgânicos
Com a compra de banana de

cooperativas de pequenos produtores, que começou a ser entregue este mês em 91 escolas,
é a primeira vez que a rede de
São Paulo terá um produto orgânico in natura no cardápio
oferecido a alunos. Até hoje, o
único alimento orgânico oferecido era o arroz, que não é considerado in natura por passar por
beneficiamento. Esta compra
de bananas será ampliada no
próximo ano, quando também
serão incluídos feijão e frango
orgânicos, adquiridos por licitação. Para este ano, ainda está
prevista a aquisição de açúcar
orgânico e verduras e hortaliças
orgânicas.
Dobra o número de Hortas Pedagógicas
A Secretaria Municipal de
Educação dobrará o número de
Hortas Pedagógicas na rede
municipal. Em 2016 eram 351,
agora já são 592. Mais 200 já
estão em andamento em parceria com a Fundação Banco do
Brasil, totalizando 792 escolas
beneficiadas. Para 2018, estão
previstas mais 200.
Prato aberto
O aplicativo Prato Aberto,
ferramenta online desenvolvida
pela Secretaria Municipal de
Educação em parceria com a
Unesco, estará em operação
em dezembro. O aplicativo,
que permite aos pais acompanharem o cardápio da merenda dos filhos, foi criado por
meio de um concurso de inovação tecnológica promovido

pelo Pátio Digital.
A ferramenta também conta
com um “chatbot”, um atendente virtual de inteligência artificial que vai interagir com os
usuários no Facebook e no Telegram, permitindo que a população possa avaliar a merenda
servida e receber informações
atualizadas sobre os cardápios.
Alimentação na rede municipal
A rede municipal de São
Paulo conta com a Coordenadoria de Alimentação Escolar
(Codae), que é responsável desde a compra dos produtos, passando pela formação de equipes
escolares até a elaboração dos
cardápios e visitas técnicas às
escolas por nutricionistas.
Em números aproximados,
são servidas 2,2 milhões de refeições diárias aos 995 mil
alunos atendidos pelo Programa de Alimentação Escolar
nas 3,2 mil unidades de ensino, distribuídas em 13 Diretorias Regionais de Educação
(DREs) da Capital.
Os cardápios são cuidadosamente planejados para atender
às necessidades nutricionais
dos alunos durante o período de
permanência nas escolas, em
concordância com a Estratégia
Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade
Física e Saúde da Organização
Mundial da Saúde (2004), com
as Diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE/FNDE), além de toda
legislação vigente.

Museus servem de inspiração para
criar GIF para Festival do Minuto
O Festival do Minuto já é
reconhecido pelo poder da síntese. Mas a atual edição está ainda mais sintética, pois passa a
aceitar conteúdos em formato
GIF. Ou seja, além do envio de
vídeos de até um minuto, imagens animadas nos temas do festival também são aceitas.
Para celebrar a estreia dos
GIFs no Festival do Minuto,
dois novos temas foram lançados: Cinema, que propõe a criação de gifs sobre a linguagem
cinematográfica e suas referên-

cias; e O Que Se Passa No Museu, que desafia os realizadores
a captarem cenas do cotidiano
desses espaços culturais.
É justamente nesse desafio
dos museus que sugerimos os
mais de 20 museus paulistas
para uma visita inspiradora que
pode render, além de conhecimento, um prêmio no conceituado Festival do Minuto, que é
realizado em parceria entre o
Ministério da Cultura e as secretarias de Cultura de São Paulo e
do Rio de Janeiro.

Mas, atenção, para concorrer
no tema O Que Se Passa No
Museu é preciso enviar sua
obra até 30 de novembro. O
GIF é um formato ainda mais
condensado que o vídeo minuto e com grande potencial de
compartilhamento. Iniciado
em 1987, o formato passou a
se popularizar nos anos 90 e
hoje é um recurso expressivo na
comunicação online.
O Festival do Minuto incentiva os realizadores a explorarem novas ideias e a criarem com

suas próprias referências e ferramentas. Além disso, a mistura
e a apropriação de conteúdos de
outros autores é bem vinda, desde que sigam os regulamentos
de direitos autorais do Festival.
Informações gerais sobre o
Festival do Minuto podem ser
observadas neste link. Além das
categorias novas já citadas, há
também concurso para temas
como Habitat, Biografia, Documentário, entre outros, com datas específicas para envio de
conteúdo.

Prefeitura assina TAC com empresas
responsáveis pelo Shopping 25 de Março
A Prefeitura de São Paulo
assinou, na terça-feira (14), o
Termo de Ajustamento de Conduta no qual as empresas Mundo Oriental Patrimonial e Maxim Administração e Participações se comprometem a adotar
uma série de medidas para a reabertura do Shopping 25 de Março, no Centro de São Paulo.
As empresas serão corresponsáveis por eventuais irregularidades praticadas pelos comerciantes que alugam espaços no estabelecimento. Se
constatado comércio ilegal

nos boxes dos locatários, os
administradores serão multados em R$ 100 mil por dia até
a adequação – neste caso o contrato deverá ser rescindido
imediatamente.
“Foram impostas às empresas diversas condições para a
Prefeitura reabrir os estabelecimentos comerciais. Além da
multa diária de 100 mil reais,
em caso de comércio ilegal,
elas deverão instalar mil câmeras em locais previamente indicados pela Secretaria de Segurança Urbana e deverão ser

vinculadas ao programa City
Câmeras. E caso estejam com
toda a documentação em ordem, poderão abrir em até cinco dias”, afirmou o secretário
municipal de Justiça, Anderson
Pomini.
A administração também
deverá disponibilizar dados do
contrato e informações sempre
que solicitada e auxiliar o PROCON Paulistano na fiscalização
do cumprimento das normas de
defesa do consumidor.
Para o local consta processo de Certificado de Manuten-

