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Número de devedores fica estável em
novembro, mas volume de dívidas cai
O número de devedores no
Brasil ficou estável em novembro em relação a outubro, com
uma variação de 0,15%. Em
comparação com o mesmo mês
do ano anterior, a alteração foi
maior, de 0,23%. Os dados são
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
No total, são 59,9 milhões
de pessoas com contas em atraso ou nomes negativados,

Esquema descoberto pela PF liberou
R$ 2 bi em créditos tributários para JBS
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Acesso à água deve se tornar direito
humano fundamental, defende Dodge
Página 5

Um relatório das Nações
Unidas lançado esta segundafeira (11), em Nova Iorque, indica que este ano a economia
mundial ganhou força com a diminuição das fragilidades associadas à crise financeira global
e teve o maior crescimento desde 2011.
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Previsão do Tempo
Terça: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulosidade.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,29
Venda:
3,29
Turismo
Compra: 3,17
Venda:
3,44

EURO
Compra: 3,89
Venda:
3,89

OURO
Compra: 120,65
Venda: 150,65

23º C
16º C

Noite
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Mercado financeiro volta
a prever inflação abaixo
da meta: 2,88%
O mercado financeiro voltou a prever inflação abaixo do
piso da meta para este ano. A
estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) caiu de 3,03%
para 2,88%. Em setembro, as
instituições financeiras tam-

bém projetaram inflação abaixo da meta. A estimativa consta do boletim Focus, uma publicação divulgada no site do
Banco Central (BC) todas as
semanas com projeções para
os princ ipais indicadores econômicos.
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Petrobras quer que Gleisi
Hoffmann devolva R$ 1 mi
aos cofres da empresa
Ex-deputado Rodrigo Rocha Loures
A Justiça Federal em Brasília deral (MPF) contra ex-deputado
aceitou na segunda-feira (11) a de- Rodrigo Rocha Loures por corrupnúncia do Ministério Público Fe- ção passiva. Com a decisão, o ex-

parlamentar passou à condição de
réu nas investigações iniciadas a partir das delações da JBS. Página 4

A Petrobras quer que a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) seja
condenada a devolver, com seu marido, o ex-ministro do Planejamen-

to Paulo Bernardo, o valor de R$ 1
milhão aos cofres da empresa. O
empresário Ernesto Klueger também é alvo da cobrança. Página 5

Esporte

Daniel Serra é campeão Nelsinho Piquet leva
as cores da Jaguar
da Stock Car em pódio
dominado pela Eurofarma nas 500 Milhas de
A Stock Car tem mais um
novo campeão. Daniel Serra
cruzou a linha de chegada na terceira posição e se tornou o 18º
piloto a conquistar o título da
principal categoria do automobilismo brasileiro. A vitória da
última etapa da temporada
2017, no domingo (10), ficou
com Ricardo Mauricio, seguido por Max Wilson, completando o pódio e o final de semana perfeito da equipe Eurofarma na capital paulista. Thiago Camilo, que brigava pelo
campeonato com Daniel Serra, cruzou a linha de chegada na
14ª colocação e ficou com o
vice-campeonato.
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Kart Granja Viana

O ePrix de São Paulo não
vai acontecer mais em 17 de
março. Mas Nelsinho Piquet
terá a oportunidade de competir na cidade com as cores da
Jaguar ainda neste ano.
O primeiro campeão mundial da FIA Formula E vai
acelerar um kart nas cores de

Serra comemora

Olin Galli fica entre os cinco
finalistas do shootout nos
Estados Unidos
A segunda edição do shootout
do Mazda Road to Indy definiu np
domingo (10) o seu campeão no
circuito Wild Horse Pass Motorsport Park, no Arizona (EUA). A vitória ficou com o irlandês Keith
Donegan, de 20 anos. Apesar de
não ter ficado com o título, o brasileiro Olin Galli, de 21 anos, foi
um dos destaques e fez bonito na
decisão, sendo escolhido entre os
cinco finalistas.
Página 6
Brasileiro mostrou todo o
seu potencial

sua nova equipe nas 500
Milhas de Kart da Granja
Viana. Em sua 21a edição,
a tradicional prova de encerramento do calendário
nacional do esporte a motor acontece no próximo
dia 16, com largada prevista para meio dia. Página 6

Brasil Ride Ultra Trail
Run 70k conhece
os campeões
Foto/ Wladimir Togumi

Economia
mundial teve
em 2017
maior
crescimento
em seis anos,
diz ONU

Justiça Federal aceita
denúncia contra Rocha
Loures por corrupção passiva

Foto/ LLC Photography

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, assinou na segunda-feira (11) uma
diretriz que ordena à Nasa, a
agência espacial americana, a
iniciar um programa para enviar “novamente astronautas
americanos à Lua e, eventualmente, a Marte”, informou a
Casa Branca. A informação é
da EFE.
A última vez em que os
EUA enviaram uma missão tripulada para fora da órbita terrestre foi em 1972, no programa Apolo 17, na qual dois de
seus astronautas, Eugene Cernan e Harrison Schmitt, fizeram três caminhadas sobre a
superfície lunar.
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Quanto mais a reforma da
Previdência demorar, mais
dura será a correção, diz Dyogo

Foto/ Fernanda Freixosa

Trump pede à
Nasa que envie
novamente
astronautas
americanos
à Lua

aqueles incluídos em cadastros
de devedores. Esse número
representa 39,5% da população
com idades entre 18 e 95 anos.
A inadimplência é maior
entre brasileiros de 30 a 39
anos. Em novembro, 49%
das pessoas nesse grupo estavam nessa condição. Na
comparação por faixas
etárias, em seguida vêm as
de 40 a 49 (47%), 25 a 29
(46%), 65 a 84 anos (31%) e
18 a 24 anos (21%). Página 3

Largada da Brasil Ride Ultra Trail Run 70k
O município de Botucatu, localizado na região da Cuesta Paulista, recebeu neste fim de semana a terceira edição da Brasil
Ride Ultra Trail Run 70k, com a
participação de mais de 1.300
competidores. Nessa que é uma
das mais importantes provas do

País nas corridas de montanha
de longas distâncias, por dar
quatro pontos no ranking da
Associação Internacional de
Corrida de Montanha (ITRA)
em cinco possíveis, dois atletas colocaram seus nomes na
história do esporte. Página 6
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Ocupa Theatro São Pedro oferece
música de câmara de graça
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Questão fechada pela bancada de vereadores do PSDB: reeleição no próximo dia 15 do presidente Milton Leite [DEM - exPFL] e do vice-presidente tucano Eduardo Tuma. Na esteira desta lógica, o PT não tem porque não reeleger o vereador e expresidente Arselino Tatto. Nos demais ...
M U N I C I PAL
... cargos da Mesa Diretora tá em aberto que haja alguma modificação, uma vez que mudaram os números dos apoios que as
bancadas estão dando aos projetos [em especial nas privatização e
no orçamento 2018 de Doria-Bruno]. Pro vereador Mario Covas
Neto (PSDB), que vai seguir ...
PA U LI S T A N A
... pregando a eleição pra presidência da Mesa Diretora dele
próprio ou de um colega da bancada tucana, ficou muito difícil
reverter o que já é. Não que seja impossível um “aí sim, só que
não”. Apenas que ML não joga pra perder e o momento [na política
brasileira é do DEM].
PA R T I D O S
Em São Paulo o PSB do virtual governador (SP) Márcio França já considera descartada a possibilidade do partido filiar o exministro [Supremo] Joaquim Barbosa pra disputar a Presidência
da República. O esforço é pra que o partido volte a ganhar a projeção que chegou a ter com ...
POLÍTICOS
... Eduardo Campos apoiando e lutando pra ser vice da candidatura Presidencial do governador paulista Alckmin (PSDB). Já a
ex-senadora (PT de Lula) Marina [fundou e manda no REDE],
considera que Barbosa pode ser o vice ideal de Marina. Aliás, ela
própria se acha uma ’sonhática’ ...
EM
... No PSDB, agora dominado pela presidência de Alckmin,
tendo Aloysio candidato à reeleição ao Senado e Serra podendo
ser na Economia o que FHC nunca permitiu, vão se abrir várias
frentes de apoios pra serem trocados pela outra vaga ao Senado;
vice-presidência na chapa 2018; ...
SÃO
... Em tempo: o movimento, no último dia 9 em Brasilia, do
prefeito paulistano João Doria (PSDB) não deixou dúvida pra
quem pensava que já estaria ’politicamente morto’, de que se trata de um jogador experiente em outros mercados e agora no mercado político. Não que não possa ...
PA U L O
... perder o páreo por exemplo pro ex-governador e
hoje senador Serra (PSDB); ou até [virando candidato] pra caneta
do Diário Oficial e pra caneta da chave do cofre de um dos raros
Estados não falidos do governo (SP) Márcio França, dono regional a caminho de ser nacional do PSB.
H I S T Ó R I AS
Leitor, desde os primeiros ensaios do que hoje é esta diária
de política [há 25 anos], o ex-governador Fleury Filho (PMDB PTB - PMDB) felicita pelos 25 anos de publicação diária, desde
os tempos em que o Comitê de Imprensa do Bandeirantes era
‘escola de jornalismo’. Meu obrigado.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] 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 ... leia também no FACEBOOK.

