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Banco Central estima que crédito
deve voltar a crescer em 2018
Maluf chega a Brasília para cumprir
pena por lavagem de dinheiro
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BC: taxa do rotativo do cartão de
crédito cai para 218,3% ao ano
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O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, decidiu montar um grupo
de trabalho para tratar de casos
de assédio sexual dentro da
organização. Segundo seu porta-voz, a recente “onda de relatos de assédio sexual no ambiente de trabalho de várias instituições mostra o quão sutil é
essa forma de violência e de
discriminação”. A informação
é da ONU News.
A força-tarefa que acaba de
ser criada será liderada pela
subsecretária-geral de Gestão
da ONU, Jan Beagle. Página 3

Previsão do Tempo

Tarde

Domingo: Sol
com aumento de
nuvens e pancadas
de chuva à tarde.
Noite chuvosa.

Manhã

Tarde

Segunda: Chuvoso durante o dia e
a noite.

Manhã

Tarde

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

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,32
Venda:
3,32
Turismo
Compra: 3,31
Venda:
3,51

EURO
Compra: 3,54
Venda:
3,54

OURO
Compra: 123,21
Venda: 153,87

20º C

Noite

31º C
20º C

Noite

24º C
18º C

Noite

26º C
17º C

Noite

as. Em 2018, o crédito total para
as famílias deve crescer 7%,
quanto para as empresas, a expectativa é de retração 2%.
No caso do crédito livre, a
previsão é de crescimento de
4%, com expansão de 7% para
as famílias e 1% para as pessoas jurídicas (empresas). O
crédito direcionado (empréstimos com regras definidas pelo
governo, destinados, basicamente, aos setores habitacional,
rural e de infraestrutura) deve
apresentar expansão de 1%,
com crescimento de 7% para
as pessoas físicas (famílias) e
retração de 6% para as empresas.
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Odebrecht Óleo e Gás conclui
processo para alongamento
de dívidas
Página 5

Motorista já pode consultar
o valor do IPVA 2018 no
Estado de São Paulo
Página 2

Lei aumenta pena para
motorista embriagado que
cometer homicídio
Foi publicada na quarta-feira
(20) a lei que aumenta pena contra motorista que cometer homicídio ou causar lesão grave ou
gravíssima ao dirigir alcoolizado ou sob o efeito de qualquer

outra substância psicoativa. O
condutor terá como pena a reclusão de dois a cinco anos, além
de outras possíveis sanções. A
nova regra entra em vigor em 120
dias.
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Esporte

Ginástica brasileira
IV Circuito Paulista
encerra 2017 com grandes de Vôlei de Praia
terá quarta etapa
expectativas para o ciclo
A ginástica brasileira começou 2017 com a sensação
de dever cumprido após os excelentes resultados no último
ciclo olímpico. Afinal, nos
Jogos do Rio 2016, o País superou as expectativas e subiu
ao pódio três vezes na ginástica artística, com isso, soma
quatro medalhas na história do
maior evento esportivo do planeta. Após a Olimpíada em
casa, o novo ano, como já era
esperado, teve um início um
pouco mais leve. Porém, os
planos começaram a ser colocados em prática para o novo
ciclo.
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em fevereiro

O IV Circuito Paulista de
Vôlei de Praia terá sua quarta e última etapa no mês de
fevereiro. Entre os dias 2 e
4 acontecerá o torneio em
Praia Grande, no litoral paulista, quando serão conheci-

Karine Walter disputou o primeiro Mundial de GR da carreira

Campeão em 2014, etíope
Dawitt Admasu estará
outra vez na prova
Foto/ Sergio Barzaghi

Manhã

31º C

O presidente Michel Temer participa do café da manhã com
jornalistas do Comitê do Palácio do Planalto Alan Santos/PR
O presidente Michel Temer tas, no Palácio da Alvorada, o preafastou na sexta-feira (22) a pos- sidente e o ministro da Defesa,
sibilidade de venda da Embraer. Raul Jungmann, disseram que a
Em café da manhã com jornalis- transferência do controle da em-

presa para a Boeing não é cogitada. “Toda parceria é bem-vinda. O que não está em cogitação
é a transferência do controle”,
disse Temer.
Jungmann explicou que o governo vê com bons olhos o interesse de outras companhias em
fazer parcerias com a Embraer,
mas não cogita autorizar sua venda porque a empresa está no
centro de um projeto de soberania nacional. Ele disse que,
caso fosse vendida, uma empresa estrangeira passaria a ter controle de projetos importantes
para o país como o programa
dos caças Gripen NG, dos caças
Embraer EMB-314, chamado de
Super Tucano, além da transferência de tecnologia relacionada ao satélite estacionário brasileiro.
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Foto/ Ricardo Bufolin