ção de Sistema de Segurança
deferido pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento no
dia 10/11/2017, após o recebimento do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB)
e atendimento das condições
de segurança.
A assinatura do TAC foi retomada após a emissão dos documentos. Com a medida, os
comerciantes que atuam legalmente no local poderão voltar
a trabalhar e ter renda, especialmente neste período de grande movimento nos comércios.
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Economia deve continuar crescendo,
ainda que devagar, indica FGV
O estudo que mede o comportamento dos principais movimentos econômicos registrou
nova alta em outubro, confirmando a tendência de crescimento da economia brasileira. O
Indicador Antecedente Composto da Economia (Iace) para o
Brasil subiu 0,6%, em outubro
sobre setembro, chegando aos
110,9 pontos. Dos oito componentes do Iace, seis ajudaram a
elevar a taxa. A maior participação partiu do Índice de Expectativas do Setor de Serviços, que
teve alta de 2,3%.
A medição, feita pelo Insti-

tuto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), em parceria com o instituto de consultoria norte-americano The Conference Board
(TCB), avalia as mais importantes ações do mercado de capitais, títulos públicos e pesquisas
de sondagem da confiança de
empresários e consumidores.
Já em relação ao Indicador
Coincidente Composto da Economia (ICCE) do Brasil, que analisa o momento atual da economia, houve pequena queda de
0,1%, ficando em 99,5 pontos.
Essa foi a primeira redução des-

de março, mas ela não significa
uma mudança no processo de
crescimento econômico, segundo avalia o economista Paulo
Picchetti, responsável pela pesquisa. Para ele, isso mostra apenas um ritmo mais lento. “O resultado demonstra a lentidão da
retomada no nível de atividade.
Mas, ainda que lentamente, esta
recuperação deve ter prosseguimento, como apontado pelo
Iace”, afirma ele.
De acordo com a pesquisa,
cada um dos oito componentes
econômicos analisados vem se
mostrando, individualmente, efi-

ciente em antecipar tendências
econômicas. Reunidos no Iace,
eles funcionam como espécie
de filtro para os “ruídos”, o que
ajuda a identificar a real tendência econômica.
Lançado em julho de 2013,
o Iace permite uma comparação
direta dos ciclos econômicos
do Brasil com os de outros 11
países e regiões já cobertos
pelo The Conference Board:
China, Estados Unidos, Zona
do Euro, Austrália, França, Alemanha, Japão, México, Coreia,
Espanha e Reino Unido.
(Agencia Brasil)

Em resposta à uma demanda
do presidente do Sebrae nacional, Guilherme Afif Domingos,
o presidente Michel Temer disse na quinta-feira (16), em Brasília, que vai apoiar a proposta
que cria o Cadastro Positivo das
Micro e Pequenas Empresas.
“Precisamos pensar em dar
uma espécie de prêmio para
aqueles bons pagadores. Quero
dizer que vou apoiar esse projeto”, afirmou Temer ao participar
da Semana Global do Empreendedorismo do Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas).
Afif lembrou que hoje 84%
das micro e pequenas empresas
não têm acesso a crédito. Segundo ele, os grandes bancos têm
dificuldade para conversar com
os pequenos empresários.
Urgência
O presidente do Sebrae dis-
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Temer dá sinal verde a ações para
incentivar micro e pequenas empresas

O presidente Michel Temer participa da abertura da Semana
Global do Empreendedorismo 2017, na sede do Sebrae
Nacional, em Brasília
se que - com o apoio de Temer Para acelerar a análise da
a proposta tem condições de ser matéria, a ideia é fazer com que
votada pelo Congresso ainda o projeto de lei complementar
este ano.
(PLP 171/12), que está na Câ-

mara dos Deputados, passe a tramitar em regime de urgência
“com a garantia de não veto do
governo”.
Nesse projeto seriam incluídos novos itens. Além da criação do Cadastro Positivo para
microempreendedores, o texto
contemplaria o refinanciamento
de dívidas de cerca de 590 mil
empresas que receberam notificação e, caso não paguem as dívidas, serão excluídas do regime
do Simples.
Outra medida seria a criação
da Empresa Simples de Crédito.
Essa última modalidade é uma
novidade. A expectativa é que ela
permita ao cidadão, no seu próprio
município, emprestar o seu dinheiro a pessoas jurídicas. Para Afif,
isso financiaria a produção local
com dinheiro mais barato, o que
também estimularia a concorrência com os bancos, o que hoje
não existe. (Agencia Brasil)

Inflação recua e fecha a semana
em 0,30%, segundo a FGV
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou, na segunda prévia de
novembro, atingindo variação de
0,30%. O resultado é 0,06 ponto percentual inferior ao registrado na última apuração
(0,36%).
O principal impacto na redução do ritmo inflacionário foi
constatado no grupo alimentação, que passou de uma alta de

0,28% para uma queda de 0,12%.
Entre os itens de maior influência estão as hortaliças e legumes
(de 9,17% para 2,75%).
Os demais grupos que ajudaram no resultado do IPC-S
foram: vestuário (de-0,01%
para -0,52%); despesas diversas (de 0,21% para 0,10%);
saúde e cuidados pessoais (de
0,49% para 0,47%); habitação
(de 0,76% para 0,75%); e edu-

cação, leitura e recreação (de 0,31% para -0,32%).
Em sentido oposto, o grupo transportes apresentou
expressiva alta (de 0,23%
para 0,66%) sob o efeito,
principalmente, da elevação
de preço da gasolina (de
0,32% para 1,63%). Já em
comunicação, a taxa permaneceu praticamente estável
(de 0,49% para 0,50%).