cesar.neto@mais.com
Jornal
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Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro o hall do Theatro São
Pedro será tomado por grupos
de câmara. Será realizado o Ocupa Theatro São Pedro, que dá
continuidade ao trabalho de difusão e valorização da música de
câmara.
O evento oferece gratuitamente uma programação diversificada de música de câmara,
com apresentações às 10h, 11h
e 13h. Os grupos são formados
por músicos da Orquestra do
Theatro São Pedro.
Serão nove concertos com
formações variadas de grupos de
câmara e repertórios que abrangem compositores como Händel, Bizet, Beethoven, Villa-Lobos, Noel Rosa e Chiquinha
Gonzaga, entre outros.
No dia 13, quarta-feira, a
programação é destinada aos
duos e será especial para quem
aprecia harpa. As apresentações

têm início às 10h com o duo de
clarinete e harpa, com peças
como 3 Gymnopedies, de Satie,
e Largo da Opera Xerxes, de
Händel. Às 11h30, flauta e harpa interpretam, entre outras peças, Minueto, de Bizet, Oblivion, de Piazzolla e Quem sabe, de
Carlos Gomes. Para fechar o dia,
às 13h, duas harpas dão vida a
Around the Clock, de Chertok e
Quando o Samba Acabou, de
Noel Rosa.
Na quinta-feira, 14, a programação começa com o Programa
Mesclado, com violinos interpretando Duo Concertante, de
Beriot; depois é a vez da viola,
em Cadenza para Viola Solo, de
Penderecki; e então flauta, oboé,
clarinete, trompa e fagote, juntos, para dar vida a Carmen, Suíte para Quinteto de Sopros, de
Bizet. Em seguida, em Cello
Convida, as cordas interpretam
Concerto em dó Maior para Vi-

oloncelo, de Haydn e Concerto
Grosso Op. 6 num. 8 “Fatto per
lá Notte do Natale”, de Corelli.
O terceiro concerto fica por
conta do quinteto de metais e
convidados, tocando obras como
O Come, O Come Emanuelm,
Good King Wencelas e Sleepers,
Wake!
Já na sexta-feira, 15, o trio
de trombones, toca Interludio
per Tre Tromboni, de Hidas e
Renaissance Ballade, de Giovanni Palestrina, além de outras composições. Logo depois, será apresentado um
programa em que a harpa é o
foco e faz soar peças como O
Canto do Cisne Negro, de Villa-Lobos, acompanhado do
clarone, e Cinco Miniaturas,
de Edmundo Villani-Côrtes,
em que faz trio com a flauta e
o violoncelo.
Por fim, encerrando a programação com grandiosidade,

com piano, flauta, violoncelo,
baixo e percussão interpretando
Trio para Piano, Flauta e Cello
em G, WoO 37 e Suíte para Flauta nº 1, de Beethoven e Bolling,
respectivamente. Com esse programa, o Theatro São Pedro coroa essa extensa programação
que coloca em foco suas excelentes formações de câmara e
comprova a contribuição que
vem fazendo para a música clássica no Brasil.
Serviço
Ocupa Theatro São Pedro
– Com músicos da Orquestra
do Theatro São Pedro
Dias 13, 14 e 15 de
dezembro, às 10h, 11h30 e 13h
No hall do Theatro São Pedro
Rua Albuquerque Lins, 207
– Campos Elíseos, São Paulo/SP
Entrada franca e classificação livre, com acessibilidade

Semana dos Direitos Humanos tem
programação de debates na capital
A programação da Semana
dos Direitos Humanos segue
com eventos até a próxima quarta-feira (13) no auditório Espaço da Cidadania “André Franco
Montoro”, na sede da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.
A pasta promove os eventos
para fomentar o debate, conscientizar a população sobre o tema
e comemorar os 69 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Desde a quarta-feira da semana passada, dia 6 de
dezembro, eventos são organizados no local pela Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidada-

nia (CGAPDC).
A ação conta com palestras,
filmes, exposições, mostra de
depoimentos de vítimas atendidas pelo Centro de Referência
e Apoio à Vítima (CRAVI), danças, show de música, teste rápido de HIV, distribuição de
preservativos e de material
educativo sobre doenças sexualmente transmissíveis e aids,
atendimento da Defensoria Pública, esportes e oficinas, entre
outras atividades.
No primeiro dia do evento,
por exemplo, foi exibido um vídeo (assista aqui) com a apresentação dos programas, coordenações, entidades vinculadas e

ações desenvolvidas pela Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania na área de direitos
humanos e a abertura da exposição fotográfica “Moda e Diversidade”.
Para hoje (11), amanhã (12)
e quarta-feira (13), a programação inclui temas para debater o
racismo, a violência contra a
mulher, a intolerância religiosa,
além de promover uma ação
com teste rápido de HIV e distribuição de preservativos no último dia do evento, conforme a
programação abaixo:
Terça-feira (12)
9h – Palestra: Trabalho, Saú-

de e Violência contra a Mulher
12h30 às 15h – Massagem e
Maquiagem
Quarta-feira (13)
9h – Racismo institucional;
Juventude Negra: Desafios e
Perspectivas; Legislação: Cultura Afro-Brasileira; Discriminação Racial
12h30 às 15h – Barong (Teste rápido de HIV) e distribuição
de preservativos e material educativo
14h – Direitos humanos e
Cidadania: Uma política
transversal15h – Diálogo Interreligioso: “Intolerância Religiosa”
17h – Banda “Soul da Paz”

Serviço móvel facilita negociação
de dívida de conta de água
O “Acertando suas Contas
com a Sabesp” é uma boa oportunidade para colocar a conta
de água em dia. As oito vans
do serviço de unidades móveis da empresa estarão estacionadas até sábado (16) em
ruas dos bairros de São Mateus, Moóca, Moema, na região do Ipiranga e no Poupatempo Sé, para negociar com
os clientes.
A iniciativa é válida para
acertar contas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Para negociar, basta ter em
mãos o documento de identidade (RG), o CPF e uma conta de
água, com o registro do imóvel
(RGI).
As Vans atendem também os
consumidores que não moram
no local de atendimento das unidades móveis. Qualquer pessoa

pode renegociar a dívida de qualquer imóvel atendido pela Sabesp, também no interior e litoral do Estado.
Depois de atender nas zonas
leste e sul de São Paulo e centro da cidade, as vans vão ficar
em outros locais da capital e da
Grande São Paulo. O atendimento nesses locais segue até 22 de
dezembro.
Os mutirões para negociação de dívidas já passou pelas
zonas norte, oeste e outras áreas da zona leste e ainda nos municípios de Suzano, Francisco
Morato, Osasco e Barueri. Este
é o terceiro ano seguido da iniciativa.
Outra facilidade para o consumidor, é o serviço de aplicativo Sabesp Mobile, que também
permite o parcelamento dos débitos de contas em aberto. O

download é gratuito e pode ser
utilizado
por
usuários
de smartphones do sistema Android ou IOS.
Os consumidores têm à disposição ainda a agência virtual
no site da Sabesp, disponível 24
horas, e a Central de Atendimento 0800 011 9911, com ligação
gratuita e atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 21h e
aos sábados das 7h às 13h, exceto feriados.
Serviço
Acertando suas Contas
com a Sabesp
Até 15/12 das 8h às 17h e dia
16/12 das 8h às 13h.
(Outras regiões da capital e
da Grande São Paulo serão contempladas entre18 e 22 de dezembro.)
Locais de atendimento

Centro
Rua do Carmo, s/nº – Poupatempo Sé
Zona Leste
Av. Vila Ema, 1.370 – Vila
Prudente – Estacionamento do
Extra, próximo à
estação Oratório da Linha 15
– Prata do Metrô
Av. Sapopemba, 8.698 – Parque Linear, em frente à Associação dos Idosos
Av. Sapopemba, 16.200 – São
Mateus
Av. Paes de Barros, 2.107 –
Alto da Mooca
Zona Sul
Rua Antonio Marcondes,81
– Ipiranga
Estrada das Lágrimas, 2.385
– São João Clímaco – CEU Heliópolis
Alameda dos Aicás, 1.454 –
Moema

Reeducandos de todo Estado farão
Exame Nacional do Ensino Médio
O mês de dezembro marca
muito mais do que um final de
ano, pelo menos para 33 mil
pessoas do sistema carcerário, é uma nova possibilidade para uma virada por meio
da educação. Nos dias 12 e
13 de dezembro os reeducandos de todo o Estado farão o
Exame Nacional do Ensino
Médio para Pessoas Privadas
de Liberdade (Enem PPL). Já
nos dias 19 e 20 é a vez do
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens

e Adultos (Encceja). Só nas unidades prisionais administrada
pela Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP) 33.006 presos se inscreveram para fazer as
provas. Foram 10.976 para o
Enem PPL e 22.030 para o Encceja.
Tanto o Enem PPL quanto o
Encceja são realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). São exigidos os
mesmos conteúdos do exame
feito para as pessoas que estão

em liberdade. A diferença é o
local da aplicação da prova, que
neste caso é realizada nas unidades prisionais e socioeducativas. Diferentes de anos anteriores, a partir de 2017 o Enem
não pode ser mais utilizado
como certificação de conclusão
do ensino médio. Esse papel
voltou ao Encceja, que prevê a
certificação no nível de conclusão do ensino fundamental e ensino médio.
A preparação na maioria das
unidades prisionais, contou com

grupos de estudo coordenados
por monitores da Fundação
“Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap). E foi feita também
pelos professores das escolas
vinculadas.
O ensino nos presídios é
oferecido por professores da
rede pública, em parceria com a
Secretaria da Educação. Atualmente mais de 35 mil presos
estudam entre o ensino formal
e não formal (cursos profissionalizantes, extracurriculares, atividades complementares).

