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BNDES quer dobrar desembolsos
até 2022 e chegar a R$ 150 bilhões

MPF denuncia Graça Foster e Guido
Mantega por prejuízos à Petrobras
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Copom reduz juros básicos para
7% ao ano, o menor nível da história

Tarifa branca de energia entra
em vigor dia 1º de janeiro, mas

consumidor deve ter cautela

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,22
Venda:       3,23

Turismo
Compra:   3,10
Venda:       3,37

Compra:   3,81
Venda:       3,81

Compra: 121,60
Venda:     152,49

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

18º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

500 Milhas de Kart KGV
realiza treino oficial para
testar novos componentes
A 21ª edição das 500 Mi-

lhas de Kart Granja Viana acon-
tecerá no dia 16 de dezembro,
e a organização da competição
já está acertando os últimos
detalhes antes dos treinos li-
vres. Um treino oficial de fá-
brica foi realizado para diver-
sos testes no traçado da maior
prova de longa duração do kar-
tismo brasileiro. O treino de
terça-feira foi aberto ao públi-
co no Kartódromo Granja Vi-
ana e teve a presença de cinco
equipes.                      Página 8 500 Milhas de Kart Granja Viana em 2016
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Scheidt veleja em alto nível
na estreia e lidera a

SSL Finals 2017
Robert Scheidt iniciou a luta

pelo segundo título da SSL Fi-
nals velejando em alto nível. Ao
lado do proeiro Henry Boenning,
o Maguila, cruzou a linha de che-
gada em segundo e terceiro lu-
gares, respectivamente, nas duas
regatas disputadas na terça-feira
(5), em Nassau, nas Bahamas.
Com o bom desempenho, ocupa
a liderança na classificação ge-
ral da fase decisiva da Star Sai-
lors League, com 5 pontos per-
didos. Campeão no ano de es-
treia da competição, em 2013,
Scheidt disputa a primeira com-
petição internacional.  Página 8
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Robert e Maguila em Nassau

Líderes
criticam

decisão de
Trump sobre
mudança de
embaixada

para Jerusalém
Líderes do mundo inteiro

se manifestaram na quarta-fei-
ra (4) sobre a decisão do go-
verno Trump de transferir a
Embaixada dos Estados Unido
de Tel-Aviv para Jerusalém.
Mesmo antes do anúncio ofi-
cial do presidente, a maioria,
exceto Israel, afirmou que uma
mudança de status de Jerusa-
lém deveria ser fruto de nego-
ciação e acordo. O papa Fran-
cisco disse estar profunda-
mente preocupado e pediu res-
peito às resoluções das Nações
Unidas sobre o que Jerusalém
representa.

“Jerusalém é uma cidade
única, santa para judeus, cris-
tãos e muçulmanos. Um dos lu-
gares sagrados para todas as
religiões e uma cidade que tem
vocação especial para a paz”,
declarou Francisco.  Com a
mudança, Donald Trump afasta
os Estados Unidos do consen-
so mundial.                  Página 3

Puigdemont
será preso se
regressar à
Espanha

Carles Puigdemont, presi-
dente destituído da Catalunha,
afirmou que pretende continuar
na Bélgica, onde está com qua-
tro de seus ex-conselheiros des-
de a aplicação do Artigo 155 da
Constituição Espanhola, que os
destituiu e suspendeu tempora-
riamente a autonomia da região.
Se voltarem a Espanha, os polí-
ticos serão presos.       Página 3

93ª Corrida de
São Silvestre tem terceiro e

último lote de inscrições
O terceiro e último lote de

inscrições para a 93ª Corrida
Internacional de São Silves-
tre foi aberto na terça-feira
(5). São poucas as vagas res-

tantes e quem ainda não ga-
rantiu presença na principal
corrida de rua da América
Latina tem agora sua última
chance.                  Página 8

Felipe Massa estreia na
Stock Car em 2018

Carro número 0 de Cacá Bueno será divido com Felipe

A Corrida de Duplas está de
volta ao calendário da Stock Car
em 2018. A prova que abriu as
temporadas de 2014, 2015 e
2016 retorna no próximo ano e
o primeiro nome confirmado
entre os convidados é o de Feli-
pe Massa, que será parceiro de
Cacá Bueno na etapa. A prova será
disputada em Interlagos no dia 10
de março, em um sábado.

Após uma passagem marcada
pela conquista de diversas poles,
pódios e vitórias em 15 anos de
F-1, o brasileiro Felipe Massa
volta a acelerar em Interlagos em
março de 2018 em um novo de-
safio: pilotar o carro da Cimed
Racing na abertura da temporada.

Anunciado pelo atual time
bicampeão da Stock Car, Massa
destacou a participação especial
na principal categoria do auto-
mobilismo brasileiro. Será a pri-
meira prova de Felipe em uma
competição nacional desde 1999
(quando foi campeão da Fórmu-
la Chevrolet) e a primeira de
carros de turismo desde 2002
(quando estreou na F-1).

Para Cacá Bueno, é um grande
desafio e responsabilidade dividir
o carro com o piloto que represen-
tou o Brasil na F-1 nos últimos 15
anos por times como Sauber, Fer-
rari e Williams. O calendário com-
pleto da temporada 2018 será di-
vulgado nas próximas semanas.
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Pela décima vez seguida, o
Banco Central (BC) baixou os
juros básicos da economia. Por
unanimidade, o Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) redu-
ziu  na quarta-feira (6) a taxa
Selic em 0,5 ponto percentual,
de 7,5% ao ano para 7% ao
ano. A decisão era esperada
pelos analistas financeiros.

Com a redução , a Selic
atinge o menor nível desde o
início da série histórica do
Banco Central, em 1986. De
outubro de 2012 a abril de
2013, a taxa foi mantida em
7,25% ao ano, anteriormente
o nível mais baixo da histó-
ria, e passou a ser reajustada
gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho de
2015. Somente em outubro
do ano passado, o Copom
voltou a reduzir os juros bási-
cos da economia.

Apesar do corte, o Banco
Central está afrouxando menos
a política monetária. De abril a
setembro, o Copom reduziu a
Selic em 1 ponto percentual.
O ritmo de corte caiu para 0,75
ponto em outubro e para 0,5
ponto na reunião de hoje.

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para
manter sob controle a infla-
ção oficial, medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), o IPCA ficou em
0,42% em outubro. Nos 12
meses terminados em outu-
bro, o índice acumula 2,7%,
abaixo do piso da meta de in-
flação, que é de 3%.

Até o ano passado, o Con-
selho Monetário Nacional
(CMN) estabelecia meta de in-
flação de 4,5%, com margem
de tolerância de 2 pontos, po-
dendo chegar a 6,5%. Para este
ano, o CMN reduziu a margem
de tolerância para 1,5 ponto
percentual. A inflação, portan-
to, não poderá superar 6% nes-
te ano nem ficar abaixo de 3%.

A redução da taxa Selic es-
timula a economia porque ju-
ros menores barateiam o cré-
dito e incentivam a produção
e o consumo em um cenário
de baixa atividade econômi-
ca.  Segundo o bolet im
Focus, os analistas econômi-
cos projetam crescimento de
0,89% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços produzidos pelo
país) em 2017. A estimativa
está superior à do último Re-
latório de Inflação, divulga-
do em setembro, no qual o BC
projetava expansão da econo-
mia de 0,7% este ano.

A taxa básica de juros é usa-
da nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia
(Selic) e serve de referência
para as demais taxas de juros
da economia. Ao reajustá-la
para cima, o Banco Central
segura o excesso de demanda
que pressiona os preços, por-
que juros mais altos encare-
cem o crédito e estimulam a
poupança. Ao reduzir os ju-
ros básicos, o Copom barateia
o crédito e incentiva a produ-
ção e o consumo, mas enfra-
quece o controle da inflação.
(Agencia Brasil)
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Antes de aderir, o consumidor deve analisar o próprio perfil e
hábitos de uso da energia ao longo do dia, alerta a Associação 
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) 

adesão é opcional.
A Associação Brasileira de

Distribuidores de Energia Elétri-
ca (Abradee) alerta aqueles que
queiram aderir à tarifa para que
levem em consideração seu per-
fil de consumo, sob pena de ve-
rem o efeito contrário, com au-
mento na conta.

O presidente da Abradee,
Nelson Leite, sugere que, antes
de optar pela tarifa branca, o con-
sumidor analise o próprio perfil
e hábitos de uso da energia elé-
trica ao longo do dia. “Não é uma
decisão simples. Ela envolve al-
guns cálculos e algumas estima-
tivas do consumidor”, disse Lei-
te  na quarta-feira (6), durante o
lançamento de uma cartilha ex-
plicativa elaborada pela institui-
ção, com respostas para as dúvi-
das dos consumidores em rela-
ção à medida.                Página 3

Com entrada em vigor pre-
vista para 1º de janeiro do ano
que vem, a tarifa branca de
energia elétrica pode represen-

tar uma diminuição no valor da
conta de luz para os que consu-
mirem menos nos horários de
pico (entre as 19h e as 21h. A



Fachada e torre do relógio do Museu
da Língua Portuguesa são entregues

Página 2 São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017

cesar.neto@mais.com

P O L Í T I C A 

Muito legal o reencontro, ontem, com as jornalistas Rosân-
gela Sanches [Diário Oficial do Judiciário - 10 anos via meio
eletrônico] e Cecília Abbati [comunicação e imprensa] e todos
os membros das suas equipes. que tocam com muita competên-
cia uma área estratégica no maior e mais importante Tribunal de
Justiça do Brasil [São Paulo] e da chamada América Latina ...

N A 

... Legal também reencontrar o presidente que entrega um
‘milagre’ por ter dirigido um órgão que vem tendo seu orçamen-
to muito diminuído, mantendo a missão, a visão e os valores que
podem e devem comandar um Poder Judiciário cada vez mais ata-
cado [enquanto instituição], inclusive por órgãos de imprensa que
foram perdendo suas missões, visões e valores ...  

M A G I S T R A T U R A  

... Voltando ao enfoque político, são estes os desembargadores
[dentre os 360 com crescimento do número de mulheres] elei-
tos aos cargos do que será o Conselho Superior da Magistratura
[2018 - 2019]: desembargador Manoel de Queiroz Pereira Cal-
ças pra presidência; desembargador Artur Marques da Silva Filho
pro cargo de vice-presidência e pra Corregedoria Geral ...  

D O 

... da Justiça, o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro
Franco. Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho
foi eleito pra presidir a Seção de Direito Privado; desembarga-
dor Getúlio Evaristo dos Santos Neto pra presidir a Seção
de Direito Público e desembargador Fernando Antonio Torres
Garcia pra presidir a Seção de Direito Criminal. Em tempo: tam-
bém vai ...        

E S T A D O 

... compor o Conselho Superior da Magistratura [Estado de
São Paulo] o decano do TJ-SP, desembargador José Carlos Gon-
çalves Xavier de Aquino. Quanto a Escola Paulista da Magistratu-
ra [EPM], a chapa foi única, com a eleição [aclamação] do de-
sembargador Francisco Eduardo Loureiro, que terá como vice-
diretor o desembargador Luis Francisco Aguila Cortez. Apesar
da tensão ...