As maiores altas que pressionaram a inflação foram: gasolina (3,80%); plano de seguro de saúde (1,63%); batata-inglesa (0,95%) e gás de botijão
(3,19%).
Entre as principais baixas
do período estão: passagem
aérea (-12,44%); tomate (9,30%); leite tipo longa vida (2,37%) e blusa feminina (2,22%). (Agencia Brasil)

Petrobras reduz hoje preços da
gasolina e diesel nas refinarias
A Petrobras anunciou na
quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, que a partir da zero hora
desta sexta-feira, reduzirá os
preços da gasolina e do diesel
nas refinarias em todo o país.
Segundo nota divulgada pela
empresa, o diesel terá redução

de 1,3%, enquanto a gasolina
cairá 0,38%.
No sobe e desce dos preços
dos dois produtos nas refinarias, em sintonia com a nova política da estatal de acompanhar as
oscilações dos preços das duas
commodities no mercado inter-

nacional – onde os aumentos e
redução são quase que diários –
esta é a sexta queda de preços
anunciada pela Petrobras somente este mês para o óleo diesel.
Desde o último dia 1º, o diesel cobrado nas refinarias fecha os primeiros 17 dias do mês

com queda acumulada de preços
de 1,3%.
Com quatro reduções e sete
altas desde o último dia 1º, a gasolina, com a queda anunciada
para hoje, fecha o mesmo período com alta acumulada de 3,7%
nas refinarias. (Agencia Brasil)

Banco Central alerta sobre riscos
do uso das moedas virtuais
O interesse crescente dos
agentes econômicos pelo uso
das chamadas moedas virtuais
levou na quinta-feira (16) o Banco Central (BC) a divulgar comunicado em que alerta para o
risco desse tipo de moeda, que,
além de não ser emitida, não tem
a garantia de qualquer autoridade monetária.
De acordo com o BC, as
moedas virtuais podem também

não ter a garantia de conversão
para moedas soberanas, como,
por exemplo, a libra esterlina, e
“tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores”. “Seu valor decorre
exclusivamente da confiança
conferida pelos indivíduos ao
seu emissor”, diz ainda o comunicado.
O BC ressalta que empresas

que negociam ou guardam moedas virtuais em nome de outras
pessoas, sejam físicas ou jurídicas, “não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas pelo
Banco Central do Brasil”.
“Não há, no arcabouço legal
e regulatório relacionado com o
Sistema Financeiro Nacional,
dispositivo específico sobre
moedas virtuais. O Banco Central do Brasil, particularmente,

não regula nem supervisiona
operações com moedas virtuais”, acrescenta.
No comunicado, o BC diz
que está atento à evolução desse tipo de moedas e acompanha
as discussões sobre elas nos foros internacionais “para fins de
adoção de eventuais medidas, se
for o caso, observadas as atribuições dos órgãos e das entidades
competentes”. (Agencia Brasil)

Inflação pelo Índice Geral de
Preços cai de 0,49% para 0,24%
O Índice Geral de Preços–
10 (IGP-10) teve uma inflação
de 0,24% em novembro em todo
o país. A taxa é inferior ao percentual de outubro (0,49%), mas
superior ao de novembro do ano
passado (0,06%).

Segundo a Fundação Getulio
Vargas (FGV), o IGP-10 acumula deflações (quedas de preços)
de 1,31% no ano e de 1,11% no
período de 12 meses.
Os preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao

Produtor Amplo, tiveram inflação de 0,21% em novembro,
enquanto os preços no varejo,
apurados pelo Índice de Preços
ao Consumidor, acusaram taxa
de 0,32% no mês. O terceiro
subíndice que compõe o IGP-

10, o Índice Nacional de Custo
da Construção, registrou inflação de 0,30%.
O IGP-10 é calculado com
base em preços coletados entre os
dias 11 do mês anterior e 10 do mês
de referência. (Agencia Brasil)

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

Rússia sediará cúpula
sobre Síria com
autoridades do
Irã e da Turquia
O Kremlin disse na quinta-feira (16) que a Rússia irá sediar
uma cúpula sobre a Síria no dia 22 de novembro com a participação de autoridades do Irã e da Turquia.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres
que a cúpula será realizada na cidade de Sóchi, localizada na costa do Mar Negro.
“Estamos falando sobre os países que são os garantidores do
processo de paz da Síria, a pauta é a Síria”, disse Peskov. (Agencia Brasil)

Senado da Colômbia
aprova tribunais de
paz para ex-rebeldes
das Farc
O Senado da Colômbia deu aval a uma lei que regulamentará
um mecanismo de justiça transitória que inclui tribunais especiais para julgar líderes guerrilheiros por crimes de guerra. A medida está em conformidade com o acordo de paz firmado com os
rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
A lei, aprovada na noite de quarta-feira (15), é considerada o
cerne de um pacto assinado no ano passado pelo governo e pelas
Farc. A medida ainda precisa da aprovação da câmara baixa do
Congresso, que deve votá-la no início da próxima semana. Os
tribunais especiais atribuirão penas alternativas, como remoção
de minas terrestres, para ex-líderes guerrilheiros condenados por
crimes de guerra. Segundo o acordo de paz, os condenados não
cumprirão sentenças em prisões tradicionais.
A lei também pode ser aplicada a membros dos militares e
civis que financiaram grupos ilegais, como paramilitares.
O Congresso tem até o final do mês para aprovar a lei usando
um mecanismo de tramitação acelerada aprovado pelas cortes
para reduzir o número de debates exigidos, visando implantar o
acordo de paz o mais rápido possível.
Em uma medida que revigorou o debate que tramitava lentamente no Senado, o principal tribunal do país decidiu nesta semana que a maior parte da lei, incluindo cláusulas que permitem
a ex-rebeldes participarem da política, é constitucional.
As Farc, agora um partido político oficial, terão dez assentos
garantidos no Congresso até 2026, como ditado pelo acordo de
paz, e anunciaram vários candidatos para as eleições do ano que
vem. (Agencia Brasil)