Projeto Guri tem mais de 9 mil vagas
gratuitas no interior e litoral
O Projeto Guri está com inscrições abertas até o dia 15 de
dezembro para 9.004 vagas para
cursos gratuitos de instrumentos
musicais, canto coral e iniciação
musical, em mais de 280 polos
de ensino no interior e litoral do
Estado. Confira a lista completa dos polos com vagas abertas.
O programa que atende mais de

49 mil alunos por ano possui centros de educação musical nas regiões de Araçatuba, Itapeva, Marília,
Jundiaí, Presidente Prudente, São
José do Rio Preto, São José dos
Campos, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo e Sorocaba.
Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem
possuir instrumento ou realizar

testes seletivos. O início das
aulas ocorre de acordo com a
data de matrícula de cada aluno.
Para realizar a matrícula é necessário ter entre 6 e 18 anos incompletos e comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, com Certidão de Nascimento
ou RG do aluno (original e cópia);

Comprovante de matrícula escolar
e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original
e cópia); Apresentação do comprovante de endereço para consulta.
Para mais informações sobre os
cursos oferecidos no polo da cidade
de interesse, endereço e horário de
funcionamento, acesse o site do
programa.
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Mercado financeiro volta a prever
inflação abaixo da meta: 2,88%
O mercado financeiro voltou a prever inflação abaixo do
piso da meta para este ano. A
estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) caiu de 3,03%
para 2,88%. Em setembro, as
instituições financeiras também projetaram inflação abaix o d a m e t a . A estimativa
consta do boletim Focus, uma
publicação divulgada no site
do Banco Central (BC) todas
as semanas com projeções
para os principais indicadores
econômicos.
A meta de inflação, que

deve ser perseguida pelo BC,
tem como centro 4,5%, limite
inferior de 3% e superior de
6%. Quando a inflação fica
fora desses patamares, o BC
tem que elaborar uma carta
aberta ao ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, explicando os motivos do descumprimento da meta.
Se a estimativa se confirmar, será a primeira vez que a
meta será descumprida por ficar abaixo do piso. A meta ficou acima do teto quatro vezes: 2001, 2002, 2003 e 2015.
Na última sexta-feira (8), o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que, de janeiro a novembro, o IPCA chegou a 2,5%, o
menor resultado acumulado em
11 meses desde 1998 (1,32%).
Para 2018, a projeção do
mercado financeiro para o
IPCA – a inflação oficial do
país - é mantida de 4,02%, há
duas semanas consecutivas.
O principal instrumento
usado pelo BC para controlar
a inflação é a taxa básica de
juros, a Selic, atualmente
em 7% ao ano, o menor nível histórico. Na última

quarta-feira (6), a Selic foi
reduzida pela décima vez seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) diminuiu a Selic em 0,5
ponto percentual, de 7,5% ao
ano para 7% ao ano.
A expectativa do mercado
financeiro para a Selic ao final
de 2018 segue em 7%. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a
soma de todos os bens e serviços produzidos no país, subiu
de 0,89% para 0,91%, este ano,
e de 2,60% para 2,62%, em
2018. (Agencia Brasil)

Número de devedores fica estável em
novembro, mas volume de dívidas cai
O número de devedores no
Brasil ficou estável em novembro em relação a outubro, com
uma variação de 0,15%. Em
comparação com o mesmo mês
do ano anterior, a alteração foi
maior, de 0,23%. Os dados são
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL).
No total, são 59,9 milhões de
pessoas com contas em atraso
ou nomes negativados, aqueles
incluídos em cadastros de devedores. Esse número representa
39,5% da população com idades
entre 18 e 95 anos.
A inadimplência é maior entre brasileiros de 30 a 39 anos.
Em novembro, 49% das pessoas nesse grupo estavam nessa
condição. Na comparação por
faixas etárias, em seguida vêm as
de 40 a 49 (47%), 25 a 29
(46%), 65 a 84 anos (31%) e 18
a 24 anos (21%).
Entre as regiões, a Norte
apresenta maior taxa de devedores, com 46% dos cidadãos residentes nos estados nessa condição. A segunda região com
maior índice de pessoas inadimplentes é a Centro-Oeste (44%),
seguida pela Nordeste (42%) e

Sudeste e Sul (37%).
Volume de dívidas
Apesar da estabilidade, o volume de dívidas – ou seja, a soma
dos valores de todos os empréstimos contraídos por pessoas de
18 a 95 anos analisados pelo
SPC – em novembro apresentou
queda de 3,79% em relação ao
ano passado e de 0,14% em comparação com outubro.
No comércio, a redução foi
mais acentuada: 6,44%. Já nos
bancos (2,55%) e no setor de
água e luz (1,43%) o índice foi
abaixo da média. O único segmento em que houve ampliação
do volume de dívidas foi o de
comunicação (4%).
Recuperação lenta
Na avaliação do SPC, no último ano houve um processo de
diminuição da tomada de empréstimos a partir da crise, com
os consumidores evitando fazer
uso desse recurso e as instituições concedentes (como bancos
e financeiras) aumentando o custo e as garantias.
Segundo Marcela Kawauti,
economista-chefe do SPC,
como há diversos casos em que
uma pessoa contrai mais de uma

dívida, com os sinais pequenos
de recuperação da economia
parte delas está conseguindo pagar uma ou outra dívida, o que
gera a redução do volume mas
não consegue sair da condição
de inadimplência.
“A gente deve ver uma melhora nesse número uma vez que
tenha recuperação mais sólida
na economia, mas a melhora ainda é muito pequena. A absorção
de 13 milhões de desempregados pelo mercado demora bastante. Mas mesmo que o emprego tivesse melhorado, a recuperação lenta existe porque a gente vai ter uma primeira rodada de
contratações com o salário menor. Com a geração de postos
informais, essa modalidade não
tem todos os benefícios e isso
faz com que haja uma demora na
redução da inadimplência”, explicou a economista do SPC.
Juros reais
Segundo Sonia Amaro, advogada do Instituto Proteste – associação de defesa do consumidor que acompanha os índices de
inadimplência e faz campanhas
sobre o tema -, um dos problemas que encarece o crédito e
mantém muitas pessoas com

nome negativado é o nível alto
de juros reais no cartão de crédito e em outras modalidades,
como o cheque especial.
“Existe uma taxa de juros
praticada altíssima, se comparada com outros países. Isso é resultado da política monetária.
Embora a taxa Selic [definida
pelo Banco Central e que serve
de referência para outras taxas]
tenha caído, na prática os juros
reais são tão altos que o impacto não é tão significativo”, explicou a advogada.
Em novembro de 2016, o
instituto divulgou estudo que
aponta o Brasil com os maiores
índices no cartão de crédito entre
uma amostra de países latino-americanos. Em setembro daquele ano,
os juros médios ao ano estavam
em 436%, contra 43,7% no Peru,
43% na Argentina e 30% na Colômbia. Em outubro deste ano, o
índice ficou em 397% no cartão
e em 317% no cheque especial.
“O governo, no início desse
ano, alterou as regras do rotativo
do cartão, mas na prática ela ainda
continua sendo muito prejudicial
para o consumidor. Se a pessoa
entrar nesse no rotativo pega uma
dívida que não vai conseguir sair”,
alertou Amaro. (Agencia Brasil)

Acordo com a J&F repassará à Petros
quase R$ 2 bi ao longo de 25 anos
O Fundo Petrobras de Seguridade Social (Petros) aguarda
a liberação do depósito em juízo, pela 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, de R$
8,4 milhões provenientes do
acordo de leniência assinado
entre a J&F e o Ministério Público Federal (MPF), correspondente à primeira parcela de
um total de R$ 1,750 bilhão que
serão repassados à fundação ao
longo de 25 anos.
Os valores serão pagos a título de multa e ressarcimento

pelos recursos aportados no FIP
Florestal, que tem participação
acionária na Eldorado Celulose.
O FIP Florestal é um fundo de
investimento em participações
que tem, entre seus cotistas, os
fundos de pensão Petros e Funcef, além da própria J&F Investimentos. Pelo acordo, a J&F
deverá pagar à Petros mais quatro parcelas semestrais do mesmo valor e, em seguida, 22 anuais para cobrir o saldo devedor,
com vencimento a partir de 1º
de dezembro de 2020.

Em nota, o fundo de pensão
informou que os valores entrarão no caixa do Plano Petros do
Sistema Petrobras (PPSP), de
benefício definido, que concentrava a totalidade do investimento, contribuindo para reduzir a
chance de novos equacionamentos daqui para a frente. Como o
plano de equacionamento aprovado pelo Conselho Deliberativo é
referente ao déficit acumulado
em 2015, qualquer recurso recebido após a divulgação do balanço anual daquele ano não inter-

fere no valor a ser equacionado.
De acordo com a legislação,
a revisão de valores durante a
vigência de um equacionamento, com o objetivo de desonerar
as partes quanto ao pagamento
das contribuições extras, é permitida somente quando o plano
de benefício registrar equilíbrio
atuarial – esse, no entanto, não
é o caso da Petros no momento.
Desta forma, essa parcela de R$
8,4 milhões será contabilizada
como impacto positivo no balanço de 2017. (Agencia Brasil)

Com reforma, país não teria que discutir
Previdência por 10 anos, diz secretário
O secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse na segunda-feira (11), no
Rio de Janeiro, que a aprovação da reforma da Previdência
neste momento permitiria que
o país não voltasse a discutir
mudanças no tema por mais de
dez anos.
Ele participou do seminário Pr evidência Social: o desafio do novo regime demográfico, na Fundação Getúlio
Va rgas. A iniciativa reuniu
economistas que analisaram o
relatório do Banco Mundial
denominado “Um Ajuste Justo: análise da eficiência e
equidade do gasto público no
Brasil”, lançado, em Brasília,
no fim de novembro.
“Aprovada a reforma da
Previdência, tal como está na
emenda aglutinativa, a próxima administração não precisará discutir o tema”, disse
ele, que esclareceu se referir
a dois mandatos presidenciais

e estimou o tempo em que o
assunto não precisará voltar à
pauta: “por uma década ou um
pouco mais do que isso”.
Caetano avaliou que a proposta já atingiu “um ponto de
equilíbrio entre a perspectivas técnica e as concessões feitas que
beneficiaram a população mais
carente do país”. “Eu evitaria
novas concessões”, disse.
Pauta de discussões
O secretário sustentou que
a aprovação da reforma nesse
governo libera a pauta de discussões para a próxima gestão. Na visão dele, a discussão
precisará ser reiniciada caso
chegue até 2019, porque o
novo presidente necessitará
de tempo para nomear e alinhar sua equipe.
Explicou que a aprovação
posterior da reforma tornará a
proposta mais dura e poderá
inclusive afetar direitos adquiridos, o que inclui os benefícios já concedidos.

“Ainda hoje é possível fazer uma reforma que respeite
os direitos adquiridos, sem
que a gente precise passar por
situações como [a da] Grécia
ou Portugal, em que houve a
necessidade de reduzir os benefícios”, afirmou.
Manifestantes contrários à
reforma fizeram um protesto
em frente à Fundação Getúlio
Var gas. Durante o debate, a
plateia - formada por estudantes e pesquisadores - aplaudiu
tanto pesquisadores a favor
quanto que são contra a reforma proposta pelo governo.
O evento contou com a
presença do diretor do Banco
Mundial para o Brasil, Martin
Raiser, que disse considerar
que a discussão sobre a reforma da Previdência amadureceu no país. “[As reformas da
Previdência] são reformas que
não se faz facilmente em nenhum país do mundo. É importante que sejam amplamente
discutidas.”