D E 

... natural de uma eleição tão disputada como foi a de ontem
[inclusive com 2º turno pra presidência, vice e corregedoria, foi
uma ‘aula’ pra quem precisa fazer política [no maior e melhor
sentido do termo] o tempo todo, até pra seguir resolvendo con-
flitos da sociedade no âmbito da sua competência e pra preserva-
ção dos Direitos por meio do julgamento de processos ou ... 

S Ã O 

... métodos adequados; ser reconhecido nacionalmente como
um Tribunal moderno, célere e tecnicamente diferenciado, tor-
nando-se instrumento efetivo de Justiça, equidade e paz social,
além da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência que se não forem perseguidas passam a ser meras pa-
lavras inscritas nas Constituições da República [1988] e do ...

P A U L O 
 
... Estado de São Paulo [1989]. Meus sinceros desejos que a

instituição centenária siga sendo o teto da Justiça em São Paulo,
não porque seus desembargadores são olimpianos ou imortais,
mas porque são homens e mulheres que vieram de uma socieda-
de ainda em formação [ninguém é Nação consolidada com me-
nos de um milênio]. Sigam sendo exemplo pro Brasil.    

H I S T Ó R I A S 

Quem felicita pelos 25 anos de publicação diária desta colu-
na de política é o ex-vice prefeito de São Paulo, ex-dirigente nas
associações paulista e brasileira de Magistrados e ex-deputado
federal, o professor de Direito Régis de Oliveira. Lembrou do
tempo em que esta coluna tinha versão mensal na revista JUSTIÇA
& PODER. Meu muito obrigado ao hoje querido amigo.  

E D I T O R  

O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna [diá-
ria] de política desde 1992. Ela foi se tornando referência na
imprensa e uma via das liberdades possíveis. Na INTERNET é
uma das pioneiras [1996]: www.cesarneto.com ... e-mail
cesar.neto@mais.com ... FACEBOOK Cesar Neto ... TWITTER
@cesarnetoreal

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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A reconstrução do Museu da
Língua Portuguesa, que sofreu
um incêndio em dezembro de
2015, segue em andamento. Na
quarta-feira (6) ficou registrada
a conclusão do trabalho nas fa-
chadas e esquadrias. O tradicio-
nal relógio da torre da Estação
da Luz também foi restaurado e
será reativado.

Para marcar esses importan-
tes passos, o governador Geral-
do Alckmin visitou o local na
quarta-feira (6), após entregar
novos trens na Estação da Luz.

“A Estação da Luz é um dos
ícones de São Paulo: foi inau-
gurada em 1900 e abriga o Mu-
seu da Língua Portuguesa, um
dos mais visitados do Brasil. In-
felizmente tivemos um incêndio
e ele continua sendo restaurado,
inclusive a parte que não pegou
fogo. Hoje estão sendo entre-
gues as quatro fachadas e a torre
do relógio”, comentou o gover-
nador, antes de comentar como
será o andamento da obra.

“A cobertura de zinco veio
do Peru e já está no Porto de
Santos. Nós teremos até o final
do ano que vem toda parte do
museu pronta e entregue. A par-
te de museografia será em se-
guida e nós teremos um museu
mais moderno, interativo”, de-
clarou Alckmin.

Conforme explicou o gover-
nador, a partir de agora as obras
avançam para uma nova etapa: a
reconstrução da cobertura do
Museu e a restauração dos páti-
os e seus torreões. A obra está
dividida em três etapas: o já con-
cluído restauro das fachadas; a
fase iniciada em setembro que
trata da reconstrução da cober-
tura do edifício, além de restau-

ro dos pátios e torreões; e a fi-
nalização no interior do prédio.
Depois da obra será iniciada a
instalação da museografia.

A nova cobertura vai conser-
var a volumetria externa do edi-
fício e oferecer uma nova con-
figuração no interior do prédio.
As peças de madeira serão com-
binadas a cabos de aço na sus-
tentação do telhado, que vai ser
revestido com zinco, garantindo
a leitura contemporânea desta
intervenção no edifício, reco-
nhecido como patrimônio histó-
rico nacional. Será utilizada ma-
deira certificada da Amazônia,
atendendo às exigências de sus-
tentabilidade do projeto, uma vez
que o Museu da Língua Portu-
guesa pretende obter certifica-
ção internacional para constru-
ções sustentáveis.

“Participar do ressurgimen-
to de um dos principais espaços
da gestão estadual de cultura é
um dever e um privilégio. A ce-
lebração da nossa língua, da nos-
sa cultura, da nossa história é
fundamental para o necessário
sentimento de nação”, afirma o
secretário da Cultura do Estado,
José Luiz Penna, que elogiou
ainda o uso de madeira certifi-
cada na cobertura, o que garante
a sustentabilidade da obra

Além da sustentabilidade, o
uso da madeira em grandes es-
pessuras na cobertura é uma re-
comendação dos bombeiros e de
especialistas, pois o material
resiste melhor a incêndios do
que estruturas metálicas – em
caso de exposição a fogo, ape-
nas a camada externa das peças
é afetada, o que garante que a
estrutura resista por mais tem-
po. Essa característica ficou

comprovada no incêndio que
atingiu o museu, em dezembro
de 2015, quando a estrutura do
telhado resistiu, e as peças de
madeira, depois de recuperadas,
puderam ser reaproveitadas.

Datada de 1946, a madeira da
cobertura queimada (peroba do
campo) foi reutilizada na restau-
ração das esquadrias e fachadas.
Cerca de 85% da madeira neces-
sária para a recuperação das es-
quadrias foi reutilizada do ma-
terial já existente no edifício:
dos 20m³ de madeira necessári-
os para a restauração das esqua-
drias, 17m³ vieram da cobertura
original do prédio.

O redesenho interno da co-
bertura dará mais leveza e visi-
bilidade ao ambiente do 3º an-
dar do Museu, além de eviden-
ciar a intervenção – seguindo os
princípios de intervenção em
bens tombados, o visitante po-
derá reconhecer de imediato as
temporalidades existentes no
mesmo edifício.

O projeto de reconstrução da
cobertura, assim como o das fa-
chadas, também contempla
ações de conservação da cober-
tura da Ala Oeste, que não foi
atingida pelo incêndio, de forma
a garantir a integração de todo o
edifício.

A reconstrução foi aprovada
pelos três órgãos do patrimônio
histórico: Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Naci-
onal (Iphan), Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Histórico, Ar-
queológico, Artístico e Turísti-
co (Condephaat), órgão de âm-
bito estadual, e Conselho Muni-
cipal de Preservação do Patri-
mônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São

Paulo (Conpresp).
A reinauguração do Museu

está prevista para 2019. Duran-
te a reconstrução, o seu acervo
– o patrimônio imaterial da lín-
gua portuguesa – continuou sen-
do celebrado por meio de ativi-
dades culturais e educativas,
como as realizadas na comemo-
ração do Dia Internacional da
Língua Portuguesa, no saguão da
Estação da Luz, em maio; na Fes-
ta Literária Internacional de Pa-
raty (Flip), em julho; Bienal In-
ternacional do Livro, em agos-
to; Festival Que Bom Retiro, em
outubro, e na Festa Literária das
Periferias (Flup), em novembro,
no Rio de Janeiro.

O custo total da reconstru-
ção está estimado em R$ 65
milhões. O valor de investimen-
to da iniciativa privada no proje-
to será de R$ 36 milhões. O res-
tante vem da indenização do se-
guro contra incêndio.

Novo site durante a re-
construção

Como parte das ações para
manter viva a conexão entre o
Museu da Língua Portuguesa e
seu público, durante o período
de reconstrução foi lançado um
novo site da
instituição: www.museudalinguaportuguesa.org.br,
construído com a premissa de
permitir a navegação de todos os
públicos – com ou sem algum
tipo de deficiência –, contando
com recursos de acessibilidade
digital.

No site os usuários podem
acompanhar as novidades da re-
construção, relembrar o históri-
co do Museu e ter contato com
entrevistas e artigos relaciona-
dos à língua portuguesa.

PROCON Paulistano realiza Mutirão de
Renegociação de Dívidas e Educação Financeira

O 2º Mutirão Digital de Re-
negociação de Dívidas e Educa-
ção Financeira do Município de
São Paulo será realizado entre os
próximos dias 15 e 22 de dezem-
bro. A iniciativa tem como objeti-
vos incentivar a renegociação de
dívidas de consumidores com ins-
tituições financeiras por meio da
plataforma www.consumidor.gov.br
e difundir a educação para o con-
sumo de produtos e serviços fi-
nanceiros.

A ação é realizada pela Câ-
mara Técnica de Estudos sobre
Produtos e Serviços Financeiros
do PROCON Paulistano, com-
posta por representantes da De-
fensoria Pública do Estado de
São Paulo, do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor -
IDEC, da Federação Brasileira

de Bancos - FEBRABAN, da
Associação Brasileira das Em-
presas de Cartões de Crédito e
Serviço - ABECS e do PRO-
CON Paulistano.

No dia 15 de dezembro, das
13h às 19h, os consumidores
com dificuldade de acesso aos
canais digitais contarão com
atendimento presencial na De-
fensoria Pública do Estado de
São Paulo, localizada na Rua Boa
Vista, 150, Centro.

Nesse dia, os consumidores
também poderão participar de
palestras e oficinas de Educação
Financeira com os temas “Como
organizar o orçamento domés-
tico e cuidados com o uso do
crédito”.  Com duração de cer-
ca de 30 minutos, as palestras
serão realizadas conforme os

grupos de munícipes forem se
formando, com apresentação de
representantes do IDEC.

O 2º Mutirão Digital prosse-
guirá exclusivamente de forma
eletrônica até o dia 22 de dezem-
bro, por meio da plataforma
do www.consumidor.gov.br ,
onde os consumidores ainda po-
derão realizar seus pedidos de
renegociação de dívidas às ins-
tituições financeiras.

Serviço
Atendimento presencial a

consumidores e palestras:
Data: 15 de dezembro de

2017
Horário: das 13h às 19h
Local: Defensoria Pública

do Estado de São Paulo;
Rua Boa Vista, nº 150, Centro

Palestras:
- “Como organizar o orça-

mento doméstico e cuidados
com o uso do crédito”

Ao longo do dia, conforme
os grupos de munícipes forem
se formando

Público: Consumidores com
dívidas junto a instituições finan-
ceiras e/ou interessados em
aprofundar seus conhecimentos
em educação financeira

Atendimento eletrônico:
Data: 15 a 22 de dezembro de 2017
Endereços  e le t rôn icos

para  e fe tuar  os  pedidos :  
www.consumidor.gov.br e  
w w w . p r o c o n
paulistano.prefeitura.sp.gov.br

Público: Consumidores com dí-
vidas junto a instituições financeiras

Paulistas podem doar IR e ajudar
projetos sociais de jovens e idosos

Sabia que é possível desti-
nar uma parte do seu imposto
de renda para ajudar projetos
sociais que atendem pessoas
de todas as faixas etárias?

O Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CONDECA) e o
Conselho Estadual do Idoso
(CEI), ligados à Secretaria
de Estado de Desenvolvi-
mento  Soc ia l  (SEDS) ,  se
unem em campanha para in-
centivar os cidadãos paulis-
tas a doarem até 1% do im-
posto de renda de Pessoa
Jurídica e 6% de Pessoa Fí-
sica para projetos sociais de
crianças, adolescentes e ido-
sos de São Paulo.

Com o tema “Imposto de
Renda do Bem”, a iniciativa
distribui nos meses de novem-
bro e dezembro oitenta carta-
zes no Metrô,  oi tenta na
CPTM e quarenta na EMTU.

A destinação de Pessoa Ju-
rídica precisa ser feita até o
final deste ano, dia 28 de de-
zembro. Já Pessoa Física pode
doar até 6%, sendo que pode
optar por doar até 3% no ato
da sua declaração. No caso do
CONDECA, os contribuintes
podem escolher o projeto que

desejam financiar.
A legislação assegura ao

contribuinte o direito de es-
colher onde aplicar parte do
valor do Imposto de Renda.
Porém, de acordo com o se-
cretário de Estado de Desen-
volvimento Social de São Pau-
lo, Floriano Pesaro, muitos
brasileiros desconhecem esse
direito.

“Geralmente, as pessoas
confundem a destinação do
imposto com o aumento de
tributos e o que ocorre na
prática é justamente o con-
trário. Essa falta de esclare-
cimento resulta em menos
recursos destinados a quem
precisa. Na verdade, está é
uma maneira de ser solidário,
sem colocar dinheiro extra”,
esclarece Pesaro.

Os Conselhos,  que são
compostos por representantes
do poder público e sociedade
civil, fazem a gestão dos Fun-
dos. Por meio de edital, fazem
a chamada pública dos proje-
tos e os contribuintes têm a
opção de escolher aquele que
deseja financiar. As entidades
beneficiadas possuem traba-
lhos sólidos, efetivos e reco-
nhecidos internacionalmente.

Saiba como doar
A doação para o Fundo Es-

tadual do Idoso e ao Fundo Es-
tadual dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, até o fi-
nal deste ano, é feita por meio
de depósito identificado com
nome, CPF ou CNPJ do doa-
dor nas seguintes contas:

Fundo Estadual dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente

Banco do Brasil: 001
Agência 1897-X
Conta Corrente: 8947-8
CNPJ do Fundo:

13.885.657/0001-25
Fundo Estadual do Idoso
Banco do Brasil: 001
Agência: 1897-x
Conta Corrente: 9237-1
CNPJ do Fundo:

17.087.890/0001-13

As empresas podem doar
até 1% até o final do ano. Já
Pessoa Física pode doar até
6%, sendo que pode optar por
doar até 3% no ato da sua de-
claração. No caso do CON-
DECA, quem optar por fazer
agora terá uma maior flexibi-

lidade na escolha dos benefi-
ciários e projetos.

Após a destinação, é ne-
cessário enviar uma cópia do
comprovante de depósito com
nome, CPF/CNPJ, endereço e
telefone aos Conselhos Esta-
duais para obter o recibo.

– Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Ado-
lescente:  enviar para o e-
mail atendimentocondeca@condeca.sp.gov.br.
Em caso de dúvidas, o telefo-
ne para contato é (11) 3223-
9346.

– Conselho Estadual do
Idoso: enviar para o e-
mail cei@sp.gov.br. Em caso
de dúvidas, o telefone para
contato é (11) 3222-1229.

Para quem fizer neste ano,
basta informar na declaração
do ano que vem os pagamen-
tos efetuados na ficha “Doa-
ções Efetuadas” indicando o
nome do beneficiário, o nú-
mero de inscrição no Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF), o
código e o valor doado.

O programa informará au-
tomaticamente os limites de
dedução de acordo com o im-
posto devido do contribuinte.
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Líderes criticam decisão de
Trump sobre mudança de
embaixada para Jerusalém
Líderes do mundo inteiro se manifestaram na quarta-feira (4)

sobre a decisão do governo Trump de transferir a Embaixada dos
Estados Unido de Tel-Aviv para Jerusalém. Mesmo antes do anún-
cio oficial do presidente, a maioria, exceto Israel, afirmou que
uma mudança de status de Jerusalém deveria ser fruto de negoci-
ação e acordo. O papa Francisco disse estar profundamente pre-
ocupado e pediu respeito às resoluções das Nações Unidas so-
bre o que Jerusalém representa.

“Jerusalém é uma cidade única, santa para judeus, cristãos e
muçulmanos. Um dos lugares sagrados para todas as religiões e
uma cidade que tem vocação especial para a paz”, declarou Fran-
cisco.  Com a mudança, Donald Trump afasta os Estados Unidos
do consenso mundial.

A China disse que a decisão pode provocar conflitos regio-
nais. “Estamos acompanhando de perto e preocupados com a
possível escalada de conflitos na região. O status de Jerusalém é
uma questão complicada e sensível. Todas as partes envolvidas
devem agir com cautela”, disse o porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores chinês, Geng Shuang.

Na Europa, antes de um encontro com o secretário de Estado
americano, Rex Tillerson, o ministro das Relações Exteriores
britânico, Boris Johnson, afirmou que a decisão do governo ame-
ricano torna urgente a discussão de um processo de paz no Ori-
ente Médio.

No Parlamento alemão, o líder do Partido Social Democrata
(SPD), Martin Schulz, fez duras críticas ao presidente Trump. “O
país em que a ONU tem sua sede, [Estados Unidos], o país com
uma das constituições mais maravilhosas do mundo, está sendo
liderado por um homem que, com suas ações, está questionando
os pilares da liberdade global democrática”, afirmou.

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse  na terça-feira
(5) que o país poderia chegar a romper os laços diplomáticos
com Israel se os Estados Unidos reconhecerem Jerusalém for-
malmente como a capital. Em comunicado divulgado hoje, o país
afirmou que a decisão é um “erro da administração” de Donald
Trump.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, chamou a decisão de
“um sinal de incompetência” e fracasso norte-americano.

A imprensa americana divulgou que na terça-feira (5) Trump
teria conversado por telefone, tanto com o líder da Autoridade
Nacional Palestina, Mahmoud Abbás, quanto com o rei da Jordâ-
nia, Abdullah Segundo.

De acordo com a Casa Branca, Trump vai frisar que as fron-
teiras israelenses estarão sujeitas a uma negociação final com
palestinos. Mesma assim, antes do anúncio formal, já houve rea-
ções duras na região.  A notícia causou revolta nas ruas da Cisjor-
dânia, onde facções convocaram três dias de fúria. Na Faixa de
Gaza, palestinos incendiaram bandeiras americanas e israelen-
ses.

O representante do Estado Palestino no Reino Unido, Manu-
el Hassassian, disse, em uma entrevista em Londres à rede BBC,
que se os Estados Unidos realmente reconhecerem Jerusalém
como capital de Israel, os palestinos vão receber o anúncio como
uma declaração de guerra contra os muçulmanos. “Trump estará
declarando a guerra contra 1,5 bilhão de muçulmanos e centenas
de milhões de cristãos que não vão aceitar que os santuários sa-
grados estejam totalmente sob a hegemonia de Israel”.

Com a decisão, os Estados Unidos se tornarão o único país
do mundo que reconhece Jerusalém como capital de Israel, onde
nenhuma nação tem sua embaixada.

A ocupação israelense é historicamente reprovada pela ONU.
Jerusalém é o ponto mais difícil na negociação de paz entre o
Estado da Palestina e israel. Nenhum país do mundo tem embai-
xada na cidade, que é disputada e reivindicada por muçulmanos e
judeus.

Em 2010, com a mediação do então presidente americano
Barack Obama, a Autoridade Nacional Palestina e o governo
israelense concordaram em retomar as negociações de paz.
Mesmo assim, os confrontos entre Hamas e Israel retorna-
ram e, em 2010, mais de 200 pessoas morreram em apenas
uma semana de conflito na Faixa de Gaza, a maior parte pales-
tinos. (Agencia Brasil)

Puigdemont será preso se
regressar à Espanha

Carles Puigdemont, presidente destituído da Catalunha, afir-
mou que pretende continuar na Bélgica, onde está com quatro de
seus ex-conselheiros desde a aplicação do Artigo 155 da Consti-
tuição Espanhola, que os destituiu e suspendeu temporariamente
a autonomia da região. Se voltarem a Espanha, os políticos serão
presos.

Na terça-feira (5), o juiz do Supremo Tribunal espanhol sus-
pendeu a Euroordem (ordem europeia de prisão e entrega) con-
tra os políticos, que foram para a Bélgica por afirmar que não
teriam um julgamento justo na Espanha. Eles são acusados dos
crimes de rebelião, insurreição, peculato, entre outros, por suas
ações durante a tentativa de independência da Catalunha.

Além de Carles Puigdemont, a decisão afeta Antonio Comín,
Lluís Puig, Meritxell Serret e Clara Ponsatí. Apesar da euroordem
ter sido suspensa, as ordens de detenção espanholas seguem vi-
gentes. Desta forma, se voltarem à Espanha, eles serão detidos.

Em uma coletiva à imprensa, em Bruxelas, Puigdemont disse
que “a estratégia do foco internacional, de nos colocarmos nas
mãos de uma justiça independente e de podermos nos defender
em liberdade, de poder fazer isso com o respeito e a dignidade
que os companheiros presos não tiveram, era a estratégia ade-
quada, útil”.

Ainda de acordo com Puigdemont, a suspensão da euroor-
dem deixa claro que se trata de um julgamento político.

Tanto Puigdemont como os quatro ex-conselheiros que es-
tão em Bruxelas já manifestaram, nas últimas semanas, a inten-
ção de regressar à Espanha para se candidatarem às eleições re-
gionais de 21 de dezembro, agendadas pelo governo central es-
panhol, após a aplicação do Artigo 155.

Em última instância, caso um dos políticos catalães na Bélgi-
ca vença as eleições, teria de voltar à Espanha para assumir o
mandato, situação em que seria detido.

Na terça-feira foi o primeiro dia da campanha eleitoral na
Catalunha, que começou com quatro candidatos presos e cinco
exilados.(Agencia Brasil)

O presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Pau-
lo Rabello de Castro, disse  na
quarta-feira (6) que os desem-
bolsos do banco, que estão este
ano na casa dos R$ 75 bilhões,
poderão chegar a R$ 150 bilhões
em 2022. Castro participou de
um encontro com empresários
franceses e brasileiros na Fede-
ração das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan).

Para chegar a esse patamar de
investimentos, o BNDES pode-
rá fazer securitização de débitos,
venda de papéis da carteira da
subsidiária BNDES Participa-
ções (BNDESPAR), entre outras
medidas que devem ser anunci-
adas no começo de 2018, segun-
do Castro.

A definição dos papéis da
BNDESPAR que serão ofertados
atenderá a alguns parâmetros.

Um deles é o chamado grau de
“madurez” do investimento e a
oportunidade da venda, tendo em
vista as cotações. Além disso,
será observada a oportunidade de
dar acesso a um número maior
de investidores dentro da mes-
ma linha de fundos criados pelo
banco no passado e que tiveram
sucesso, com o objetivo de “ser
um estimulador da democratiza-
ção do mercado de capitais”.