China reafirma
confiança de que
Venezuela pode lidar
com questão da dívida
O Ministério das Relações Exteriores da China reiterou na
quinta-feira (16) que acredita que a Venezuela será capaz de lidar
com sua dívida, à medida que o país sul-americano começou a
fazer pagamentos de juros de títulos na sequência de um atraso
que ameaçava levar a um calote.
A Venezuela pegou empréstimos de bilhões de dólares da
Rússia e da China, principalmente por meio de acordos de troca
de petróleo, que prejudicaram a entrada de moeda estrangeira no
país por exigirem que carregamentos de petróleo sejam usados
para pagar tais empréstimos.
Na quarta-feira, a Venezuela obteve termos melhores para sua
dívida com a Rússia, além de um voto de confiança da China —
dois países que podem dar fôlego ao governo de Caracas enquanto esta tenta manter a solvência de sua economia profundamente
deprimida.
Indagado se a China teme que a dívida não será quitada, o porta-voz da chancelaria chinesa Geng Shuang disse em um boletim
regular à imprensa que a cooperação financeira China-Venezuela
prossegue normalmente.
“Acreditamos que o governo e o povo da Venezuela têm capacidade de lidar devidamente com a questão de sua dívida”, disse
Geng.
Os preços dos títulos venezuelanos passaram os últimos 10
dias em uma montanha russa, já que o presidente Nicolás Maduro convocou os investidores para conversar sobre uma reestruturação das dívidas, ao mesmo tempo em que prometeu honrar as
obrigações da nação.
Mas a S&P Global Ratings declarou o país em calote seletivo
de dois de seus títulos soberanos no início desta semana por ter
deixado de emitir os cupons dentro de um período de tolerância
de 30 dias.
Ainda na quarta-feira o ministro da Economia venezuelano
disse que iniciou a transferência de 200 milhões de dólares em
pagamento de juros sobre estes títulos, que vencem em 2019 e
2024. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

Página 4

São Paulo, sexta-feira, 17 de novembro de 2017

Picciani, Melo e Albertassi se
entregam à PF após decreto de prisão
Justiça Federal
determina nova
prisão do empresário
Jacob Barata Filho
A juíza substituta da 7ª Vara
Federal Criminal, Caroline Vieira Figueiredo, aceitou o pedido do Ministério Público
Federal (MPF) no Rio de Janeiro de restabelecimento da
prisão preventiva do empresário Jacob Barata Filho. A decisão considerou descumprimento de medidas cautelares
determinadas, em agosto, pelo
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Gilmar Mendes
para permitir a saída do empresário da Cadeia Pública José
Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, e cumprir prisão domiciliar. Barata
Filho tinha sido preso no âmbito da Operação Ponto Final,
a 12ª fase da Operação Lava
Jato no Rio de Janeiro.
Os procuradores José Augusto Vagos, Leonardo Cardoso de Freitas, Eduardo El Hage,
Rodrigo Timóteo, Sérgio Pinel, Rafael Baretto, Marisa
Ferrari, Fabiana Schneider e
Felipe Bogado, autores do pedido, informaram que, durante
a Operação Cadeia Velha, deflagrada na terça-feira (14) –
que resultou em nova prisão do
empresário – foram achados na
casa dele documentos que
comprovam o descumprimento das medidas cautelares impostas no habeas corpus concedido em agosto.
Entre as medidas cautelares
estão o comparecimento periódico em juízo, a proibição de
manter contato com outros investigados e de deixar o país.
Além disso, Barata Filho deveria se afastar de cargos na administração de sociedades e
associações ligadas ao transporte coletivo de passageiros.
De acordo com o MPF, os
documentos apreendidos demonstram que Barata Filho permanece na gestão das empresas de transporte do Grupo
Guanabara. Os procuradores
apontaram que, entre os documentos, há relatórios de gestão das empresas, e-mails com
solicitação de autorização de
pagamento e anotações pessoais com uma proposta de reformulação do Conselho da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor).
“Para além de meros informativos sobre a situação financeira de suas inúmeras empresas, os documentos demonstram a ingerência de Jacob Barata Filho em questões da administração cotidiana das pessoas jurídicas, como controle
sobre os números de suas frotas, quantidade de empregados,
projetos para expansão de monitoração das frotas, ordens de
pagamentos de despesas e participação em novas licitações,
além da reestruturação administrativa da Fetranspor, com
mudanças na composição de
seu conselho e implantação de
programa de compliance [conjunto de diretrizes para garantir o cumprimento de leis e
normas]”, destacaram.
Para os procuradores, esse
cenário, em conjunto com as
“robustas provas” colhidas na

terça-feira, “permite concluir
que o empresário não se desligou de suas funções na administração das empresas de
transportes coletivos e continua exercendo tais atividades,
em absoluto descumprimento
da medida cautelar imposta
pelo Supremo Tribunal Federal
em substituição à prisão preventiva decretada nestes autos”.
Segundo o MPF, a Operação Ponto Final identificou
uma organização criminosa que
atua no setor de transportes do
Rio, responsável pelo pagamento de mais de R$ 260 milhões a políticos e agentes públicos. Na ocasião, foram presos também o ex-presidente da
Fetranspor Lélis Teixeira e o
ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários
do Rio (Detro) Rogério Onofre.
O MPF informou ainda que
até agora já foram oferecidas
à Justiça duas denúncias. Uma
indica a existência de caixa 2
na Fetranspor, que seria abastecido regularmente com repasses das empresas de ônibus
para custear o pagamento de
propina a agentes públicos. A
segunda aponta que o ex-governador do Rio Sérgio Cabral teria recebido repasses mensais
do caixa 2 da federação e teria
sido beneficiado com R$
144,7 milhões no esquema.
Além disso, o MPF apontou que o aprofundamento das
investigações revelou o envolvimento ainda do presidente da
Alerj, Jorge Picciani, do deputado estadual e ex-presidente
da casa Paulo Melo e do segundo vice-presidente do Legislativo fluminense, Edson Albertassi. Para o Ministério Público Federal, essa organização
criminosa “vem adotando práticas financeiras clandestinas e
sofisticadas para ocultar o produto da corrupção”.
A Operação Cadeia Velha
investiga repasses de recursos
da Fetranspor para uma conta
de Cabral e a partilha do dinheiro com Picciani e Melo,
além de doações da construtora Odebrecht a políticos, depois declaradas em acordos de
colaboração já homologados.
A defesa de Jacob Barata
Filho, que está preso por causa da Operação Cadeia Velha,
contestou a nova prisão do empresário e a considerou ilegal,
porque as cautelares não foram
descumpridas pelo empresário. “Não há qualquer fato novo
entre a soltura dele e o presente momento que justifique
qualquer nova medida em seu
desfavor. Existe uma sequência
de ilegalidades por parte do
Ministério Público Federal,
que busca fazer uma interpretação indevida e extensiva de
um acórdão de uma ordem colegiada do Supremo Tribunal
Federal”, destacou a defesa, ao
acrescentar que “lamenta profundamente que a única forma
encontrada pelo MPF para processar alguém criminalmente
seja através da privação antecipada e indevida da liberdade”.
(Agencia Brasil)