A economista e professora da Universidade de São Paulo Laura Carvalho participou
do debate e criticou o modo
como a reforma vem sendo
discutida, “como uma panaceia para todos os problemas”,
na visão dela. “A gente deveria tratar de outros problemas
também. Não só do Estado
brasileiro, mas principalmente de um modelo econômico
que seja capaz de gerar crescimento reduzindo desigualdade”, disse.
O economista do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Fabio Giambiagi defendeu a urgência na aprovação da
reforma e afirmou que é preciso realizar “uma tarefa pedagógica” para convencer as
pessoas a apoiarem a proposta. “Houve compromissos e
regras estabelecidas no passado que não poderão ser utilizados no futuro”, disse.
(Agencia Brasil)

Mude seu conceito
sobre “fracasso”.
Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.
Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua credencial VIP para terça-feira (12/12), na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos
modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e
ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para
atingir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Trump pede à Nasa que
envie novamente astronautas
americanos à Lua
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na
segunda-feira (11) uma diretriz que ordena à Nasa, a agência espacial americana, a iniciar um programa para enviar “novamente
astronautas americanos à Lua e, eventualmente, a Marte”, informou a Casa Branca. A informação é da EFE.
A última vez em que os EUA enviaram uma missão tripulada
para fora da órbita terrestre foi em 1972, no programa Apolo 17,
na qual dois de seus astronautas, Eugene Cernan e Harrison Schmitt, fizeram três caminhadas sobre a superfície lunar.
Gidley ressaltou que a nova diretriz de Trump “modificará a
política de voos espaciais tripulados do país para ajudar os EUA
a se transformarem na principal força na indústria espacial, a obterem novos conhecimentos do espaço e a desenvolverem uma
tecnologia incrível”.
Em outubro, o vice-presidente americano Mike Pence comentou sobre o interesse de Washington de “enviar astronautas
americanos à Lua, não apenas para deixar para trás pegadas e bandeiras, mas para construir as bases necessárias para enviar americanos a Marte e além”.
Pence preside o Conselho Nacional Espacial, um órgão do
Escritório Executivo do presidente Trump, desenvolvido para potencializar as ambições espaciais americanas. (Agencia Brasil)

Economia mundial teve em
2017 maior crescimento em
seis anos, diz ONU
Um relatório das Nações Unidas lançado esta segunda-feira
(11), em Nova Iorque, indica que este ano a economia mundial ganhou força com a diminuição das fragilidades associadas
à crise financeira global e teve o maior crescimento desde
2011. O documento prevê um avanço de 3% em 2017, que
deve continuar estável no próximo ano, segundo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (Desa). A informação é da ONU News.
O estudo destaca que a melhora na situação econômica global oferece uma oportunidade aos países para se concentrarem em criar políticas sobre questões de longo prazo. Entre
elas, o crescimento econômico de baixo carbono, a redução
das desigualdades, a diversificação econômica e a eliminação
de barreiras profundas que dificultam o desenvolvimento.
De forma geral, “as condições de investimento melhoraram num contexto de baixa volatilidade financeira, redução
de fragilidade no setor bancário, recuperação em vários setores de commodities e uma previsão macroeconômica global
mais sólida”, aponta o documento.
Incertezas
Já as razões que podem afetar de forma negativa os investimentos incluem incertezas sobre política comercial, impacto
do ajuste do balanço nos principais bancos centrais, o aumento da dívida e os riscos financeiros de longo prazo.
Para o Desa, 2017 também foi marcado por mercados
financeiros globais “incrivelmente dinâmicos”. No entanto, essas condições ocorrem ao mesmo tempo em que existem “vários riscos persistentes e incertezas no sistema financeiro global”.
O relatório destaca haver muitas economias em desenvolvimento e em transição que continuam a ser vulneráveis e a
correr riscos. Esses fatores incluem contração desordenada
nas condições de liquidez globais e a retirada repentina de
capital. (Agencia Brasil)

Índice usado em
contratos de aluguel
acumula queda de
0,68% em 12 meses
O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguéis,
acumula queda (deflação) de
0,68% em 12 meses, de acordo
com a primeira prévia de dezembro divulgada pela Fundação
Getulio Vargas (FGV). Apesar da
deflação acumulada, o IGP-M
registrou alta de 0,73% em dezembro, taxa superior ao 0,02% da prévia de novembro.
A alta da prévia de novembro
para dezembro foi provocada

por aumentos nos três subíndices que compõem o IGP-M.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, passou de -0,09% na prévia
de novembro para 0,96% na de
dezembro. A taxa do Índice de
Preços ao Consumidor, que
mede o varejo, subiu de 0,03%
para 0,30% no período. Já a inflação do Índice Nacional do
Custo da Construção subiu de
0,29% para 0,30%. (Agencia
Brasil)
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Indenizações por morte no trânsito
crescem 24% em relação a 2016
Esquema descoberto
pela PF liberou
R$ 2 bi em créditos
tributários para JBS
A Operação Baixo Augusta,
deflagrada na segunda-feira
(11) em São Paulo e mais cinco cidades paulistas, encontrou
provas do envolvimento de um
advogado, um empresário e um
auditor da Receita Federal em
um esquema de propina destinado a agilizar a liberação de
créditos tributários na Receita, favorecendo o grupo JBS.As
investigações tiveram como
base os depoimentos dados ao
Ministério Público Federal
(MPF) por um executivo do
grupo.
A ação resultou de trabalho
conjunto da Polícia Federal
(PF), do Ministério Público e
da Receita.
O servidor público foi afastado judicialmente e oito pessoas físicas e jurídicas tiveram
os bens bloqueados. Foram
cumpridos 14 mandados de
busca e apreensão em residências e empresas de suspeitos de
corrupção, envolvendo a Operação Lava Jato, nas cidades de
São Paulo, Caraguatatuba, Campos do Jordão, Cotia, Lins e
Santana do Parnaíba.
Segundo o delegado Thiago
Borelli Thomaz, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes
Fazendários e responsável pela
Operação Baixo Augusta, desde 2004, o advogado e o empresário intermediavam o contato entre o auditor e o grupo
JBS. “Descobrimos a movimentação de R$ 160 milhões
em propina e R$ 2 bilhões em
créditos tributários liberados
para o grupo JBS”.
O delegado especial de Administração Tributária da Receita Federal em São Paulo,
Guilherme Bibiani, disse que a
Corregedoria do órgão apurou
que esse auditor fiscal fazia
todas as análises de pedidos de
ressarcimentos vinculados ao
grupo. “As investigações conjuntas verificaram que o servidor tinha um patrimônio completamente incompatível com
a renda inerente ao cargo.”
Segundo Bibiani, a Receita
Federal está avaliando se os

ressarcimentos concedidos à
JBS são realmente devidos a
cálculos de um grupo de trabalho criado em Brasília exclusivamente para submeter todos
os procedimentos de ressarcimento e análise de direito creditório do grupo serão submetidos a pente fino.
“O número de R$ 2 bilhões
é o total solicitado pela JBS
nos últimos dois anos e meio.
Não quer dizer que isso seja
indevido. A partir de um percentual de glosas que a Receita Federal costuma apurar
em situações semelhantes, é
possível fazer a inferência de
que haja uma fraude no valor
de centenas de milhões de
reais ao menos”, ressaltou o
delegado.
De acordo com Bibiani, os
valores relacionados a PISCofins (Programa de Integração Social-Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social) podem ser devolvidos,
mas normalmente não são analisados com tanta rapidez. “Então, a linha de investigação
principal é a de que a agilidade
na análise desses créditos tenha sido completamente fora
dos padrões normais com auferimento de vantagem indevida pelo servidor”, afirmou.
As investigações apuraram
ainda que empresas de fachada
e a emissão de notas fiscais falsas contribuíram para essas
ações. O delegado federal Alberto Ferreira Neto explicou
que, dos R$ 160 milhões, R$
100 milhões foram pagos por
intermédio de doleiros, R$ 40
milhões em espécie e R$ 20
milhões por meio das notas
fiscais falsas. “Ou sejam, eles
faziam a simulação da prestação de serviços só para que o
dinheiro pudesse chegar às
mãos das pessoas certas. Verificamos que as empresas não
existiam, nem os serviços eram
prestados.”
As investigações indicam
que o auditor fiscal recebeu 8%
dos valores creditados ao grupo JBS. (Agencia Brasil)

Comissão de Ética
abre investigação
contra ministros por
uso de aviões da FAB
A Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República abriu processo para investigar o uso indevido de aeronaves da Força Aérea Brasileira
(FAB) por cinco ministros e
dois ex-ministros. Eles serão
investigados por levarem parentes, amigos e até mesmo empresários em voos oficiais. O processo foi aberto com base na publicação de uma matéria no jornal Folha de S.Paulo.
Serão investigados os ministros Helder Barbalho (Integração Nacional); Gilberto Kassab
(Ciência, Tecnologia e Comunicações); Sarney Filho (Meio
Ambiente); Dyogo Oliveira (Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão) e Maurício Quintela
(Transportes, Portos e Aviação
Civil). E os ex-ministros Antonio
Imbassahy (Secretaria de Governo) e Bruno Araújo (Cidades).
“A comissão entendeu que é
imperativo requerer esclarecimentos a essas autoridades. Que
haja a devida justificativa, se houver, do uso dessas aeronaves e a
presença dessas pessoas estranhas aos órgãos públicos nas viagens”, disse o presidente da
CEP, Mauro Menezes.
Processo arquivado
Na última reunião ordinária
do ano, realizada na segundafeira (11), a comissão decidiu
arquivar o processo aberto contra a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, por su-

posto recebimento indevido de
diárias de viagens a trabalho em
dias que ela não trabalhou. A ministra foi ao Palácio do Planalto, onde fica a CEP, explicou-se
e mostrou os comprovantes de
devolução das referidas diárias.
As diárias diziam respeito a
duas viagens a Salvador e uma
para Israel. O valor devolvido
pela ministra foi de R$ 13,4 mil.
Só o valor correspondente à viagem a Israel foi de R$ 10,7 mil.
Além de devolver o dinheiro,
Luislinda explicou ter identificado em seu gabinete o recebimento indevido das diárias. Segundo Menezes, a ministra “não
teria sido agente direta” do pagamento indevido.
“O elemento central que conduziu nossa decisão foi a devolução dos valores financeiros
por parte da ministra aos cofres
públicos. De fato, ela identificou em seu gabinete ter havido
incorreções na percepção dessas diárias. E a comissão, embora tenha constatado a incorreção,
considerou não ter havido infração ética por entender que essa
incorreção foi compensada com
a devolução integral”.
Caso entenda que houve infração ética por conta de um
agente, a comissão pode aplicar
desde uma advertência até recomendar a exoneração. A recomendação é feita ao presidente
da República. Cabe a ele acolher
ou não a recomendação da comissão. (Agencia Brasil)