Investimento
Paulo Rabello de Castro afir-

mou que a taxa de investimento
nacional, que este ano pode fi-
car abaixo de 16% do Produto
Interno Bruto (PIB, soma das ri-
quezas do país), é um ponto crí-
tico para o desenvolvimento sus-
tentável do Brasil. Segundo ele,
16% do PIB em termos de in-
vestimento significa pratica-
mente a reposição do estoque de

capital pré existente.
“Ou seja, o Brasil patinando

e não saindo do lugar vigorosa-
mente. Talvez saindo do lugar nos
setores que já estão com emba-
lo próprio, como o agronegócio,
o setor de óleo e gás e um ou
outro setor industrial mais espe-
cífico que tenha fonte de capital
externa, como o automotivo”.

Castro afirmou que para di-
fundir essa retomada do desen-
volvimento, o Brasil precisa de
mais crédito para investimentos.
Segundo ele, a expectativa é que
a taxa de investimento suba para
20% do PIB nos próximos anos,
e que a meta é chegar a até 25%.

Reforma tributária
Para o presidente do BN-

DES, a reforma tributária “é es-
sencialíssima” para a retomada
dos investimentos no país e que
o setor que mais demanda essa

mudança é o industrial. Segun-
do Caso, apesar da significa con-
tribuição do setor agropecuário
para o PIB, o país precisa dire-
cionar investimentos para a in-
dústria.

Futuro
Castro também disse aos

empresários que quando o setor
privado conseguir cobrir a de-
manda por créditos de longo pra-
zo com taxas razoáveis para in-
fraestrutura, o BNDES se dedi-
cará mais à conservação ambi-
ental, às inovações tecnológicas
e à pesquisa e educação. “Tem
muita coisa para fazer nos pró-
ximos anos e até décadas, por-
que o Brasil vai continuar em
desenvolvimento e o banco é
que vai se movimentar. Nós es-
tamos aguardando que o setor
privado realmente venha”.
(Agencia Brasil)

Poupança tem melhor resultado
para novembro em quatro anos

Depois de ter registrado re-
tirada líquida (mais saques que
depósitos) em outubro, a cader-
neta de poupança voltou a atrair
o interesse dos brasileiros em
novembro. No mês passado, a
captação líquida (depósitos me-
nos retiradas) somou R$ 3,92
bilhões, informou hoje (6) o
Banco Central. O resultado é o
melhor para meses de novembro
desde 2013, quando os depósi-
tos tinham superado as retiradas
em R$ 6,38 bilhões.

Apesar do desempenho po-

sitivo em boa parte deste ano, as
retiradas continuam maiores que
os depósitos em 2017. De janei-
ro a novembro, a caderneta de
poupança registrou saques líqui-
dos de R$ 2,25 bilhões. Mesmo
assim, esse foi o melhor resul-
tado para o período desde 2014,
quando a aplicação tinha regis-
trado captações líquidas de R$
18,61 bilhões.

Até 2014, os brasileiros de-
positavam mais do que retiravam
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a

R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a reti-
rar dinheiro da caderneta para
cobrirem dívidas, num cenário
de queda da renda e de aumento
de desemprego.

Em 2015, R$ 53,5 bilhões
foram sacados da poupança, a
maior retirada líquida da histó-
ria. Em 2016, os saques supera-
ram os depósitos em R$ 40,7
bilhões.

A poupança voltou a atrair
recursos mesmo com a queda de

juros. Isso porque o investimen-
to voltou a garantir rendimentos
acima da inflação, que está em
queda. Nos 12 meses terminados
em novembro, a poupança rendeu
6,43%. O Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA)-15, que
funciona como uma prévia da in-
flação oficial, acumula 2,77% no
mesmo período, no menor nível
para o período desde 1999. Na
sexta-feira (8), o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) divulga o IPCA cheio
de novembro. (Agencia Brasil)

Produção de veículos no país aumenta
27,1% de janeiro a novembro

De janeiro a novembro des-
te ano, a produção de veículos no
país aumentou 27,1%, totalizan-
do 2,485 milhões de unidades. Na
comparação de novembro com o
mesmo mês do ano passado, a pro-
dução cresceu 15,2%, ao passar
de 216,3 mil para 249.089 mil
unidades. Na comparação mês a
mês (novembro com outubro),
houve queda de 0,3%.

“Ainda temos capacidade
ociosa importante na ordem de
45%, que começa a se reduzir,
mas ainda está alta, principal-
mente no setor de caminhões,
75%”, disse o presidente da As-
sociação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale.

Ao divulgar os dados na quar-
ta-feira (6), na capital paulista,

Megale informou que as vendas
internas de novembro foram
0,7% superiores às de outubro,
chegando a 204,2 mil unidades.
No acumulado do ano, o total li-
cenciado chegou a 2,027 mi-
lhões, número 9,8% maior do
que o de igual período do ano
passado. Na comparação com o
mesmo mês de 2016, houve au-
mento de 14,6%.

Segundo Megale, pela pri-
meira vez no ano, foram licenci-
adas mais de 10 mil unidades por
dia. “Este é o melhor número des-
de 2014, e nos dá uma confiança
maior. Começamos o ano com
6.600 unidades em janeiro.”

Já as vendas de máquinas
agrícolas e implementos rodo-
viários caíram 21,4% nos meses
de outubro e novembro,. Em re-

lação a novembro do ano passa-
do, houve queda de 14,9%. No
acumulado do ano, o resultado
foi no sentido contrário, com
elevação de 2,6%.

Exportações e emprego
A venda de veículos para o

exterior aumentou 18,7% em
novembro, na comparação com
outubro, passando de 73 mil uni-
dades. Em relação a novembro
do ano passado, as exportações
aumentaram 28,8% e, no acumu-
lado do ano, 53,3%, alcançando
700,893 mil unidades. “Foi um
mês excepcional: 73 mil é um
número de recorde histórico para
o mês. O acumulado de mais de
700 mil também é uma excelente
notícia e outro recorde. Mostra
o esforço feito pelas empresas,

a melhoria na questão cambial e
a evolução tecnológica dos pro-
dutos”, afirmou Megale.

Segundo a Anfavea, o empre-
go no setor ficou estável em
novembro, com queda de 0,3%,
na comparação com outubro.
Em relação a novembro do ano
passado, houve alta de 2,5%. De
acordo com a Anfavea, foram
“pequenas variações” normais.

“Mês passados, tinhamos
3.528 pessoas em lay-off e PSE
[Programa Seguro-Emprego] e
neste mês temos 3.332. Não
abrimos, nem fechamos postos
de trabalho. Em março de 2016,
tínhamos mais de 38 mil pesso-
as em lay-off ou PSE, ou seja
colocamos 35 mil pessoas de
volta ao trabalho”, concluiu a
associação. (Agencia Brasil)

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

Tarifa branca de energia
entra em vigor dia 1º de janeiro,
mas consumidor deve ter cautela
Com entrada em vigor pre-

vista para 1º de janeiro do ano
que vem, a tarifa branca de ener-
gia elétrica pode representar
uma diminuição no valor da con-
ta de luz para os que consumi-
rem menos nos horários de pico
(entre as 19h e as 21h. A adesão
é opcional.

A Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elé-
trica (Abradee) alerta aqueles
que queiram aderir à tarifa para
que levem em consideração seu
perfil de consumo, sob pena de
verem o efeito contrário, com
aumento na conta.

O presidente da Abradee,
Nelson Leite, sugere que, antes
de optar pela tarifa branca, o con-
sumidor analise o próprio perfil

e hábitos de uso da energia elé-
trica ao longo do dia. “Não é uma
decisão simples. Ela envolve al-
guns cálculos e algumas estima-
tivas do consumidor”, disse Lei-
te  na quarta-feira (6), durante o
lançamento de uma cartilha ex-
plicativa elaborada pela institui-
ção, com respostas para as dúvi-
das dos consumidores em rela-
ção à medida.

A nova modalidade permite
ao consumidor pagar tarifas di-
ferenciadas de acordo com a
hora do dia. Na primeira fase,
poderão adotar a tarifa os con-
sumidores de de baixa tensão,
como residências, pequenos co-
mércios e indústrias, com con-
sumo médio mensal superior a
500 quilowatts-hora (KWh). Em

média, o consumo das famílias
brasileiras é de 160 kWh/mês.

Nos horários de pico, a tari-
fa terá um valor mais alto. Fora
desse horário, o preço cobrado
será mais baixo. Também haverá
uma tarifa de cobrança interme-
diária que valerá uma hora antes
do início do horário de pico,
entre as 18h e as 19h, e depois,
entre as 21h e as 22h.

Inicialmente, a medida atin-
girá uma pequena parcela dos
consumidores brasileiros. No
primeiro momento, poderão
aderir à tarifa branca cerca de
4 milhões de unidades consu-
midoras, o que representa cer-
ca de 5% de tais unidades, esti-
mou Leite.

Em janeiro de 2019 poderão

aderir à nova tarifa aqueles que
tenham média anual de consu-
mo maior que 250 kWh/mês.
Já a partir de 2020, a modali-
dade estará aberta a todas as
unidades consumidoras, com
exceção daquelas de baixa
renda, beneficiadas pela tari-
fa social.

O consumidor deverá fazer a
adesão na concessionária de
energia que atende a sua cida-
de. Após análise do pedido, a
concessionária tem 30 dias
para fazer a troca do medidor
de energia, no caso de unida-
des consumidoras já existen-
tes, ou os prazos e procedi-
mentos padrão para novas so-
licitações de fornecimento.
(Agencia Brasil)
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O Ministério Público Fede-
ral (MPF) no Rio de Janeiro de-
nunciou, por improbidade admi-
nistrativa, a ex-presidente da
Petrobras Graça Foster e o ex-
ministro da Fazenda Guido Man-
tega, por manipulação de preços
de combustíveis e consequente
prejuízo bilionário à estatal. A
informação foi divulgada em
nota, na quarta-feira (6), pela
assessoria do MPF.

Além de Graça e Mantega,
são denunciados na ação civil
pública, por condução indevida
de preços da gasolina e do die-
sel, outros cinco ex-integrantes

do Conselho de Administração
da companhia: Miriam Belchior,
Francisco Roberto de Albuquer-
que, Luciano Coutinho, Marcio
Zimmermann e José Maria Fer-
reira Rangel.

De acordo com o MPF, par-
te dos membros do Conselho de
Administração à época, princi-
palmente os indicados pelo go-
verno, deliberaram, entre o final
de 2013 e outubro de 2014, por
manter uma política de retenção
de preços dos combustíveis e a
defasagem em relação ao mer-
cado internacional, contrário aos
interesses da Petrobras.

“Em realidade, eles atuavam
segundo orientação do governo
federal, que intentava segurar a
inflação, tendo em vista as elei-
ções presidenciais de 2014”,
destacaram os procuradores da
República Claudio Gheventer,
Gino Augusto de Oliveira Lic-
cione, André Bueno da Silvei-
ra e Bruno José Silva Nunes,
autores da ação.