Os deputados estaduais
Jorge Picciani, Paulo Melo e
Edson Albertassi, todos do
PMDB, se entregaram à Polícia Federal (PF) na tarde de
quinta-feira (16). Eles tiveram
ordem de prisão preventiva

expedida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF2), indiciados na Operação Cadeia Velha.
O primeiro a chegar à Superintendência Regional da PF, na
Praça Mauá, foi Picciani, pouco

antes das 17h. Em seguida, cerca de 15 minutos depois, chegou
Paulo Melo. Albertassi se entregou às 17h55.
O destino dos três, segundo
a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap),

será a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica,
onde já está o ex-governador
Sérgio Cabral e outros presos
envolvidos nos desdobramentos
da Lava Jato fluminense. (Agencia Brasil)

MPF quer bloqueio de R$ 24 milhões
em bens de Lula e seu filho Luís Cláudio
O Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal
pediu à Justiça o bloqueio de
bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de um de seus
filhos, Luís Cláudio, no valor de
R$ 24 milhões. O pedido foi feito como medida cautelar preventiva na ação penal na qual
Lula é réu na Justiça Federal em
Brasília.
Após receber o pedido de
bloqueio, o juiz federal Vallisney de Oliveira, responsável pelo
caso, pediu a manifestação dos
advogados do ex-presidente e
decidirá a questão após analisar
os argumentos da defesa. A de-

cisão foi proferida no dia 6 de
novembro, mas foi divulgada
somente na quinta-feira (16). O
bloqueio também envolve o empresário Mauro Marcondes Machado e da esposa dele, Cristina
Mautoni Marcondes Machado.
No processo, Lula é acusado do crime de tráfico de influência na compra, pelo governo
federal, de caças da Força Aérea
Brasileira (FAB) da empresa sueca Saab. A denúncia apresentada pelo MPF foi aceita pela Justiça em dezembro do ano passado. Nela, o MPF diz que houve
tráfico de influência na edição
de uma medida provisória, edi-

tada em 2015, de incentivos fiscais a montadoras de veículos, e
nas negociações em torno da
compra dos caças suecos pelo
governo federal, em 2013.
Em nota, a defesa de Lula
afirmou que o pedido de bloqueio não tem base jurídica e que
as testemunhas ouvidas no processo confirmaram que a compra dos aviões foi feita com base
em orientações técnicas da FAB.
“As provas existentes nos
autos, portanto, mostram com
absoluta segurança que o ex-presidente Lula e Luís Cláudio não
tiveram qualquer participação da
compra dos caças suecos, tam-

pouco na sanção presidencial do
artigo 100 da Medida Provisória 627/2013. Mostram, ainda,
que Luís Cláudio prestou os serviços de marketing esportivo
contratados pela empresa Marcondes e Mautoni e tinha expertise na área, adquirida em trabalhos realizados em algumas das
maiores equipes de futebol do
país e, ainda, na organização e
implementação de um campeonato nacional de futebol americano. Lula jamais recebeu valores da Marcondes e Mautoni ou
de terceiros por ela representados”, disse a defesa.(Agencia
Brasil)

Gilmar Mendes diz que é preciso corrigir
abusos nas delações premiadas
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes disse na quinta-feira
(16) que é preciso corrigir abusos na celebração de acordos
de delação premiada formalizados pelo Ministério Público
Federal (MPF).
O comentário do ministro
foi feito após a decisão do ministro Ricardo Lewandowski,
que devolveu à ProcuradoriaGeral da República (PGR) acordo de colaboração do publicitário Renato Pereira, responsável

por campanhas eleitorais do
PMDB do Rio de Janeiro, entre
elas as do ex-governador Sérgio
Cabral e do atual governador,
Luiz Fernando Pezão.
Ao avaliar as colaborações,
Mendes disse que o Supremo
discute há muito tempo o aperfeiçoamento das delações, no
entanto, eventuais erros não podem contaminar o mecanismo de
investigação. “É importante que
eventuais erros que ocorram não
contaminem o próprio instituto,
porque daqui a pouco nós passa-

mos a cogitar da sua própria extinção por conta dos abusos. É
preciso corrigir os abusos”, afirmou.
O caso
Na terça-feira (14), Lewandowski devolveu à PGR pedido de homologação do acordo
de Renato Pereira. Na decisão,
Lewandowski pediu que algumas cláusulas sejam revistas
pela PGR.
Ao negar momentaneamente o pedido para homologar a