O número de indenizações
pagas pelo Seguro de Danos
Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre (Seguro Dpvat) entre janeiro e novembro chegou à marca de 355.238, um
decréscimo de 9% em relação ao
mesmo período de 2016. No entanto, quando avaliada somente a
natureza da indenização, os casos
de morte cresceram 24% em relação ao mesmo período do ano
passado, correspondendo a
37.492 indenizações.
Os dados foram divulgados
na segunda-feira (11) pela Seguradora Líder, administradora do
Seguro Dpvat. Na cobertura por
invalidez permanente, total ou
parcial, foram registradas

263.923 ocorrências. Embora
representem o maior volume de
indenizações pagas no período,
esse montante foi 15% inferior
ao registrado no mesmo período do ano anterior.
Segundo a Seguradora Líder, a redução de quase 10%
no total de indenizações pagas, em comparação com o
mesmo período de 2016, reflete, por um lado, a conscientização da população; e, por
outro, o rigor adotado pela
companhia para combate a
fraudes. De acordo com a empresa, foram evitadas, de janeiro a outubro, perdas de R$
831,9
milhões,
sendo
R$196,7 milhões em indeni-

zações indevidas não pagas por
fraudes comprovadas.
“O Seguro Dpvat é de todos
os brasileiros e tem como principal missão amparar as vítimas
em momentos de vulnerabilidade. Por isso, estamos investindo em modernização de sistemas e no uso de tecnologias de
última geração para pagar certo
a quem tem direito”, afirmou,
em nota, Ismar Tôrres, diretorpresidente da Seguradora Líder.
Motocicletas
No período de janeiro a novembro de 2017, os acidentes
com motocicletas foram responsáveis por 74% das indenizações pagas pelo Seguro Dpvat.

A região Nordeste continua com
o maior número de casos de acidentes envolvendo este tipo de
veículo, que responde por 63%
das mortes no trânsito na região.
A empresa destaca que as motocicletas representam apenas
28% da frota do país.
De janeiro a novembro, a
maior incidência de indenizações pagas foi para vítimas do
sexo masculino, mantendo o
mesmo perfil identificado em
anos anteriores. Pessoas com
idades entre 18 e 34 anos foram
as mais atingidas no período,
representando 49% do total, o
que corresponde a cerca de 172
mil indenizações pagas. (Agencia Brasil)

Justiça Federal aceita denúncia contra
Rocha Loures por corrupção passiva
A Justiça Federal em Brasília aceitou na segunda-feira (11) a denúncia do Ministério Público Federal (MPF)
contra ex-deputado Rodrigo
Rocha Loures por corrupção
passiva. Com a decisão, o exparlamentar passou à condi-

ção de réu nas investigações
iniciadas a partir das delações
da JBS.
Em junho, Loures foi flagrado pela Polícia Federal
(PF) recebendo uma mala
com R$ 500 mil na Operação
Patmos, investigação baseada

na delação premiada de executivos da empresa JBS. Ele
foi preso a pedido do ex-procurador-geral da República
Rodrigo Janot, mas ganhou o
direito de cumprir prisão domiciliar enquanto responde
ao processo criminal.

O caso começou a tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o ministro Edson Fachin entendeu que o exdeputado não tem mais foro
privilegiado e deve responder
às acusações na primeira instância. (Agencia Brasil)

Quanto mais a reforma da Previdência
demorar, mais dura será a correção, diz Dyogo
Caso o governo não consiga
aprovar a reforma da Previdência
ainda este ano, conseguirá em
2018, disse na segunda-feira (11)
o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Segundo ele, os atrasos na votação das propostas exigirão correções cada vez maiores.
“O que eu digo é que, se não
der para aprovar neste ano, vamos aprovar no ano que vem. Eu

não joguei a toalha”, afirmou
Oliveira. “Quanto mais tempo
levar para aprovar a reforma,
mais duras terão de ser as medidas de correção”, acrescentou.
O ministro participou do lançamento de uma plataforma que
permite consultas, pela internet,
dos gastos do governo federal
com despesas administrativas,
como energia elétrica, água, alu-

guéis, combustíveis, diárias e
viagens de servidores. Chamada
da Painel de Custeio Administrativo, a ferramenta facilitará o
controle, pelos gestores públicos, de eventuais excessos de
despesas, ao facilitar a comparação entre os órgãos federais.
Segundo Oliveira, os gastos
administrativos do governo federal totalizaram R$ 33 bilhões

no ano passado. Ele projeta redução nominal – sem considerar
a inflação – em 2017, mas não precisou o valor porque, em dezembro, existe uma execução significativa desses gastos. “É provavel
que neste ano tenhamos uma redução em termos nominais e, maior
ainda, em termos reais [após o abatimento da inflação]”, afirmou o
ministro. (Agencia Brasil)

Lava Jato: PF e Receita cumprem 14
mandados de busca e apreensão em SP
Agentes da Polícia Federal e
servidores da Receita Federal
cumpriram na segunda-feira
(11) 14 mandados de busca e
apreensão em residências e empresas de suspeitos de corrupção, envolvendo a Operação
Lava Jato, nas cidades de São
Paulo, Caraguatatuba, Campos
do Jordão, Cotia, Lins e Santana
do Parnaíba.
Batizada de Operação Baixo
Augusta, a ação resultou de uma

de investigação conjunta da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal para apurar a existência de
um esquema de propina destinado a agilizar a liberação de créditos tributários junto à Receita
Federal.
A determinação foi feita pela
10ª Vara Criminal Federal de São
Paulo. Segundo nota da PF, um
auditor-fiscal da Receita Federal foi afastado judicialmente e

oito pessoas físicas e jurídicas
tiveram seus bens bloqueados.
A apuração visa apurar ação
criminosa de pessoas sem foro
privilegiado, conforme indicado pelo Supremo Tribunal Federal STF), com base em acordo de colaboração premiada
firmado entre executivos da
empresa JBS e o Ministério
Público Federal.
Haveria prova de que desde
2004 um auditor fiscal estaria

recebendo propina para agilizar, ilicitamente, a liberação
de recursos que a empresa teria a receber a título de créditos tributários. Calcula-se
que, nos últimos 13 anos, essa
fraude tenha movimentado
cerca de R$ 160 milhões. De
acordo com as investigações,
empresas de fachada e a emissão de notas fiscais falsas estariam contribuindo para essas
ações. (Agencia Brasil)

Kassab afirma que extinção da faixa
AM de rádio será um processo natural
O ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, disse na segunda-feira (11) que o fim da faixa AM de rádio será um processo natural. “A extinção da
faixa AM vai ser um processo natural. Com o tempo, as
rádios AM que ficarem, não
são poucas, são algumas centenas ainda, elas não vão ter
equipamento para manutenção e troca e vão morrendo
aos poucos”.
Para o ministro, o importante é dar a oportunidade
para quem queira fazer a migração. “O nosso papel é fortalecer a qualidade dos serviços para que os brasileiros
cada vez mais contem com
uma radiodifusão eficiente.
Nós procuramos, consensualmente, antecipar e dar agilidade a essas migrações. Na
segunda etapa queremos trazer mais rádios para a migração, tivemos quase 700 rádios que já fizeram a migração
e a ideia agora é fazermos
mais um lote grande”, espera
o ministro.
Segundo informações do
site do MCTIC, até o fim de
2017 a pasta pretende com-

pletar o processo de migração para cerca de mil emissoras AM. Das 1.781 rádios
AM do Brasil, 1,5 mil solicitaram a mudança. Nesta primeira etapa, os veículos poderão operar na faixa atual de
FM, de 88 megahertz (MHz)
a 108 MHz. As demais candidatas terão que esperar a conclusão do processo de digitalização da televisão, que vai
liberar espaço para a modificação.
Kassab participou nesta
segunda-feira da abertura do
seminário As opções de preservação do conteúdo do rádio na atualidade, promovido
pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do
Estado de São Paulo (AESP).
O evento reúne especialistas
para discutir migração das
emissoras AM para FM, novas tecnologias e smartphones com chip FM ativado; e a
ocupação da faixa estendida
eFM (76 a 88 MHz).
Segundo o presidente da
AESP, Paulo Machado de Carvalho Neto, o setor tem recebido a migração de forma
tranquila. “Estamos esperançosos de que essa mudança
seja efetivamente algo im-

portante para o setor, porque
vai oferecer ao público uma
qualidade de áudio muito melhor do que aquela que ele
tem hoje. Mas também é necessária uma reciclagem por
parte do radiodifusor, não é
simplesmente mudar do AM
para o FM, é mudar com conteúdo, programação, com
perspectivas de estar no mercado bem representado”.
Smartphones com chip
FM
Quanto à fabricação de
smartphones com chip FM
ativado, a questão deve ser
ainda debatida, segundo o ministro. “É uma tendência, mas
é algo ainda que está sendo
debatido, é um desejo de
qualquer país oferecer ao cidadão mais facilidades de
acesso à radiodifusão, no
momento em que você tem o
celular com essa possibilidade, você amplia o acesso [ao
rádio]”, avalia.
De acordo com uma proposta que tramita na Câmara
dos Deputados, smartphones
comercializados no Brasil
poderão ser obrigados a ter a
função de rádio FM. O projeto de lei 8.438/2017, do de-

putado Sandro Alex (PSDPR), foi aprovado no último
dia 29 pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI).
Pela versão atual do texto, “os aparelhos de telefonia
celular que são importados,
fabricados ou montados no país
deverão conter a funcionalidade de recepção de sinais de radiodifusão sonora em Frequência Modulada”. O recurso deverá ser compatível com o padrão brasileiro, que terá uma
faixa estendida em breve (de
76,1 até 107,9 MHz).
O deputado Sandro Alex
argumenta, no texto, que
aproximadamente 97% dos
celulares produzidos no mundo têm receptor de rádio FM,
mas apenas 34% possuem o
recurso ativado, ”o que obriga que o consumidor adquira
um pacote de dados, de forma onerosa, para o acesso às
transmissões via streaming,
tecnologia mais suscetível à
instabilidade de transmissão”,
esclarece o texto. O projeto
de lei segue para aprovação
da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania
(CCJC) e depois para votação
no Senado. (Agencia Brasil)
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Acesso à água deve se tornar direito
humano fundamental, defende Dodge
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse
na segunda-feira (11) que entre os principais desafios do
que chamou de a “pior crise
hídrica” já vivida pelo Brasil
está a indefinição legal sobre
o acesso à água como direito
humano fundamental.
“Existe um fator jurídico na
crise hídrica: a crise por falta de
definição no acesso à agua. Primeiro, porque não se estabeleceu o direito humano à água. A
lei tem regulado outros aspectos da relação humana com a
água, como a propriedade da
água, o uso e o controle de acesso, mas não garante o direito à