O MPF quer ainda que a
União, acionista controladora
da Petrobras, seja condenada a
ressarcir a estatal por usá-la in-
devidamente para combater a
inflação.

“Estima-se que essa política
de retenção de preços, que pro-
vocou grande defasagem entre o
preço de importação da gaso-
lina e do diesel e o preço de
venda desses produtos no
mercado interno, causou um
prejuízo de dezenas de bilhões
de reais, sendo, junto com as
perdas sofridas em razão da
corrupção que assolou a com-
panhia, desvendada pela Ope-
ração Lava Jato, uma das cau-
sas da grave crise financeira
enfrentada pela Petrobras nos
dias atuais”, concluíram os pro-
curadores. (Agencia Brasil)

A Comissão Executiva Na-
cional do PMDB fechou  na
quarta-feira (6) questão a favor
da votação da reforma da
Previdência.A executiva acatou
decisão da bancada peemede-
bista na Câmara. Com isso, pela
decisão, todos os deputados do
partido deverão votar a favor da
proposta de emenda à Consti-
tuição que trata do tema.

Ainda não há data para apre-
ciação do texto em plenário,
mas o desejo do governo é que
a PEC seja votada ainda em
2017. Para ser aprovada, a pro-
posta precisa do apoio de pelo
menos 308 votos, em dois tur-
nos.

Participaram da reunião os
ministros Eliseu Padilha (Casa
Civil), Moreira Franco (Secre-
taria-Geral da Presidência da
República), o presidente naci-
onal do partido, senador Ro-
mero Jucá (RR), líderes da le-
genda na Câmara e no Senado,
além de outros integrantes da
Executiva Nacional.

Apesar de as regras do par-
tido preverem sanções para
quem não acompanhar a deter-
minação, Moreira Franco de-
fendeu que não haja “ameaças”
nem punição aos peemedebis-
tas que votarem contra a refor-
ma. “Acho que a votação cami-
nha e isso é importante para o

Executiva nacional
do PMDB fecha

questão a favor da
reforma da Previdência

Brasil. Se nós aprovarmos a re-
forma, vamos ter um período
no ano que vem virtuoso”, afir-
mou.

Já para Romero Jucá, em-
bora não tenha sido definido o
tipo de punição para gerar uma
“reflexão” entre os parlamen-
tares, haverá sim alguma res-
posta para quem votar contra a
orientação. “Nós vamos, atra-
vés da comissão de ética [do
partido], decidir a punição de
cada um dependendo da postu-
ra, não só do voto, mas também
dos encaminhamentos. [...] O
que pode gerar a debandada do
partido não é a punição, é a falta
de posição. O partido precisa
ter clareza no que defende e as
pessoas precisam se identifi-
car com o que o PMDB quer”,
avaliou.

Defendendo que outros
partidos também venham a fe-
char questão, o senador disse
que o apoio à reforma está atu-
almente em “viés de alta”, mas
a data da votação vai depender
do presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ). Sobre
o PSDB, independentemente
de uma definição formal da le-
genda, Jucá disse esperar que
o partido possa “dar maciça-
mente” os seus votos favora-
velmente às mudanças da apo-
sentadoria. (Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
assinou decreto autorizando o
pagamento de um adicional de
R$ 91 para policiais federais que
trabalham em áreas de frontei-
ra. Também terão direito ao adi-
cional os servidores da Polícia
Rodoviária Federal, Receita Fe-
deral, auditores-fiscais agrope-
cuários e auditores do trabalho.

O diretor-geral da Polícia
Federal, Fernando Segóvia,
anunciou a assinatura do decre-
to na quarta-feira (6) no Palácio
do Planalto. “Com isso, temos
um resgate histórico do policial
de fronteira que trabalha em áre-
as inóspitas do país e que pode,
com isso, fazer melhor o seu tra-
balho e combater melhor a cri-
minalidade transnacional que

Temer autoriza
adicional para

servidores que atuam
em região de fronteira

aflige o nosso país”, disse ele.
Segundo Segóvia, o adicio-

nal será pago a cada oito horas
de dia efetivamente trabalhado.

O adicional anunciado, no
entanto, não é cumulativo com
diárias pagas a servidores que
saem em missão para outros es-
tados. No caso, o agente que ti-
ver direito ao adicional só o re-
ceberá se o valor da diária for
menor que os R$ 91. De acordo
com Segóvia, cerca de 2 mil po-
liciais federais se enquadram no
perfil com direito a receber o
adicional.

Os primeiros pagamentos
serão creditados aos agentes na
remuneração referente ao mês
de dezembro, paga em janeiro.
(Agencia Brasil)

STJ aceita denúncia contra governador
de Minas Gerais, mas o mantém no cargo

A Corte Especial do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
aceitou  na quarta-feira (06)
denúncia do Ministério Públi-
co Federal (MPF) contra o go-
vernador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel, em inves-
tigação sobre corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro.
Com a denúncia, Pimentel se
tornou réu na Ação Penal 843.
Apesar da decisão, a Corte
entendeu não haver necessida-
de de afastar Pimentel do car-
go de governador, por não vis-
lumbrar, ao menos por ora,
elementos que justifiquem
essa providência.

A denúncia é decorrente da
Operação Acrônimo e apura
suposta participação de Pi-
mentel em um esquema de
corrupção e favorecimento
il íci to de empresas entre
2012 e 2014, quando ocupava
o cargo de ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.

Após o voto-vista do mi-
nistro Og Fernandes, no mes-
mo sentido do voto dado pelo
relator da ação, ministro Her-
man Benjamim, a Corte Espe-
cial, de forma unânime, rejei-
tou todas as preliminares apre-
sentadas pela defesa de Pimen-

tel e dos demais denunciados.
No mérito, o colegiado

votou pelo recebimento da de-
núncia contra o político e os
demais réus, incluindo o ex-
presidente da construtora Ode-
brecht, Marcelo Odebrecht.

Segundo Herman Benjamin,
os fatos descritos na denúncia
são anteriores à posse de Pi-
mentel no comando do gover-
no mineiro e, além disso, não
há notícia de que ele tenha pro-
vocado obstrução à Justiça.

Vantagem ilícita
De acordo com a denúncia,

formatada a partir das dela-

ções do empresário Benedito
de Oliveira, de Marcelo Ode-
brecht e de João Nogueira,
Fernando Pimentel, à época
em que comandava o ministé-
rio, teria recebido vantagem
ilícita de R$ 15 milhões em
troca do favorecimento da
construtora Odebrecht em
obras na Argentina e em Mo-
çambique.

De acordo com o MPF, a
empresa buscava a obtenção
de seguro-garantia para essas
obras junto ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).
(Agencia Brasil)

Barros: empresa cubana
 não está transferindo tecnologia

para fabricar remédios
O ministro da Saúde, Ricar-

do Barros, disse na quarta-feira
(6) que os valores pagos a mais
pelo governo federal, visando à
transferência de tecnologia para
fabricação, no Brasil, do medi-
camento Alfaepoetina, não esta-
vam compensando. Por esse mo-
tivo, o governo tem deixado de
pagar pela transferência de tec-
nologia, limitando-se exclusiva-
mente à aquisição do medica-
mento por meio de pregões,
acrescentou.

A Alfaepoetina (eritropoeti-
na humana recombinante) é usa-
da no tratamento de anemia de-
corrente de insuficiência renal
crônica. O contrato ao qual o
ministro se refere envolve a
empresa cubana Cimab e a Bio-
Manguinhos, que é uma unidade
da Fundação Oswaldo Cruz [Fi-
ocruz]. “Embora haja o discurso
sobre transferência de tecnolo-
gia, o que há é uma barriga de
aluguel para vender ao governo.
Pagamos a mais cerca de R$ 2
bilhões [na verdade, R$ 1,7 bi-
lhão, segundo informou o pró-
prio ministro posteriormente]
por conta de uma transferência

de tecnologia que não aconte-
ceu”, disse o ministro da Saude,
em audiência pública conjunta
das comissões de Fiscalização
Financeira e Controle e de Fi-
nanças e Tributação da Câmara
dos Deputados.

“A Fiocruz teve 12 anos para
aprender a fazer a medicação e
não o fez”, ressaltou o ministro,
em tom crítico, por considerar
que a fundação estava apenas
embalando o produto e repassan-
do recursos para Cuba. “Na ver-
dade, a Bio-Manguinhos não
produzia esse medicamento. Ela
apenas o embalava”. Segundo
Barros, ao abrir pregão para
compra desse medicamento,
sem necessidade de obter trans-
ferência tecnológica, o Brasil
economizou cerca de R$ 400
milhões em apenas um ano. Ele
disse que, só na última compra,
a economia ficou em mais de R$
134 milhões.

“Nós abrimos um pregão e
compramos o que custava R$ 25
por ampola, da Bio-Manguinhos,
por R$ 15 e, agora, por R$ 11.
Certamente na próxima compra
será ainda mais barato”, afirmou

o ministro. “Não tinha razão
comprarmos de Cuba um medi-
camento que era produzido no
Brasil, a um preço que era o do-
bro do que pagamos atualmen-
te”, completou.

A audiência na Câmara teve
também o objetivo de prestar
esclarecimentos sobre a falta de
medicamentos quimioterápicos
para pacientes do Hospital Fe-
deral de Bonsucesso, no Rio de
Janeiro. De acordo com o mi-
nistro, o problema que está
ocorrendo nessa e em outras
unidades federais não é respon-
sabilidade do governo federal,
que continua fazendo os repas-
ses necessários para o funciona-
mento delas. “Cada hospital tem
autonomia de gestão. Deve-se
cobrar do diretor do hospital a
eficiência na gestão”, enfatizou
o ministro.

Barros negou que haja “des-
financiamento” ou diminuição
de assistência no Rio de Janeiro
e apresentou dados sobre inter-
nações, número de cirurgias,
atendimentos e o total de pro-
fissionais médicos nos hospi-
tais. Para Barros, a grande difi-

culdade é obter um retorno cla-
ro das unidades sobre o que está
sendo feito com os recursos fe-
derais. Nesse sentido, acrescen-
tou o ministro, o governo pre-
tende repassar a administração
dessas unidades às autoridades
locais. “Os hospitais federais do
Rio de Janeiro são uma excep-
cionalidade. Nossa política é
descentralizar a administração
de hospitais. Esperamos poder
delegar todos esses hospitais a
estados e municípios”, afirmou.

De acordo com o ministro,
o governo federal tem aumenta-
do o investimento nessas unida-
des para mais de R$ 3,5 bilhões
anuais. “Portanto, nosso atendi-
mento no Rio de Janeiro é cres-
cente. Embora haja crise do sis-
tema de saúde da área do esta-
do, não há [crise] na área fede-
ral. Estamos mantendo as es-
truturas que lá estão definidas
pela responsabilidade da
União. Nossa meta é ampliar
em 20% o número de atendi-
mentos nos hospitais públicos
federais, mas sem precisar de
novos investimentos”, expli-
cou. (Agencia Brasil)

Proposta que
reduz

benefício do
saidão de

presos avança
no Senado

O benefício de saída tem-
porária de presidiários das
cadeias ,  conhec ido  como
“saídão”, poderá ser reduzi-
do. É o que prevê uma pro-
posta (PLC 146/2017) apro-
vada na quarta-feira (6) pela
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado. O
texto restringe de sete dias,
até cinco vezes ao ano, para
até quatro, duas vezes por
ano, o benefício.