colaboração, o ministro não
concordou com cláusulas que
foram fechadas pela PGR durante a gestão do então procurador-geral da República Rodrigo Janot, por entender que a
maioria dos benefícios não
pode ser concedida pelo Ministério Público. Para Lewandowski, o perdão de penas privativas de liberdade e a suspensão do prazo prescricional somente podem ser determinadas
por meio de sentença judicial.
(Agencia Brasil)
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Madeiro Diogo Cruz, na forma da Lei, etc. Faz saber a Sportbrasil Construtora Ltda ME, CNPJ
06.057.243/0001-42, na pessoa de seu representante legal que, Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou ação
de Procedimento Comum, objetivando a cobrança de R$ 138.532,45 (30/09/2014), referente Contrato
de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Conta Garantida nº 150.402.439. Estando a ré em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será e edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2017.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO 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
Agente Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado
pelo Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/
11/66 e regulamentação complement ar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e
CFG 10/77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido,
os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences
e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou
com financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante
pagamento integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato,
como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de
08 dias, sob pena e 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 a Carta de Credito, no Ato
da Compra, que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante
que utilizar carta de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será
objeto de avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente fiduciário,
comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do processo de
execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. 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. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11) 3129-8619 /
(11) 3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 27/11/2017; HORÁRIO: DAS 12:30 AS 12:45h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887SÃO PAULO/SP
Contrato: 1.0271.4173727-9 - SED: 30607/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MARCELO NAVARRO, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE,
ANALISTA DE SISTEMAS, CPF: 085.956.038-47, RG: 18.935.135-SSP/SP. Imóvel
sito à: RUA CARDEAL ENRICO DANTE, Nº 101, ANTIGO Nº 12, PARTE DOS LOTES
10, 11, E 12 DA QUADRA A, DA PLANTA DO LOTEAMENT O DENOMINADO VILA
BRASIL, NO BAIRRO DO JAÇANÃ, NO 22º SUBDISTRITO TUCURUVI - SÃO PAULO/
SP. Descrição: Um prédio e seu respectivo terreno, medindo 10,00 metros de
frente para a referida rua, por 20,00 metros da frente aos fundos, de ambos os
lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de 200,00
metros quadrados, medidas essas todas, mais ou menos, confrontando do lado
esquerdo de quem da rua olha para o imóvel e pelos fundos com propriedade de
Armando Edmundo Thezinho e pelo lado direito com propriedade de Cincinato
Teichert. Lance Mínimo Previsto: R$ 800.000,00.
São Paulo, 07/11/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial
07 - 17 - 27/11/2017
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
RAILTON SANTOS FAGUNDES, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
AMARGOSA, BA NO DIA (16/04/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DEALCIDES JOSÉ FAGUNDES E DE JACI SANTOS MOREIRA FAGUNDES. INES CRISTINA
DA SILVA RODRIGUES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO COBRADORA DE ONIBUS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/03/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA POÁ, SP, FILHA
DE MANOEL RODRIGUES E DE JOANA INEZ DA SILVA.
FERNANDO ALVES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PUBLICO
MUNICIPAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO ALVES DE SOUZA E DE MARIA TEREZA
DE ARAÚJO SOUZA. SHEILA BARBANCHO DOS ANJOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
ENFERMEIRA, NASCIDA EM SUZANO, SP NO DIA (17/07/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA
SUZANO, SP, FILHA DE JOSÉ CLAUDIO DOS ANJOS E DE INÊS BARBANCHO DOS ANJOS.
ABRAÃO TRINDADE DE MESQUITA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MECANICO DE ARCONDICIONADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL BENT O DE MESQUITA E DE AGOSTINHA
TRINDADE DE MESQUITA. ANA PAULA DE OLIVEIRA DAMASCENO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ANALISTA DE CREDITO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/03/1980),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LOURIVAL JOSÉ
DAMASCENO E DE CARMELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA.
WESLEY ALISSON CIRIACO RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCELO LIMA RIBEIRO E DE ROSELI APARECIDA PEREIRA. TAYNÁ
DE LIMA FONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (25/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ROMILDO LUIZ DA FONSECA E DE EDNALVA ROCHA DE LIMA.
ERIVALDO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EXPEDITO DOMINGOS DA SILVA E DE MARGARIDA MARIA DA SILVA.
VALERIA MARQUES DE FARIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ALBERTINA MARQUES DE FARIA.
LUCAS ENCARNAÇÃO OKADA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO IMPRESSOR OFFSET,
NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (26/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO GUARULHOS,
SP, FILHO DE HARUO OKADAE DE CLEIDE APARECIDADA ENCARNAÇÃO. INGRID LIMA SANTANA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MENSAGEIRA, NASCIDA EM ARUJÁ, SP NO DIA (05/08/
1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDMILSON DA
SILVA SANTANA E DE RENATA SANTOS LIMA SANTANA.
VILSON DA SILVA SANTOS FILHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO OPERADOR DE
EMPILHADEIRA, NASCIDO EM MARACAJU, MS NO DIA (04/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VILSON DA SILVA SANTOS E DE FRANCISCAAUGUSTA
DO CARMO SANTOS. FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
BALCONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE AMARO FRANCISCO DA SILVA E DE ANA DE OLIVEIRA DA SILVA.
RODRIGO MARINHO MENDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PUBLICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE RUBENALDO ALVES MENDES E DE REGINA CELIA GUIMARÃES
MARINHO. THAÍS FERREIRA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BIOMEDICA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE VALDINAR ARAUJO LIMA E DE ROSILENE ALVES FERREIRA DA SILVA.
VINICIUS SOUZA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE LOGISTICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EVERALDO BRITO DA SILVA E DE JOZANAH SOUZA DA SILVA. DAYANE
DA SILVA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (10/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA GUARULHOS, SP, FILHA DE ALEXANDRE
MARTINS DA COSTA E DE ROZEMEIRY OLIVEIRA DA SILVA.
JOÃO CERQUEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
CRUZ DAS ALMAS, BA NO DIA (26/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO CONCEIÇÃO DA SILVA E DE ALZIRA CERQUEIRA DA SILVA.
TATIANE BARROS DA SILVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE BALCÃO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ILDEFONSO JOSÉ DA SILVEIRA E DE JILMARIA BARROS AMARAL.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Ralis da Mitsubishi terão grande
final no Autódromo Velo Città

A grande final da Mitsubishi Cup
Para celebrar seu 18º ano, a
temporada 2017 da Mitsubishi
Cup, o mais tradicional campeonato de rali cross-country do
País, foi recheada de novidades.
Disputas em autódromo de terra, etapas maratonas e até uma