água”, disse Dodge.
As declarações de Dodge
foram dadas na abertura do seminário internacional Água,
Vida e Direitos Humanos, organizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), presidido por ela. O
evento é preparatório para 8º
Fórum Mundial da Água, que
ocorrerá em Brasília em março
do ano que vem.
“As leis que protegem os recursos hídricos são muito pouco conhecidas e também estabelecidas de modo a proteger
basicamente a propriedade e o
controle da água, não ampliar
o direito à água”, reforçou

Dodge, que defendeu a inclusão do acesso à água no rol de
direitos fundamentais previstos no ordenamento jurídico
brasileiro, ao lado do direito à
vida, à saúde e à livre expressão,
por exemplo.
A procuradora-geral da República pediu ainda a juízes,
promotores e procuradores
que busquem a aplicação de punições mais severas contra os
que infringem leis de proteção
aos rios. “O direito deve exercer não apenas um efeito repressivo, mas também inibitório”, afirmou.
O seminário Água, Vida e
Direitos Humanos vai ate esta

terça-feira (12) no CNMP. Entre os assuntos a serem debatidos está o tratamento jurídico
dado ao desastre ambiental de
Mariana (MG), que causou o
colapso da bacia hidrográfica do
rio Doce, quinta mais importante do Brasil.
Passados dois anos desde o
rompimento da barragem da
empresa Samarco, que despejou
milhões de metros cúbicos de
rejeitos de minério na natureza,
nenhum indivíduo foi responsabilizado pela tragédia, cuja ação
criminal ficou suspensa por mais
de quatro meses na Justiça Federal e foi retomada neste mês.
(Agencia Brasil)

Marun diz que cresce o número de votos
favoráveis à reforma da Previdência
O vice-líder do PMDB na
Câmara, Carlos Marun (PMDBMS), disse na segunda-feira (11)
que o número de votos favoráveis à reforma da Previdência, na
Câmara dos Deputados, está
crescendo. Depois de receber
oficialmente o convite do presidente Michel Temer para assumir o comando da Secretaria de
Governo, Marun se diz otimista
que a reforma será aprovada na
próxima semana.
“É crescente o número de
votos conquistados aqui no Parlamento. Todo dia cresce, talvez
ainda nem tanto quanto nós estamos necessitando, mas é crescente. Por outro lado, é crescente também a conscientização da
sociedade brasileira em relação
à necessidade da reforma. Então,
isso me faz ser muito otimista
no sentido de que nós consegui-

remos, sim, iniciada a discussão
na próxima quinta-feira (14), nós
conseguiremos votar com vitória essa reforma na próxima semana”, declarou Marun esta manhã aos jornalistas.
O deputado ainda não tomou
posse do novo cargo, mas já viajou no domingo (10) com o presidente Michel Temer para a Argentina, para dar andamento às
articulações em torno da tentativa de votar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que altera a legislação previdenciária
ainda este ano.
Marun calcula que cerca de
40 a 50 deputados ainda estão
indecisos sobre o apoio à reforma. Ele reafirmou que é necessário “uma onda” em favor da
proposta e acredita que o clima
de rejeição à reforma pode mudar em uma semana. O deputado

declarou que a equipe continuará trabalhando para convencer os
parlamentares para que eles assumam o posicionamento favorável à reforma, independentemente das emendas e cargos em
negociação.
“Eu chego para contribuir. Os
grandes líderes desse processo
são os presidentes Michel Temer e Rodrigo Maia [presidente da Câmara dos Deputados].
Eles estão e continuam agindo pra que esse resultado seja
alcançado. Nós vamos demonstrar com essa votação,
que se vence a votação porque
liberou uma emenda ou um
cargo não é determinante. O que
é determinante é o pensamento
do parlamentar em relação ao
que vai votar”, disse.
A previsão é que a discussão
seja aberta na sessão de quinta-

feira (14), mesmo dia de sua
posse como ministro, e a votação pode ocorrer na semana seguinte, nos dias 18 e 19. Para ser
aprovada, a PEC precisa de pelo
menos 308 votos favoráveis entre os 513 deputados. O resultado majoritário de dois terços do
plenário deve se repetir em dois
turnos.
Marun adiantou que a base
aliada espera um quórum alto de
480 parlamentares para os dias
de votação. Ele reconheceu que
será necessário vencer a obstrução da oposição e admitiu que
se a reforma for rejeitada em
plenário, será uma derrota para
a equipe governista.
“Sem dúvida alguma, se não
conseguirmos, eu vou sentir que
perdemos a batalha, mas não teremos perdido a guerra”, disse.
(Agencia Brasil)

Petrobras quer que Gleisi
Hoffmann devolva R$ 1 mi
aos cofres da empresa
A Petrobras quer que a senadora Gleisi Hoffmann (PTPR) seja condenada a devolver,
com seu marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo
Bernardo, o valor de R$ 1 milhão aos cofres da empresa. O
empresário Ernesto Klueger
também é alvo da cobrança.
O pedido foi encaminhado
ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), na
ação penal em que a senadora foi
denunciada por corrupção e lavagem de dinheiro.
Nas alegações finais sobre
o caso, a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, pediu que os três réus, além de
condenados, fossem obrigados
a pagar R$ 4 milhões em indenização aos cofres públicos,
quatro vezes mais do que o R$
1 milhão que teriam sido desviados da Petrobras para irrigar a campanha de Gleisi ao

Senado em 2010.
Segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo
Bernardo teria solicitado a
quantia ao ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, que
teria providenciado o pagamento por meio do doleiro Alberto Yousseff.
Na condição de auxiliar de
acusação, a Petrobras pediu
que, a partir dessa indenização,
seja ressarcida em, ao menos,
R$ 1 milhão, valor “inequivocamente, desviado dos cofres
da requerente [Petrobras], através de estratagemas acuradamente analisados e reconhecidos pela acusação em suas considerações finais”.
No requerimento, a Petrobras volta a afirmar ter sido a
maior vítima dos esquemas de
corrupção revelado pela Operação Lava Jato desde 2014.
(Agencia Brasil)

Prorrogada por mais 90 dias
permanência da Força
Nacional no Amazonas
O Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias a permanência da Força Nacional de
Segurança Pública no Amazonas para ações de apoio ao sistema prisional do estado. A
portaria que prorroga o prazo
está publicada na edição de
segunda-feira (11) do Diário
Oficial da União.
A contagem do prazo inicia em
31 de dezembro, quando vencerá
a portaria em vigor. Assim, os militares permanecerão no Amazonas até o dia 31 de março de 2018.

A atuação da Força Nacional no Amazonas ocorre a pedido do governador com o
propósito de apoiar as ações
da Polícia Militar no controle
do sistema prisional.
A portaria prevê a continuidade das ações de policiamento
ostensivo, na modalidade de radiopatrulhamento, nos perímetros
externos de unidades do sistema
prisional. De acordo com o Ministério Justiça, a operação no
Amazonas teve início no dia 10 de
janeiro deste ano.(Agencia Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003879-69.2013.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível,do Foro Regional XV-Butantã,Estado de São Paulo,Dr(a).Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo,na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) CARLOS ROGERIO MARTINS,Brasileiro,CPF 135.528.018-47,Avenida General Ataliba Leonel,269,Santana,CEP 02033-000,São Paulo-SP que por este Juízo,tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Maria Ivana
Lins Vieira. 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$ 19.147,97 (jun/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 28 de setembro de 2017.
[12,13]
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GRH[SRVWRUHTXHUDEXVFDHDSUHHQVmRGREHPHSURFHGrQFLDSDUDFRQVROLGDomRGDUHTXHUHQWHQDSRVVHGRYHtFXOR
'iVH FRPR YDORU GD FDXVD D TXDQWLD GH 5  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL
GHWHUPLQDGDD%XVFDH$SUHHQVmRGREHPFRPDVXD&,7$d2(,17,0$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRV
GDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWH
UHVSRVWDHQRSUD]RGHGLDVDSyVRFXPSULPHQWRGDRUGHPGHEXVFDHDSUHHQVmRSXUJDUDPRUDFRPRSDJDPHQWR
LQWHJUDOGRGpELWRSHQGHQWH1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH 
09 e 12/12
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018107-19.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Lizianne Marques Curto, na forma da Lei,.
FAZ SABER a(o) ANA PAULA DA SILVA, CPF 143.296.138-16, que Segmento Ensino Fundamental & Idiomas Ltda
ajuizou ação monitória, para cobrança de R$ 2.250,44(jun/16), representados pelo não pagamento das mensalidades
escolares do ano letivo de 2015. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo
supra, pague o valor atualizado acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, ficando
consignado,neste caso,a isenção de custas processuais,ou no mesmo prazo ofereça embargos monitórios,sob pena de
ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, nomeando -se no caso
do silêncio Curador Especial.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [12,13]