Em seu voto, a relatora Si-
mone Tebet (PMDB-MS) foi
favorável à proposta, que tam-
bém agrava a pena para deten-
tos que cometerem novos cri-
mes no tempo em que estive-
rem fora da prisão. A matéria
ainda precisa passar por mais
uma votação no plenário da
Casa. (Agencia Brasil)

 A Justiça Federal em São
Paulo acatou a  argumentação de
ação civil pública do Ministério
Público Federal (MPF) e decidiu
suspender a Portaria 693, de 2017,
do Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública, que reduziu, em agos-
to, a extensão da Terra Indígena Ja-
raguá, na capital paulista, a 1,7 hec-
tare. Com a decisão, de caráter li-
minar, a reserva dos índios guara-
nis volta a ter 512 hectares.

A portaria suspensa pela 7ª
Vara Cível Federal de São Paulo
anulava outra portaria, de 2015,
também do Ministério da Justi-
ça, em cujo texto o então minis-
tro José Eduardo Cardozo reco-
nhecia a posse permanente dos
guaranis na área de 512 hecta-
res, correspondente à ocupação
tradicional e histórica do grupo.

“Houve aparente violação ao
devido processo legal na medi-
da em que o povo guarani, bene-
ficiário do ato anulado, bem
como a Funai [Fundação Nacio-
nal do Índio] e a AGU [Advoca-

Justiça suspende
portaria que reduzia
reserva Guarani em

São Paulo
cia-Geral da União] sequer fo-
ram ouvidos”, diz o texto da li-
minar proferida pela Justiça.

Segundo o MPF, autor da ação
civil pública, o direito de manifes-
tação dos indígenas em casos
como este é assegurado pela Con-
venção nº 169 da Organização In-
ternacional do Trabalho, da qual o
Brasil é signatário. Para o Minis-
tério Público, a portaria do gover-
no federal, assinada pelo ministro
Torquato Jardim no último mês de
agosto, desrespeita o ordenamen-
to jurídico brasileiro.

“O reconhecimento da im-
portância do tema pelo Poder
Judiciário, em sede de tutela de
urgência, sinaliza a valorização
da cultura indígena e da tradici-
onalidade de sua ocupação,
apontando para uma efetiva pro-
teção dos direitos constitucio-
nalmente protegidos”, afirmou a
procuradora da República Suza-
na Fairbanks Oliveira Schnitz-
lein, uma das autoras da ação.
(Agencia Brasil)

Relator no STF vota
a favor de imunidade a

deputados da Alerj
O ministro Marco Aurélio

Mello, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), votou  na quarta-fei-
ra (6) para garantir a parlamen-
tares estaduais as mesmas prer-
rogativas de deputados federais
e senadores, que somente po-
dem ser presos em flagrante por
crime inafiançável e com apro-
vação da Casa Legislativa a que
pertencem. O ministro é relator
de uma das ações que discutem
a questão.

O caso que motivou o julga-
mento foi a prisão preventiva dos
deputados da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj) Jorge Picciani, Paulo
Melo e Edson Albertassi, todos
do PMDB. Se o voto do relator
prevalecer, a Alerj poderá fazer
nova votação para decidir sobre
a soltura dos parlamentares.

No entendimento do minis-

tro, a Constituição garante a
deputados estaduais as mesmas
prerrogativas que foram garan-
tidas aos parlamentares fede-
rais. Para Marco Aurélio, a
medida visa garantir a efetivi-
dade dos votos que elegeram o
parlamentar.

 “A imunidade não inviabili-
za a persecução penal, tampou-
co impede a prisão, mas estabe-
lece limites rígidos a serem ob-
servados, visando a plena ativi-
dade parlamentar. Limita a pos-
sibilidade de supressão do man-
dato parlamentar”, afirmou.

Após o voto do relator, a ses-
são foi suspensa por 40 minu-
tos para intervalo. Faltam os
votos dos ministros Alexan-
dre de Moraes, Edson Fa-
chin, Rosa Weber, Luiz Fux,
Dias Toffoli, Gilmar Men-
des, Celso de Mello e da pre-

sidente, Cármen Lúcia.

Histórico
Os parlamentares da Alerj

foram presos preventivamente
no dia 16 de novembro, por de-
terminação da Justiça Federal,
sob a suspeita de terem rece-
bido propina de empresas de
ônibus. Os fatos são investiga-
dos na  Operação Cadeira Ve-
lha, da Polícia Federal. No dia
seguinte, a Alerj reverteu a de-
cisão judicial e votou a favor da
soltura dos três.

No dia 21 de novembro, no
entanto, o Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região (TRF2) expe-
diu uma nova ordem de prisão e
afastamento do cargo para os
deputados estaduais. Diante do
impasse, o STF vai decidir so-
bre o caso definitivamente.
(Agencia Brasil)
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Os preços das commodities,
produtos primários com cotação
internacional, subiram em no-
vembro. O Índice de Commodi-
ties Brasil (IC-Br), calculado
mensalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), registrou alta de
4,55%, em novembro compa-
rado a outubro. Em 12 meses
encerrados em novembro, o ín-

dice registrou crescimento
0,84% e no acumulado do ano,
alta de 0,96%.

O IC-Br é calculado com
base na variação em reais dos
preços de produtos primários
(commodities) brasileiros nego-
ciados no exterior. O BC obser-
va os produtos que são relevan-
tes para a dinâmica dos preços

ao consumidor no Brasil.
Em novembro, o segmento

de energia (petróleo, gás natu-
ral e carvão) subiu 7,96%, en-
quanto o de metais (alumínio,
minério de ferro, cobre, esta-
nho, zinco, chumbo e níquel)
teve alta de 0,68%.

O segmento agropecuário
(carne de boi, algodão, óleo de

soja, trigo, açúcar, milho, café,
arroz e carne de porco) registrou
aumento de 5,18%.

O índice internacional de
preços de commodities CRB,
calculado pelo Commodity
Research Bureau, apresentou
alta de 2,40% no mês passado
e de 1,88% em 12 meses.
(Agencia Brasil)

Mais dólares saíram do
país que entraram em novem-
bro. De acordo com dados do
Banco Central (BC), divulga-
dos na quarta-feira (6), o flu-
xo cambial ficou negativo
em US$ 636 milhões, no
mês passado.

O resultado negativo veio
do fluxo financeiro (investi-
mentos em títulos, remessas
de lucros e dividendos ao ex-
terior e investimentos estran-
geiros diretos, entre outras

Saída de dólares do
país supera entrada

em US$ 636 milhões
em novembro

operações), com US$ 2,444
bilhões. Já o fluxo comercial
(operações de câmbio relaci-
onadas a exportações e impor-
tações) ficou positivo em US$
1,808 bilhão.

De janeiro a 1º de dezem-
bro, o fluxo cambial ficou po-
sitivo em US$ 8,991 bilhões,
com o resultado do segmento
financeiro negativo em US$
37,746 bilhões e o comercial,
positivo em US$ 46,736 bi-
lhões. (Agencia Brasil)

Senado aprova PEC que cria Fundo de
Desenvolvimento da Segurança Pública

O Senado aprovou na quar-
ta-feira (6), em primeiro tur-
no, a proposta de emenda à
Constituição (PEC) que insti-
tui o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Segurança Públi-
ca. O projeto, que objetiva re-
colher recursos para as forças
policiais dos estados e do Dis-
trito Federal, deve ser analisa-

do novamente pelos senadores
antes de seguir para a Câmara
dos Deputados.

Segundo a proposta, o fi-
nanciamento do fundo virá de
parte da arrecadação de impos-
tos cobrados de indústrias de
armamento, de empresas de
segurança privada e de contri-
buições com parcela do lucro

líquido das instituições bancá-
rias e financeiras. Após apro-
var o texto-base, por 58 votos
a 1, os senadores decidiram re-
tirar dois trechos da PEC, para
que a fonte dos recursos não seja
também dos impostos de Renda
(IR) e sobre Serviços (ISS), pois
isso poderia atrapalhar a arreca-
dação dos municípios.

Cumprido o prazo regimen-
tal de cinco dias úteis, a pro-
posta poderá ser aprovada em
segundo turno no Senado. Caso
seja aprovada sem alteração
pelos deputados, a PEC exige
a implementação do fundo um
ano após a publicação da emen-
da à Constituição. (Agencia
Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006978-24.2013.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Casa Bella Mogi Cozinhas Ltda-ME CNPJ 10.401.563/0001-45, que Renato Pereira de Moura ajuizou ação 
comum, objetivando seja julgada procedente, com a revisão do contrato assinado, e consequente diminuição do valor 
remanescente a ser calculado em liquidação de sentença, em virtude do descumprimento do referido contrato, condenando a 
ré ao pagamento de danos morais, bem como das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2017.                                 [07,08] 

Edital de CITAÇÃO- Prazo 30 dias.  Processo nº 3000300-23.2012.8.26.0152. O Dr. Diogenes Luiz de
Almeida Fontoura Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro de Cotia, Estado de São Paulo. Faz
Saber a ANTONIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS RG Nº 38.105.005 e RENATO JOSÉ DE OLIVEIRA
RG Nº 3.876.738, que INSTITUTO DOM HENRIQUE II IDH  Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ
N°07.302.172/0001-69, ajuizou- lhes uma ação pelo rito Procedimento Comum (Perdas e Danos)
Ressarcimento por Danos Materiais objetivando julgar procedente a presente ação, condenando os réus
ao pagamento de indenização por Danos Materiais no importe de R$ 1.023,00, acrescido de juros desde
a citação e correção monetaria desde a data do fato danoso,  não localizados os reús foi deferido a
citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, contestem a ação sob pena
de aceitar verdadeiro os  fatos alegados pelo autor na petição inicial.  Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. Nos termos do artigo 257 do NCPC. NADA MAIS. Cotia,-SP 07 e 08/12

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0019315-03.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a (o) JAIANE DA SILVA SÁ, RG 47351499-0, CPF 387.318.808-27, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por ZKG9 SOLUÇOES
EMPRESARIAIS S/C LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, pague a quantia de R$5.631,52 (agosto/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,do Código de
Processo Civil ). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2017. 07 e 08/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006267-71.2017.8.26.0008 A MMª.
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Márcia
Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao MARCO HENRIQUE DANTAS DO NASCIMENTO, CPF
012.927.024-5, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda., CNPJ 46.349.106/
0001-04 ajuizou Ação de Depósito, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento da
quantia de R$ 77.434,13 (setembro/2017), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se
o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após
os 20 dias supra, pague o débito atualizado, sob pena de ser acrescido de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2017.      07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002789-03.2013.8.26.0006 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a).
Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Eduardo Victor Aragão Confecções CNPJ:
09.621.148/0001-18 (na pessoa de seu representante legal), que Vicunha Têxtil S/A CNPJ: 07.332.190/
0001-93 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 88.234,91
(Março/2013), representada por duplicatas mercantis decorrentes da relação comercial. Estando a executada
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da
dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de
pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1%
ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2017.07 e 08/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012634-46.2016.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar
Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. Faz Saber Daniel Rosa RG: 20.479.375-SSP/SP e CPF:
151.523.748-62, que United Auto Interlagos Comércio de Veículos Ltda CNPJ: 07.952.065/0001-86
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer C.C. Pedido Indenizatório, Procedimento Comum, objetivando
que seja imposta a obrigação de proceder à transferência do veículo da Marca Citroen, modelo Xsara
GLX, ano 2001, placa DEN-8043, Chassis 907N0N6AX1K252305, Renavan 765821354 para a sua
titularidade e a condenação no pagamento de indenização por danos materiais. Estando o requerido
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 19 de outubro de 2017. 07 e 08/12