Foto/Divulgação

Mitsubishi Motorsports, Mitsubishi Outdoor e Mitsubishi Cup desembarcam em Mogi Guaçu no dia 25 de novembro para encerramento da temporada 2017
No dia 25 de novembro, o
Autódromo Velo Città, em Mogi
Guaçu (SP), será palco da Super
Final Mapfre dos ralis da Mitsubishi Motors. Serão três provas sendo realizadas ao mesmo
tempo: o rali de regularidade
Mitsubishi Motorsports, o rali de
aventura e tarefas Mitsubishi
Outdoor, e o rali cross-country
de velocidade Mitsubishi Cup,
que terá, pela segunda vez no ano,
uma disputa de rallycross.
“Durante a temporada 2017,
nossas competições passaram por
todo o Brasil. Preparamos uma
grande festa para fechar o ano
com chave de ouro. Os participantes de nossos três ralis poderão
desfrutar de um dia repleto de
off-road no autódromo mais bonito do Brasil”, adianta Fernando
Julianelli, diretor de marketing da
Mitsubishi Motors do Brasil.

Etapa definirá os grandes campeões da temporada
prova noturna fizeram parte dos
Para encerrar o campeonato
desafios enfrentados pelas du- com muita emoção, as duplas
plas das categorias Pajero TR4- enfrentarão duas provas com 31
ER, ASX-RS, L200 Triton ER, quilômetros em meio a canaviL200 Triton ER Master e L200 ais, com trechos sinuosos mesclando alta e média velocidade.
Triton Sport RS.
Na última etapa do ano, os “Será uma especial muito visual,
competidores participarão de com mudanças repentinas de reuma prova de rallycross, uma levo e piso escorregadio. Essa
competição que mesclará terra, será o trajeto mais desafiador da
poeira, grama e asfalto do Velo temporada”, comenta Sachs.
Città. “Todas as categorias estão
Duplas de todo Brasil no Mitem aberto! Como a prova de subishi Motorsports
“Gostamos muito do evento
rallycross será a última da temporada, os competidores decidi- das pessoas que conhecemos aqui.
rão em uma disputa direta quem É muito divertido pegar o carro
ficará na frente na pontuação”, que usamos no dia a dia para fazer
explica Eduardo Sachs, diretor um rali como este”, comenta José
Barreto Dias Neves, que particide prova da Mitsubishi Cup.

pa do rali com seu Pajero TR4.
No Mitsubishi Motorsports,
as duplas, formadas por pilotos
e navegadores, têm que cumprir o trajeto definido pela organização com o objetivo de
manter-se dentro do tempo e
velocidade estipulados. O rali é
dividido em quatro categorias:
Turismo Light, para quem está
começando ou não tem nenhuma
experiência; Turismo, para quem
tem experiência intermediária;
Graduados, para quem já corre há
muitos anos, e a Master, reservadas às duplas mais feras do offroad brasileiro. Podem participar
os modelos 4x4 das linhas L200,
Pajero e ASX, de qualquer ano e
modelo.
Aventura ao ar livre no
Mitsubishi Outdoor
Já o rali Mitsubishi Outdoor
mistura a experiência 4x4 a bordo dos veículos da marca com
atividades esportivas e culturais. Cada etapa é diferente e
pode ser feita a partir dos 10
anos de idade. As equipes são
compostas por dois carros e até
10 pessoas, e dividas na categorias Fun e Extreme.
Nesta etapa, os competido-

res largarão de Jacutinga (MG),
e seguirão para uma região repleta de rios, mata nativa e com relevo exuberante. “É uma região
belíssima, com muitas estradas
de terra, o que tornará a navegação ainda mais importante. Preparamos algumas surpresas para
as equipes. Os itens opcionais
são mountain-bike, capacete e binóculos”, adianta Fernando Gualberto, diretor de prova do Mitsubishi Outdoor.
No rali multitarefa Mitsubishi Outdoor, podem participar
os modelos 4x4 das linhas L200,
Pajero, ASX e Outlander.
No Mitsubishi Motorsports e
Mitsubishi Outdoor não há taxa
de inscrição e cada carro faz a
doação de uma cesta básica de
alimentos e seis itens de higiene, que são encaminhados a instituições assistenciais das cidades por onde passa o rali.
Na sexta-feira à noite, véspera da competição, os participantes confirmam sua inscrição, adesivam o carro e participam do briefing, com dicas sobre a prova e
aula de navegação para os novatos. No sábado acontece a largada pela manhã. Na chegada, há
um grande almoço de confrater-

nização e a festa de premiação
para as melhores duplas.
Acompanhe as novidades dos
ralis Mitsubishi através das redes
sociais:
Twitter
(www.twitter.com/nacaomitsubishi),
Instagram
(www.instagram.com/mundomit),
Facebook
(www.facebook.com/Mundomit)
e
Youtube
(www.youtube.com/ MitsubishiMotors). Para mais informações,
vídeos, fotos e inscrições, acess
e
:
www.mitsubishimotors.com.br.
O Mitsubishi Motorsports tem patrocínio de Mapfre, Petrobras, Itaú, Transzero,
Clarion, Pirelli, Unirios, W. Truffi, STP, Pilkington, Sideral, Mit
Consórcio, ADX, Miolo e Made
in Silk.
O Mitsubishi Outdoor tem
patrocínio de Mapfre, Petrobras,
Itaú, Transzero, Pilkington, Clarion, Pirelli, Unirios, W. Truffi,
Pronutri, Cisa Trading, Miolo e
Made in Silk.
A Mitsubishi Cup tem patrocínio de Mapfre, Petrobras,
Axalta, Transzero, Clarion, Pirelli, Unirios, Miolo e Made
in Silk.