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
MICHAEL PFRÜNDER, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
VILLINGEN-SCHWENNINGEN NO DIA (19/03/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE WILLI GERD PFRÜNDER E DE MONIKA INGE ANNELIESE PFRÜNDER.
TAÍS REGINA PIRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNÓLOGA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (08/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SANTO ANDRÉ, SP,
FILHA DE MAURO PIRES E DE MARIA PIRES. (EDITAL RECEBIDO DE SANT O ANDRÉ-SP).
THIAGO DIAS COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (06/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ROBERTO MOURA DA COSTA E DE JANETE APARECIDA DIAS. CLÁUDIA MACIEL
POLONIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (18/12/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WAGNER
POLONIO E DE RUTE SABINO MACIEL POLONIO.
GABRIELA FERREIRA CORRÊA DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA,
NASCIDA EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (01/11/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MURILLO CORRÊA DA COSTA FILHO E DE IONEIDE APARECIDA FERREIRA
COSTA. MARIA LUIZA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA
EM LAGOA DA CANOA, AL NO DIA (05/01/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA E DE MARIA ANGELINA DE SOUZA.
FERNANDO HAIDAR CHÉDE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/05/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE GILBER TO LUTFALLA CHÉDE E DE ANGELA HAIDAR CHÉDE. PAULA REGINA
PAREJA BAVARESCO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/01/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ROMEU BAVARESCO E DE ALICE RODRIGUEZ PAREJA BAVARESCO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004982-46.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) CARLOS DIAS DA CUNHA, Rua dos Buritis, 128, Sala 316, Bloco A, Vila Parque Jabaquara - CEP 04321-000,
São PauloSP, CPF 126.915.406-00, RG 16.465.827, Solteiro, Brasileiro, Empresário, que lhe foi proposta uma ação de
Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Alice Sumaco Chimomura Murakami, imóvel à rua
dos Buritis 128, sala 316 - bloco A e 1 vaga de garagem, objetivando a condenação ao pagamento do valor de R$ 12.000,00
(março/2014), atualizado e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, conteste a ação ou peça a
purgação da mora, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2017.
[12,13]

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
BRUNO FILIPE MILARÉ DE MACEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (10/06/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM NESTE SUBDISTRITO, EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS NEY
MAGALHÃES DE MACEDO E DE SONIA MARIA MILARÉ DE MACEDO. PAMELLA MARIA
FERNANDES IGLESIAS SILVA ABREU, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALTER FERNANDES DE ABREU E DE
GILVONETE MARIA SILVA DE ABREU.
MANUEL EDUARDO CRUVINEL MACHADO BORGES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ADVOGADO, NASCIDO EM UBERABA, MG NO DIA (28/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM UBERABA, MG, FILHO DE ARNALDO MANUEL DE SOUZA MACHADO BORGES E DE
ARLINDA CRISTINA CRUVINEL MACHADO BORGES. LÍVIA SILVA DE LEMOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM BAURU, SP NO DIA (30/10/1985),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE HAMILTON SPAGOLLA DE
LEMOS E DE MARLENE VILELA SILVA LEMOS.
LUIS ERNEST O DUARTE MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/02/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ANTONIO MARQUES E DE MARIA DE FATIMA DUARTE.
MARINA GONZALEZ DE TOLEDO, EST ADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ VANDERLEI DE TOLEDO E DE MARIANNE ESTRADA
GONZALEZ DE TOLEDO.
WILSON TALARICO NOGUEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO
MECÂNICO AERONÁUTICO, NASCIDO EM ARARAS, SP NO DIA (02/06/1966), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WILSON ALVES NOGUEIRA
E DE IVONI TALARICO NOGUEIRA. CASSIA CILENE REIS DOURADO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/10/1970),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARISTIDES
DE DEUS DOURADO E DE GERÇONITA MAR TINS REIS.
FABRICIO GUILHERME DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSESSOR
JURIDICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/08/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARLUCE GUILHERME DA SILVA. CASSIA SANTOS SOUSA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO REPRESENTANTE COMERCIAL, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (04/07/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA NETO E DE AUREA DOS SANTOS SOUSA.
RAFAEL RIBAS CAMARGO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/02/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALBERCY RIBAS CAMARGO E DE ANGELA REGINA RIBAS
CAMARGO. VERIDIANA FERRANTE DE DONATO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/07/1983), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS REINALDO DE
DONATO E DE ROSANGELA FERRANTE DE DONATO.

Edital de Citação Prazo de 20 dias Processo nº 1000129-45.2015.8.26.0007 O MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JEFFERSON DUCCINI MARTINS, CPF 278.806.658-97 que foi
ajuizada Ação de Cobrança pelo HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, objetivando a
procedência da ação e a condenação do Réu ao pagamento de R$ 69.114,07, referente aos contratos
de “Conta Corrente e Crédito Parcelado” nºs 18790036170 e 18790169344, atualizados até 08/12/
2014 e 27/11/2014, respectivamente, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento,
acrescidos de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios.
Encontrando-se o Réu em lugar ignorado e incerto foi deferida sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a
ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato na forma da lei. NADA MAIS.
São Paulo, 14 de agosto de 2017.
09 e 12/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0016294-19.2017.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SãoPaulo, Dr(a). Celso
Maziteli Neto, na forma da Lei, etc.Faz Saber a VITORIA GUILHERMINA DE SOUZA SANTOS, CPF/
MF nº 284.539.938-31, quelhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
ZKG9 SoluçõesEmpresariais Ltda., encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi
deferida a suaintimação por edital para que efetue o pagamento do valor da condenação, no
importe de R$9.057,97 (agosto/2017), que deverá ser devidamente corrigido até a data do efetivo
pagamento no prazo de 15 dias, sob pena sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% (art.
523, §1º do CPC), ou apresente eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de
prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação
(art. 525,do C.P.C.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA
MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2017 12 e 13/12
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MAURICIO DE SOUZA OSTRONOFF, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PRODUTOR
MUSICAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FLAVIO OSTRONOFF E DE MARIA JOSÉ
RODRIGUES DE SOUZA OSTRONOFF. LUCAS LEARDINE PIOVESANA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER DE MODA, NASCIDO EM MORUNGABA, SP NO DIA (09/
03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
JOSÉ MARCOS PIOVESANA E DE MARCIA ALEXANDRA LEARDINE.
UMBERTO FAUZE AMSEI FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO
EM BARRETOS, SP NO DIA (26/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE UMBERTO FAUZE AMSEI E DE SAMIRA ALI UBAIZ AMSEI. RENATAFIORINI PUCCINI,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/
01/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO DE TARSO
PUCCINI E DE ROSANA FIORINI PUCCINI.
ALI DE ASSIS FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
ESTADUAL, NASCIDO EM BARRETOS, SP NO DIA (02/07/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALI DE ASSIS E DE DELZUITA DO NASCIMENTO ASSIS.
SEBASTIÃO GALINA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO JOALHEIRO, NASCIDO EM
OSVALDO CRUZ, SP NO DIA (06/08/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE SEBASTIÃO JOÃO GALINA E DE AUREA DE AZEVEDO TORRES GALINA.
FRANCISCO MENDES DE BARROS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AGENTE
FISCAL DE RENDAS, NASCIDO EM SOROCABA, SP NO DIA (09/09/1961), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE LAAN DE OLIVEIRA BARROS E DE ARACY
MENDES DE BARROS. ALESSANDRA AMORIM ARMELLEI, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO MASSOTERAPEUTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/10/1971),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE WINSTON TRIGUEIRO DOS
SANTOS E DE ELIONEIDE AMORIM DOS SANTOS.
RAFAEL MESSIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
OSASCO, SP NO DIA (08/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CAETANO MESSIAS FILHO E DE GLAUCIA TIBURCIO MESSIAS.
AMANDA CAROLINE BOILESEN MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/08/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM ARAÇOIABA DA SERRA, SP, FILHA DE OSMAR MARTINS E DE CECILIA
CAROLINE BOILESEN.
BRUNO SÉRGIO GILL MACIEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (04/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SÉRGIO FERREIRA MACIEL E DE ROSANA GILL HILLE MACIEL. MAYARA IVIS
ALBINO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA JURIDICO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (10/01/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ADEMAR ALBINO DE SOUZA E DE EDJANE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUZA.
RODRIGO REZENDE DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO JORNALISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO REZENDE DE SOUZA E DE JANDIRA INES
DUARTE REZENDE DE SOUZA. SILZIANE DO NASCIMENTO CARVALHO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE DE RISCO, NASCIDA EM CAMPINAS, SP NO DIA (13/07/
1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EURIPEDES VIEIRA CARVALHO E DE ANA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO.
FELIPE ALEXANDRE VIZINHANI ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/12/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARIO CUSTODIO ALVES FILHO E DE SONIA REGINA VIZINHANI
ALVES. ANGÉLICA ADÉLIA DE SOUZA, ESTADO CIVIL , PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA
EM OSASCO, SP NO DIA (13/02/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ANTONIO PEDRO DE SOUZA E DE APARECIDA ELISABETE FILIPUTT DE SOUZA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Nos braços da galera
pódio. Foi um final de semana
perfeito da e quipe, que mereceu
esse título. Cada pessoa que está lá
dentro, que trabalha e viaja para todas as etapas, está todo mundo de
parabéns. O meu trabalho não é mais
importante que o deles, estamos
todos no mesmo nível. Isso foi o
resultado de hoje, um trabalho de
equipe sensacional. É o título
mais importante da minha carreira e isso só acontece quando nos
cercamos das pessoas certas”.
O maestro do ano perfeito da
equipe se chama Rosnei Campos, o Meinha. O chefe do time
parabenizou o trabalho de todos

os seus pilotos por mais um título. “Foi uma temporada incrível, com bastante trabalho. Especialmente o Daniel Serra teve
uma regularidade maior e mereceu de fato esse campeonato. Ele
já vinha em outras equipes com
um bom desempenho, mas é muito bom ser campeão com ele
logo no primeiro ano de time.
Foi um ano incrível”. A equipe
Eurofarma RC também se consagrou campeã no campeonato
por equipes.
A vitória da última etapa ficou com Ricardo Maurício, que
hoje se despede da equipe de