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0003549-66.2010.8.26.0002. A Dra. Marina Balester
Mello de Godoy, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma
da Lei, etc... Faz Saber a Geraldo Alves da Silva CPF: 920.580.944-68 e sua mulher Claudia de
Souza Barbosa Silva CPF: 269.215.158-50, que Condomínio Conjunto Residencial Sul CNPJ:
00.940.348/0001-69 ajuizou Ação de Cobrança de Cotas Condominiais, Procedimento Comum,
objetivando o recebimento de R$ 12.822,97 (Janeiro/2010), referente aos débitos das cotas
condominiais de Setembro/1999, Outubro/1999, Dezembro/1999 à Junho/2001 e Agosto/2003 do
apartamento 04, localizado no andar térreo do Edifício Brasil, situado à Rua Oscar Nelson nº 55, São
Paulo/SP. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados.
Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 07 e 08/12

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0034509-55.2017.8.26.0100. A Dra. Adriana Brandini
do Amparo, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a Bruno de Oliveira Regina CPF: 385.946.488-47, que Espólio de Sueli Franceschini Carnevali,
representado pela inventariante Adriana Carnevalli Santolim CPF: 271.967.508-37, ajuizou Ação de
Despejo por Falta de Pagamento, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento da
quantia de R$ 21.075,25 (Maio/2017), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de
10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado bens
para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 23/10/2017. 07 e 08/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0184155-67.2002.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER ao coexecutado Marco Antonio Soares, CPF 061.750.138-67, e a sua esposa
Jucemara Cachone de Souza Soares, CPF 078.901.828-48, que nos autos da Ação de Procedimento Comum,
ora em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Banco Alfa de Investimento S/A, CNPJ 60.770.336/
0001-65, procedeu-se a penhora de 12,5% da parte ideal dos intimandos do seguinte bem imóvel: Uma casa
de tábuas, coberta com telhas, com três cômodos e Uma casa de tijolos, coberta com telhas, com cinco cômodos,
na Rua Maranhão nº 700, Vila Perino - Ourinhos/SP, seu respectivo terreno com 484,00m², constituído do lote
nº 22 da quadra nº 01, medindo 11,00 metros de frente por 44,00 metros da frente aos fundos e objeto da
matricula 42.652 do CRI de Ourinhos/SP. Estando os intimandos em local ignorado, foi deferida a intimação da
penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam impugnação, na ausência da qual
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2017. 07 e 08/12
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Personal trainers, arquivistas
de documentos, contadores e
técnicos contábeis não poderão
mais ser microempreededores
individuais (MEI) a partir do dia
1º de janeiro de 2018. Isso por-
que entra em vigor no  próximo
ano regras estabelecidas na Lei
Complementar nº 155/2016.
Segundo nota divulgada na
quart-feira (6) pela Receita Fe-
deral, o MEI que atue nessas ati-
vidades terá que solicitar seu
desenquadramento no Portal do
Simples Nacional.

Além da exclusão dessas
ocupações, outras passam a ser
autorizadas como MEI: apicul-
tores, cerqueiros, locadores de
bicicleta, locadores de material
e equipamento esportivo, loca-
dores de motocicleta, locadores
de video games, viveiristas, pres-
tadores de serviços de colheita,
prestadores de serviços de poda,
prestadores de serviços de pre-
paração de terrenos, prestadores
de serviços de semeadura e de
roçagem, destocamento, lavra-
ção, gradagem e sulcamento.
Todos devem ser independentes.

As novas regras foram esta-
belecidas no ano passado por
meio de lei complementar, que
estipula que as mudanças passa-
rão a valer apenas no ano que
vem. Na segunda-feira (4), o

Em 2018, novas
ocupações passam a

integrar o MEI e
outras são excluídas

Comitê Gestor do Simples Na-
cional aprovou as últimas regu-
lamentações das matérias que
entram em vigor em janeiro, por
meio das resoluções nº 136 e
137, publicadas no Diário Ofi-
cial da União.

Entre outras alterações, a
partir de 1º de julho de 2018, a
microempresa e a empresa de
pequeno porte que tiver empre-
gado necessitará de certificado
digital para cumprir com as
obrigações da Guia de Recolhi-
mento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e In-
formações à Previdência Social
(GFIP) ou do eSocial.

O Comitê Gestor determi-
nou ainda o acréscimo do termo
“independente” em todas as ocu-
pações do MEI. Isso significa
que a ocupação deve ser exerci-
da pelo titular do empreendi-
mento, que não deve estar subor-
dinado ao contratante e nem ter
uma relação de habitualidade
com ele.

O MEI, criado em 2009, é o
pequeno empresário individual
que atende a determinadas con-
dições. Atualmente, o limite anu-
al de faturamento é de R$ 60
mil. Os pagamentos dos tributos
por esses empreendedores são
feitos de maneira simplificada.
(Agencia Brasil)

Déficit na Previdência dos estados
cresce 7% em 2016, informa Tesouro

As despesas com a Previ-
dência superaram as receitas
nos estados em 7% no ano pas-
sado, de acordo com a segun-
da edição do Boletim de Finan-
ças dos Entes Subnacionais, di-
vulgada na quarta-feira (6) pelo
Tesouro Nacional. O docu-
mento mostra que o resultado
negativo passou de R$ 76,672
bilhões em 2015 para R$

81,912 bilhões no ano passa-
do, considerados estados e os
municípios com mais de 100
mil habitantes.

O déficit é menor do que o
que foi divulgado no boletim
preliminar (R$ 84,463 bi-
lhões), em agosto deste ano.

O documento aponta uma
diferença de R$ 26,09 bilhões
entre o cálculo do déficit fei-

to pelos próprios estados e o
valor apurado pelo Tesouro Na-
cional. “Os números do estado
de São Paulo respondem pela
maior parte dessa discrepância
(R$ 17 bilhões). Isso é fruto
da forma como esse estado
apresenta o repasse de recur-
sos para cobertura do déficit
previdenciário, tratando-o
como um tipo de contribuição

patronal suplementar para o
RPPS [Regime Próprio de Pre-
vidência Social], o que acaba
melhorando seu resultado”, diz
o relatório.

Segundo o boletim, os cál-
culos do Tesouro são feitos
com “ajustes necessários para
apurar o custo real dos inativos
e pensionistas para o Tesouro
do estado”. (Agencia Brasil)

Indígenas protestam contra parecer sobre
demarcação e são recebidos por ministra

Indígenas dos povos Kain-
gang, Terena, Kadiwéu, Kiniki-
nau e Guarani Mbya ocuparam a
sede da Advocacia-Geral da
União (AGU), em Brasília, para
protestar contra o Parecer 001/
2017, que trata da demarcação
de territórios tradicionais. O
protesto começou ainda cedo e,
à tarde, a ministra Grace Men-
donça recebeu o grupo.

Segundo o Conselho Indige-
nista Missionário (Cimi), os re-
presentantes apresentaram do-

cumentos questionando o pare-
cer e a ministra se comprome-
teu a analisá-los. A assessoria de
imprensa da AGU confirmou o
encontro, mas não detalhou o
que foi dialogado entre Grace
Mendonça e os indígenas.

O Parecer 001/2017 defen-
de que os órgãos da administra-
ção pública devam aplicar a tese
do marco temporal e as condici-
onantes estabelecidas pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF), por
ocasião do julgamento do marco

da terra indígena Raposa Serra do
Sol. De acordo com a AGU, ao
decidir sobre a demarcação dessa
área, em 2009, o Supremo defi-
niu que a posse indígena das ter-
ras não impede a atuação do Po-
der Público na área.

Dessa forma, podem ser ins-
taladas, sem autorização prévia,
redes de comunicação, estradas
e equipamentos públicos. As re-
gras também impedem a mora-
dia, caça e pesca de pessoas es-
tanhas às comunidades, além da

prescrição dos direitos indíge-
nas às suas terras.

Na opinião dos indígenas, o
posicionamento do órgão limi-
ta o direito ao território e difi-
culta as demarcações. Segundo
o Cimi, eles argumentaram, na
reunião com a ministra, que de-
cisões posteriores do STF con-
trariam essa interpretação vin-
culante e, por isso, defenderam
a revogação do parecer. Após o
encontro, o prédio da AGU foi
desocupado. (Agencia Brasil)

Detentas do DF concluem ensino médio
em presídio e sonham em fazer o Enem

Nove internas receberam di-
ploma de conclusão dos estudos
durante a formatura do 3º ano do
Centro Educacional 1 de Brasí-
lia, que funciona dentro do Pre-
sídio Feminino do Distrito Fe-
deral. Segundo o Ministério da
Justiça, todas estão inscritas para
fazer o Exame Nacional do En-
sino Médio para Pessoas Priva-
das de Liberdade (Enem PPL),
que será realizado nos próximos
dias 12 e 13 de dezembro.

Oradora da turma, Renata
Rodrigues resumiu a conquista
com uma frase marcante: “toma-
mos posse de um bem que jamais
nos será tirado”. Presa e conde-
nada por tráfico de drogas há cin-
co anos, ela conta que os estu-
dos mudaram o seu cotidiano na
prisão. “Aqui, particularmente,
eu não me sinto presa. Com os
professores ensinando e conver-
sando, a gente esquece das ce-
las, dos procedimentos de segu-

rança. Nem parece um presídio”,
relatou.

Além conclusão do ensino
médio, o passo dado significa a
possibilidade de um novo futu-
ro. “Se passar, vou fazer admi-
nistração”, diz Renata, que é uma
das 41 que farão o Enem na pró-
xima semana. Ao todo, cerca
30,6 mil presos farão o exame,
em todo o Brasil.

No Presídio Feminino do
Distrito Federal, são ofertadas

260 vagas em cursos de educa-
ção básica. As aulas ocorrem
durante a semana, ao longo do
dia, à exceção das quintas-feiras,
dia de visita. O Ministério da
Justiça informa que 15 presas já
cursam faculdade na capital fe-
deral. Para que possam efeti-
var matrículas, pessoas em pri-
vação de liberdade precisam de
autorização judicial e do dire-
tor da unidade prisional.
(Agencia Brasil)
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500 Milhas de Kart KGV realiza
treino para testar novos componentes

Teste aconteceu na terça-feira no traçado da competição reunindo as equipes oficiais de cada fábrica de chassi; principal prova
de endurance do kartismo nacional será realizada em 16 de dezembro no Kartódromo Granja Viana

Testes com os novos componentes dos karts das 500 Milhas

A 21ª edição das 500 Milhas
de Kart Granja Viana acontecerá
no dia 16 de dezembro, e a orga-
nização da competição já está
acertando os últimos detalhes
antes dos treinos livres. Um trei-
no oficial de fábrica foi realiza-
do para diversos testes no traça-
do da maior prova de longa dura-
ção do kartismo brasileiro.