comunicar a chegada de Daniel
Serra para formar o trio ao lado
dos veteranos Ricardo Maurício
e Max Wilson. Uma decisão
acertada que culminou com a atual liderança do campeonato.
Agora, numa decisão arrojada, a equipe anuncia a reno-

vação dos três pilotos para a
temporada 2018. Dois carros
ficarão a RC Competições e
um novo contrato foi firmado
com a equipe Full Time, para
que um dos pilotos fique sob o
comando de Maurício Ferreira.
A ideia de levar o carro para a

Full Time, é uma estratégia
para ampliar a competitividade
e possibilitar novos olhares.
Quem seguirá para a Full
Time é Ricardo Maurício, grande conhecedor do trabalho de
Ferreira, com quem conquistou
o campeonato no Brasileiro de
Marcas em 2012. “Conheço bem
o trabalho dele e de todos os
mecânicos. Claro que haverá um
período de adaptação, mas tenho
certeza de que essa parceria também será vitoriosa. Estou com o
Meinha desde 2009, numa trajetória incrível que soma 43 pódios e um título de campeão. Sou
muito grato a todos mas sou
movido desafios, também estou
entusiasmado com o novo formato ”, diz Ricardo Maurício.
Max Wilson, que nessa temporada competiu pela RCM, irá
correr ao lado de Daniel Serra,
ambos sob a tutela de Rosinei
Campos, que em 2017 completa
14 anos de parceria ininterruptos com a Eurofarma, um relação de longo prazo e sólida, resultado da competência e confiança mútua.
Maurício Ferreira é uma figura bastante conhecida no automobilismo pela sua conduta ética e vitoriosa. Sobrinho de
Amândio Ferreira, famoso Gigante, piloto da década de 70 que
fez história ao lado de nomes
como Nelson Piquet, e filho do
preparador de motores Miguel
Ferreira, a oficina sempre foi
sua grande paixão desde a infância. Com base em Vinhedo, mu-

Ricardo Mauricio na Full
Time em 2018
nicípio que fica a apenas 100
km da capital paulistana, sua
trajetória inclui conquistas na
F-3, F Renault, Stock Ligth e
o campeonato de 2014 na Stock Car, com Rubens Barrichello. Aliás, o ex-piloto de F-1 e
uma das figuras mais significativas do grid, e deverá dividir o box com Ricardo Maurício a partir de 2018.

Para M aurício Ferreira, a
chegada da Eurofarma representa um novo momento e reconhecimento prestígio ao trabalho que
vem sendo desenvolvido pela Full
Time ao longo dos anos. “Todos
que estão na Stock Car sabem da
postura da Eurofarma e da conduta impecável em tudo que faz.
Essa parceria me deixa profundamente feliz. Vamos entregar o
máximo, como sempre fizemos,
faremos tudo 100%”, diz ele.
Em 2018, a Stock Car completa 40 anos e promete ter uma
temporada histórica.
A Eurofarma também vai fazendo história dentro da competição, com decisões arrojadas,
visando sempre o crescimento
do esporte e o fortalecimento da
equipe. “Esse ano lançamos a
hashtag #AquiTemaMãoDeTodoMundo, uma forma de prestigiar todos os profissionais que
fazem parte do time envolvido na
Stock. Agora vamos dar as mãos
a um novo grupo, vamos somar
esforços e esperamos ficar ainda mais fortes”, completa Janaina Procópio.
Até lá, a equipe se concentra
na fase final do campeonato que
pode terminar com a vitória de
Daniel Serra. Atual líder da
competição, ele briga pelo seu
primeiro título na Stock Car,
será o sexto da equipe Eurofarma-RC. O próximo desafio
será em Goiânia, neste domingo, 19 de novembro. Depois,
segue para a grande final em
Interlagos.

Circuito TRIDAY Series 2017
fecha temporada com etapa recorde
O Circuito TRIDAY Series
2017 chegou ao seu final nesta
quarta, feriado de 15 de novembro. A sexta e última etapa do ano
aconteceu na Cidade Universitária de São Paulo – USP reunindo
número recorde de participantes,
cerca de 600, e nada menos que
72 estreantes na modalidade,
cumprindo um de seus objetivos
de incentivar a prática do triatlo
a novos atletas. Após as provas
em São Paulo, São Carlos, São
Bernardo do Campo e Recreio
dos Bandeirantes (RJ), a competição, criada pela Unlimited
Sports, fechou o ano de estreia
com chave de ouro e mostrando
que ainda pode crescer mais.
Na categoria Sprint - 750m
de natação, 20km de ciclismo e
5km de corrida – a consagração
dos atletas Pedro Apud e Fernanda Palma, destaques ao longo de
todas as etapas. Apud completou
a prova nesta quarta com o tempo de 1h00min28seg, enquanto
Fernanda fez em 1h07min59seg,
o quarto melhor tempo no geral
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Faltando apenas duas etapas
para a grande final da Stock Car,
os bastidores já começam a apresentar movimentações para 2018
e a Eurofarma é uma das primeiras a anunciar as mudanças para
a próxima temporada. No ano
passado, a equipe surpreendeu ao
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Ricardo Maurício terá Maurício Ferreira
como chefe de equipe em 2018

Circuito TRIDAY Series 2017
entre todos os participantes.
Já na Olímpico – 1,5 km/40
km/10 km – os melhores foram
Daniel Ruman e Juana Abdalla.
Ruman levou a melhor no masculino, com a marca de
2h03min29seg. No feminino, a
vitória foi mais uma vez de Juana, com 2h20min28seg.
Uma das atrações do evento,
Pedro Apud, de 21 anos, venceu
as seis etapas no Sprint e ainda

deu um show na prova final. “Ganhei as seis e isso foi muito legal. Essa prova é muito organizada e estão todos de parabéns pelo
incentivo e apoio”, destacou.
No feminino também não faltou revelação. Fernanda Palma,
de 37 anos, fez uma prova perfeita, sendo o quarto melhor
tempo no geral, entre homens e
mulheres. Mais informações no
site www.tridayseries.com.br