Meinha. “Deixo a equipe com um
balanço positivo, foram 145 corridas e com recordes de pódios
(44). Conquistei um título em
2013 e uma Corrida do Milhão.
A equipe novamente desempenhou um ótimo trabalho. Só tenho que agradecer à parceria com
Max Wilson e o Daniel Serra.
Pilotos têm anos brilhantes e
esse foi o do Daniel”. Maurício
disputará a próxima temporada
pela Full Time, ao lado de Rubens
Barrichello e Nelsinho Piquet.
Segundo colocado em Interlagos, Max Wilson será o novo companheiro de equipe do campeão
Daniel Serra. “Essa temporada foi
de altos e baixos, mas mantemos
sempre a competitividade na temporada. Terminar o campeonato na
terceira posição e com pódio é
muito bom. Preciso agradecer a
toda equipe, é uma grande família.
Queria parabenizar o Daniel Serra
pelo seu primeiro título. Muito
bom terminar o ano assim”.
A temporada 2018 da Stock
Car começará no dia 10 de março, em Interlagos, com a Corrida de Duplas. Felipe Massa é um
dos nomes confirmados na etapa de estreia, formando o dueto
com o pentacampeão Cacá Bueno.
Mais
notícias
em: www.stockcar.com.br

Mazda Road to Indy

A segunda edição do shootout
do Mazda Road to Indy definiu
np domingo (10) o seu campeão
no circuito Wild Horse Pass
Motorsport Park, no Arizona
(EUA). A vitória ficou com o irlandês Keith Donegan, de 20
anos. Apesar de não ter ficado
com o título, o brasileiro Olin
Galli, de 21 anos, foi um dos destaques e fez bonito na decisão,
sendo escolhido entre os cinco
finalistas.
No total, 17 competidores de
nove países concorreram ao prêmio de 200 mil dólares, que dá
ao campeão a chance de correr a
USF2000, primeiro estágio do
programa para pilotos que almejam chegar à Fórmula Indy.
Foram dois dias de testes
com a primeira geração de chassis da Fórmula Mazda, com motores de 180 cavalos de potência. Após as primeiras avaliações
no sábado, cinco finalistas parti-

ciparam de um treino classificatório e uma simulação de
corrida de 30 minutos no domingo. Além de Galli e Donegan, disputaram a final os norte-americanos Jake Craig, Aaron Jeansonne e o neozelandês
Liam Lawson.
A decisão final ficou a cargo
de um grupo de juízes, que incluiu o ex-piloto de Fórmula
Indy Scott Goodyear, o brasileiro Victor Franzoni, atual campeão da Pro Mazda, Oliver
Askew, vencedor do shootout no
ano passado e que conquistou o
título da USF2000 de 2017, entre outros.
“Estou muito feliz. Além de
ter sido um dos finalistas, estive sempre entre os mais rápidos nos treinos e, inclusive, fiz a volta mais rápida.
Uma pena, mas fiquei muito
contente, porque nunca corri
de carro, nem pude treinar

Foto/ LLC Photography

Olin Galli fica entre os cinco finalistas
do shootout nos Estados Unidos

Foram dois dias de atividades
antes do shootout, então só
tenho mesmo a comemorar”,
comentou o carioca, que é
hexacampeão brasileiro de
kart e tem muitas conquistas
na modalidade.
Veja o vídeo do anúncio dos

no Arizona
cinco finalistas: https://
www.facebook.com/roadtoind y t v / v i d e o s /
1983399808589107/ Para saber mais sobre o evento no
Brasil,
acesse:
http://
mazdaroadtoindy.com.br/

Foto/Divulgação

Nelsinho Piquet leva as cores da Jaguar
nas 500 Milhas de Kart Granja Viana

Layout do kart da equipe de Nelsinho Piquet
O ePrix de São Paulo não março. Mas Nelsinho Piquet
vai acontecer mais em 17 de terá a oportunidade de com-

petir na cidade com as cores
da Jaguar ainda neste ano.
O primeiro campeão mundial da FIA Formula E vai acelerar um kart nas cores de sua
nova equipe nas 500 Milhas
de Kart da Granja Viana.
Em sua 21a edição, a tradicional prova de encerramento do calendário nacional
do esporte a motor acontece
no próximo dia 16, com largada prevista para meio dia.
Os canais Sportv exibem a
primeira e a última hora da
corrida.
Além de Nelsinho, estão

confirmados nos dois karts
da equipe o multicampeão
André Nicastro, Rodrigo Piquet, Antonio Canedo e Marcos Regadas.
“Estou muito contente em
correr as 500 Milhas novamente. Começamos o trabalho
com o pé direito na Fórmula E
com a Jaguar e estou motivado para conseguir outro bom
resultado com suas cores”, disse o piloto brasiliense.
Piquet já disputou algumas edições das 500 Milhas
e tem mais de um vice-campeonato.

Brasil Ride Ultra Trail Run
70k conhece os campeões
de sua terceira edição
Foto/ Wladimir Togumi

A Stock Car tem mais um
novo campeão. Daniel Serra cruzou a linha de chegada na terceira posição e se tornou o 18º piloto a conquistar o título da principal categoria do automobilismo brasileiro. A vitória da última etapa da temporada 2017, no
domingo (10), ficou com Ricardo Mauricio, seguido por Max
Wilson, completando o pódio e
o final de semana perfeito da
equipe Eurofarma na capital paulista. Thiago Camilo, que brigava pelo campeonato com Daniel
Serra, cruzou a linha de chegada
na 14ª colocação e ficou com o
vice-campeonato.
O ano de 2017 pode ser considerado perfeito para Daniel
Serra. O piloto da Eurofarma RC
venceu uma das divisões das 24
Horas de Le Mans, venceu quatro corridas e conquistou quatro
pole positions para conquistar o
seu primeiro título na Stock Car,
entrando para o seleto grupo de
campeões que tem como um dos
integrantes seu pai, o tricampeão
da categoria Chico Serra. “Sempre falei que queria ganhar o meu
primeiro e nunca pensei no segundo. Agora já quero brigar pelo
bicampeonato. Sempre pensamos que seria demais terminar
com os três pilotos da equipe no

Foto/ Fábio Davini

Daniel Serra é campeão da Stock Car
em pódio dominado pela Eurofarma

Atleta cruza rio no percurso
O município de Botucatu,
localizado na região da Cuesta
Paulista, recebeu neste fim de
semana a terceira edição
da Brasil Ride Ultra Trail Run
70k, com a participação de mais
de 1.300 competidores. Nessa
que é uma das mais importantes provas do País nas corridas de montanha de longas distâncias, por dar quatro pontos
no ranking da Associação Internacional de Corrida de
Montanha (ITRA) em cinco
possíveis, dois atletas colocaram seus nomes na história do
esporte, ao vencer os
70k: Silvanio do Nascimento
Silva e Silvia Durigon,
em 6h19min13 e 7h49min31,
respectivamente.
O atleta Silvanio, de São
Paulo (SP), destacou-se
na prova masculina dos 70k,
sem dar chances para seus rivais, e quebrou o seu próprio
recorde,
que
era
de
6h39min26, sagrando-se tricampeão
da
Ultra70k.
A disputa pelo vice-campeonato foi a mais equilibrada, com
Genival Griffo, que fechou o percurso em 7h04min25, e na sequência, Roger Mark Darrigrand,
dos EUA, (7h09min17). Completaram o pódio Manuel Lago
(7h12min12), do Rio de Janeiro
(RJ), e Paulo Pereira da Silva
(7h27h09), de Araxá (MG).
Na luta pelo título nos 70k
feminino, também houve equilíbrio, porém na busca pelo segundo lugar do pódio. Enquanto Silvia Durigon, de Florianópolis (SC), foi a única a terminar abaixo de oito horas, Patrícia Ap dos Santos, de Barueri
(SP), e a paraguaia Tania Sapoznik fizeram um bonito duelo
pelo vice-campeonato. Patricia, a campeã de 2016, levou a
melhor e terminou em
9h15min08, enquanto a atleta
do Paraguai finalizou em
9h17min05. Completaram o
top 5, entre as mulheres, Rosa
Farias (9h43min33) e Elizabete do Prado (9h46min06).
“Todos os postos de hidratação estavam impecáveis, assim como o balizamento da
prova. Estava muito feliz por
estar competindo ali, era o que
eu queria fazer, apenas correr
naquele espaço com aquela paisagem”, comentou a campeã
Silvia ao final da prova. Os atletas dos 70k levaram para casa,
além dos troféus, a premiação
em dinheiro que totalizou R$

12.000. O sol forte e a alta temperatura exigiram bastante dos
corredores, que repunham suas
energias ao chegar a cada um
dos pontos de hidratação, servidos com água, refrigerante,
isotônico e frutas.
Ainda nos 70k, as provas de
duplas também chamaram a
atenção. Na masculina, o lugar
mais alto do pódio foi conquistado por Renan Alcantara
dos Santos e Sandro de Felippe
Ottob, em 6h28min29. Na mista, a vitória foi de Jussara
Vieira e Roberto Ghussn, em
7h59min24. E, nas duplas
femininas, Lucilene Batista
Xavier e Rose Silva foram as
vencedoras, em 9h02min29.
Disputa dos 32k - Na categoria que marcou sua estreia
em 2017, a dos 32 km, as vitórias foram de Flavio Galvão
Carino, em 3h21min19, e
de Maria De Freitas Melo Soares, em 3h39min21. Completaram
o
top
5
no
masculino: Edinaldo Silva
Barbosa (3h30), Elton Aparecido Costa (3h35min42), João
Pereira Araujo (3h42min15)
e Elísio
Silva
Soares
(3h44min01). No feminino,
subiram ao lado de Maria no
pódio, as atletas: Emily Inácio
(3h44min47), Sabrina Franco
(4h24min24), Ana Claudia
Dell Aqua (4h29min56) e Leidiane Miorando (4h27min40).
Demais categorias - Na
disputa dos 16k, Magno Jose
Trindade foi o campeão, em
1h13min20, enquanto no feminino o título foi de Raquel
Travassos
Lopes,
em
1h41min59. No 5k, categoria
que visa o fomento de novos
atletas,
Elton
Cesar
Cardoso e Maria Aparecida De
Fatima foram os vencedores,
em 22min05 e 33min20, respectivamente. Na Trail Run
Kids, também não faltou festa
para a criançada, que pode fazer uma disputa recreativa enquanto seus pais encaravam as
trilhas da região da Fazenda
Indiana, local sede do evento.
Outros resultados - Todos
os resultados das quatro disputas, 70, 32, 16 e 5k, que contaram com representantes de
sete países, Alemanha,
Argentina, Brasil, Chile, EUA,
Paraguai e Portugal, estão disponíveis no site oficial da competição:
https://
www.brasilride.com.br/pages/
resultados/ultra70k/2017.