“Nós realizamos um teste
para verificar o funcionamento
de praticamente todos os itens
dos karts: relação, nova carena-
gem, novo escapamento, novo
eixo, os pneus laranjas e verme-
lhos, motores, definição do
peso, além das últimas melhori-
as e modificações no traçado da
competição. No final, ainda rea-
lizamos uma simulação de cor-
rida com os 10 karts e a carena-
gem mostrou ser bastante firme”,
diz Felipe Giaffone, um dos or-
ganizadores das 500 Milhas.

O treino de terça-feira foi
aberto ao público no Kartódro-
mo Granja Viana e teve a pre-
sença de cinco equipes de fá-
brica (Mini, Praga, Techspeed,
Thunder e Mega), cada uma
com dois pilotos. O peso dos
karts, contando os pilotos, de-

verá ter no mínimo 200 kg para
competir.

As inscrições para a prova
500 Milhas de Kart seguem aber-
tas e podem ser feitas no
próprio site do Kartódromo
Granja Viana. Em 2017, a com-
petição ainda terá a categoria
Thunder Light, uma novidade
para beneficiar os pilotos ama-
dores com um pacote completo

e acessível já incluindo jogos de
pneus, gasolina extra para os trei-
nos livres, um chassi alugado e
outras vantagens, como aluguel
do motor, de um eixo e mão de
obra inclusa. Com isso, os pilo-
tos amadores poderão correr ao
lados das grandes estrelas do au-
tomobilismo.

Com até 60 equipes de pilo-
tos, as 500 Milhas de Kart tradi-

cionalmente reúne grandes no-
mes de diversas categorias do
automobilismo mundial: Fórmu-
la 1, F-2, Indy, F-3, Stock Car,
Copa Truck, MotoGP e kart. Para
essa edição, já estão confirma-
dos grandes nomes como: Feli-
pe Massa, Rubens Barrichello,
Christian Fittipaldi, Nelsinho
Piquet, além de outras estrelas.

As 500 Milhas deste ano terá
transmissão ao vivo do Sportv
durante a primeira e a última hora
da corrida. A largada irá aconte-
cer às 12h30 e o restante da prin-
cipal prova de endurance do kar-
tismo brasileiro será exibido no
site Sportv.com, também ao vivo.

Os ingressos para o evento
no espaço reservado Lounge,
acesso aos boxes já estão à
venda pelo site e aplicativo
Sem Hora.

As 500 Milhas de Kart têm
parceria com a AMK Viagens,
que é especializada em roteiros
de viagens e experiências para as
principais provas de esporte a
motor do mundo. Saiba mais
pelo site ou pelo
email: contato@amkviagens.com.br 
- Telefones: 11-2507-3368/
2507-3286.
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A temporada 2017 do Cir-
cuito das Serras terminará nes-
te domingo, dia 10 de dezem-
bro. A etapa da Serra do Japi
fechará um ano mais do que
positivo para a competição cri-
ada pelo Adventure Club, que teve
todas as quatro etapas com limite
total de inscritos.  A disputa terá
três percursos, Curto (5 a 7 km),
Médio (11 a 13 km) e Longo (20
a 22 km), explorando todas as es-
tradas e trilhas da região, com
base montada no Ginásio de Es-
portes Lamartine de Paula
Lima, 1408, em Cajamar. 

Após três etapas, o Circui-
to das Serras 2017 chegará ao
seu final. Foram provas bastante
disputadas e com presença re-
corde, consolidando o evento
com um dos mais atrativos do
gênero. A diversidade de terre-
nos apresentada nos eventos,
bem como sua qualidade técni-
ca e de organização, são alguns
dos fatores deste sucesso.

“Teremos um fechamento
de temporada em grande esti-
lo. A Serra do Japi é um dos
melhores locais para  corrida
de montanha e temos a certeza
que todos ficarão contentes
com o desafio que será propos-
to em cada um dos percursos”,
destaca Sérgio Zolino, diretor-
geral do Adventure Club e da
competição. 

Com as inscrições para a
etapa já encerradas, agora o
foco será a entrega de kits,
marcada para o dia 8 de dezem-
bro, das 12h às 19h, na loja da
Decathlon Morumbi, na Aveni-
da Duquesa de Goiás, 381, no
Parque Real. 

No domingo, a base será
montada no Ginásio de Espor-
tes Lamartine de Paula Lima, na
Avenida  Professor Valter Ribas
de Andrade, 1408, em Caja-
mar,  das 8h às 13h. As larga-
das estão assim definidas: 9h –

Circuito das Serras
2017 terminará

neste domingo, na
Serra do Japi

Base será montada no Ginásio de Esportes Lamartine de
Paula, em Cajamar
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Circuito das Serras 2017

Percurso Longo (20 a 22km),
9h15 – Percurso Médio (11 a
13 km) e 9h30 – Percurso Cur-
to (5 a 7 km). A premiação está
prevista para as 12h.

A Adventure Club solicita
o apoio e empenho de todos os
staffs, competidores e partici-
pantes na separação correta de
lixos e resíduos na base do
evento e também durante o
percurso.

A competição
O Circuito da Serras é uma

competição de velocidade dis-
putada em ambiente montanho-
so, em lugares de rara beleza,
com paisagens de tirar o fôle-
go. São quatro etapas em lo-
cais diferentes, onde cada eta-
pa tem duração de 1 (um) dia,
sendo que os atletas poderão
optar pelos percursos Curto,
Médio ou percurso Longo, fei-
tos somente na categoria solo. 

A prova é feita em trilhas
já definidas pela organização,
que disponibiliza postos de hi-
dratação ao longo do caminho,
para que os participantes pos-
sam levar seus squezzes. O
objetivo é tirar as pessoas do
meio das ruas, da poluição, dos
parques urbanos, das esteiras.
Assim, fazer com que os atle-
tas experimentem terrenos di-
ferentes como campo, mata,
terra batida, trilhas de gado e
com vegetação, sentido o ar
puro das montanhas.

O Circuito das Serras é
uma realização do Adventure
Club, com o patrocínio más-
ter do Governo do Estado de
São Paulo, através da Secreta-
ria Estadual de Lazer, Espor-
tes e Juventude e Lei Paulista
de Incentivo ao Esporte. O pa-
trocínio é de Decathlon e
Comgás. Mais informações
no site
www.circuitodaserras.com

Scheidt veleja em alto nível na estreia
e lidera a SSL Finals 2017

Largada da primeira regata da SSL Finals

Robert Scheidt iniciou a luta
pelo segundo título da SSL Finals
velejando em alto nível. Ao lado
do proeiro Henry Boenning, o
Maguila, cruzou a linha de chega-
da em segundo e terceiro lugares,
respectivamente, nas duas regatas
disputadas na terça-feira (5), em

Nassau, nas Bahamas. Com o bom
desempenho, ocupa a liderança na
classificação geral da fase deci-
siva da Star Sailors League, com
5 pontos perdidos.

Campeão no ano de estreia da
competição, em 2013, Scheidt
disputa a primeira competição

internacional após anunciar o en-
cerramento do ciclo visando os
Jogos de Tóquio, em 2020, na clas-
se 49er. E deu um verdadeiro show
de técnica e habilidade na classe
Star em Nassau. Colocou seu bar-
co sempre entre os primeiros após
as largadas e se posicionou bem
na raia ao longo das duas regatas,
para, após contornar a quarta e úl-
tima boia, ‘dar o bote decisivo’ e
ganhar posições importantes.

“Foi uma ótima estreia. Con-
seguimos velejar de forma con-
sistente nas duas regatas. É mui-
to importante começar bem,
abrindo o primeiro dia com o pé
direito, pois isso dá confiança
para as próxima corridas. Mas já
deu para ver como vai ser duro
aqui em Nassau. Tivemos rega-
tas muito disputadas, metro a
metro. Chegamos a ter algumas
situações difíceis, mas consegui-
mos recuperar. Estamos bem fe-
lizes, mas está só começando”,
explicou o bicampeão olímpico

de 44 anos, que tem patrocínio
do Banco do Brasil e Rolex e
apoio do COB e CBVela.

Velejar de Star, barco que lhe
rendeu duas medalhas olímpicas
e três títulos mundiais, é sempre
motivo de felicidade para Robert. Ao
lado de Henry Boenning, ganhou a
medalha de bronze da SSL Finals no
ano passado. Do total de quatro edi-
ções disputadas até agora, o bicam-
peão olímpico  competiu em três.
Além do título em 2013, conquista-
do ao lado de Bruno Prada, e o bron-
ze no ano passado com Maguila, Ro-
bert foi quinto colocado em
2014, também com Prada.

Além de Scheidt e Boenning,
o Brasil conta com mais seis ve-
lejadores na SSL Finals. Além das
duplas Torben Grael/Guilherme
Almeida e Lars Grael/Samuel
Gonçalves, os proeiros Bruno Pra-
da (velejando com o suíço Freddy
Loof) e Arthur Lopes (formando
dupla com o alemão Hubert
Merkelbach) completam a lista.
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93ª Corrida de São Silvestre tem
terceiro e último lote de inscrições

93ª Corrida Internacional de São Silvestre

O terceiro e último lote de
inscrições para a 93ª Corrida
Internacional de São Silvestre foi
aberto na terça-feira (5). São pou-
cas as vagas restantes e quem ainda
não garantiu presença na principal
corrida de rua da América Latina
tem agora sua última chance. O
evento fechará o ano esportivo no
dia 31 de dezembro, reunirá cerca
de 30 mil atletas de todo o país e
também do exterior que enfrenta-
rão o desafio de 15 km por ruas e
avenidas da capital Paulista. 

As inscrições podem ser fei-
tas no site oficial da
prova: www.saosilvestre.com.br.
A largada será na Avenida Paulis-
ta, altura da Rua Frei Caneca, e a

chegada em frente ao prédio da
Fundação Cásper Líbero. 

A prova oferecerá infraestru-
tura (apoio médico, acessos, hi-
dratação, lanches) para o número
oficial de inscritos. Não serão
disponibilizados recursos extras
para atletas que não estejam ins-
critos oficialmente (“pipocas”).

O Comitê Organizador infor-
ma que essas dinâmicas estão
sendo implantadas para melhor
atender aos a tletas oficialmente
inscritos e pede gentilmente a co-
laboração dos demais. As áreas de
largada terão seus acessos contro-
lados a partir da Alameda Santos e
Rua São Carlos do Pinhal e a dis-
persão a partir da Rua Joaquim

Eugênio de Lima até e Alameda
Casa Branca. Todas as áreas serão

restritas a corredores oficialmen-
te inscritos e usuários locais.
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