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

Transferência do controle
da Embraer não está em
cogitação, diz Temer
Foto/Alan Santos PR

ONU cria
força-tarefa
para tratar
casos de assédio
sexual na
organização

Depois de dois anos seguidos em queda, o crédito deve
voltar a crescer em 2018, de
acordo com estimativas do Banco Central (BC), divulgadas na
sexta-feira (22). A expectativa é
que o crédito ofertado pelos bancos deve apresentar retração de
1%, neste ano, e crescimento de
3%, em 2018. Em 2016, houve
retração de 3,5%, depois do
crescimento de 6,7%, em 2015.
Nos 11 meses deste ano, o
crédito caiu 1,4%, ficando em
R$ 3,063 trilhões. A recuperação deve ser puxada pelo crédito livre (bancos têm autonomia para aplicar dinheiro captado no mercado) para as famíli-

A 93ª Corrida Internacional de
São Silvestre ganhou mais uma atração para a briga pelo topo do pódio
no dia 31 de dezembro. Campeão
na edição de 2014 e vice no ano
passado, o etíope Dawitt Admasu
está confirmado na prova paulista
e, mais uma vez, como sério candidato ao título. O atleta encabeçará
a relação de corredores de seu país
na principal corrida de rua da América Latina.
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93ª Corrida Internacional de
São Silvestre - Admasu (203)

dos os campeões da temporada. As inscrições serão
abertas no dia 2 de janeiro
e poderão ser feitas até o
dia 23, às 18h, ou antes, se
o número–limite for atingido.
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Panamera 4 E-Hybrid
chega ao Brasil
Ter um carro que combina
design moderno com alto desempenho, e ainda mantem o conforto, baixo consumo de combustível e zero emissão de poluentes
são ingredientes difíceis de encontrar. No entanto, a Porsche
conseguiu reunir todos esses superlativos em um único carro - e
que chega agora ao Brasil: Porsche Panamera 4 E-Hybrid.
Equipado com dois motores,
um a combustão e outro elétrico,
o Panamera 4 E-Hybrid entrega
até 462 cavalos de potência de
forma combinada para o condutor que, além da potência, dispõe
de uma suspensão a ar adaptável
com amortecedores pneumáticos
e ajustáveis (Porsche Active Suspension Management, PASM),
tração integral ativa com embre-

agem multidisco regulada eletronicamente e sistema de
transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 marchas.
O motor a combustão que
equipa o Porsche Panamera 4
E-Hybrid é um V6 biturbo de
2,9l, 4 válvulas por cilindro e
que entrega 330 cv de potência entre 5.250 - 6.500 rpm. O
torque máximo de 450 Nm aparece a baixos 1.750 rpm e vai
até bons 5.000 rpm, mostrando ser um motor muito potente e elástico.
Por ser um híbrido, o carro possui um motor elétrico de
136 cv que gera 400 Nm de
torque. Juntos, em modo combinado, geram 462 cv a 6.000
rpm e 700 Nm de torque entre
1.100 - 4.500.
Página 8

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

São Paulo, 23, 24, 25 e 26 de dezembro de 2017

Motorista já pode consultar o valor
do IPVA 2018 no Estado de São Paulo
O valor do IPVA 2018 já está
disponível para consulta. Os proprietários de veículos registrados
no Estado de São Paulo podem
conferir o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores na rede bancária a
partir do número do Renavam do
veículo, nos terminais de autoa-

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I S T Ó R I AS
Desde o início das histórias registradas pelos povos em todos os continentes [desde as manifestações das literaturas religiosas milenares], só mudaram as formas de como as políticas
[internamente desde ...
DA
... as primeiras famílias e depois tribos, ou externamente com
outras de mesmas etnias, ou externamente com as demais
populações regionais e mundiais] foram sendo modificadas ou
aperfeiçoadas quase ...
PO L Í T I C A
... sempre de acordo com as necessidades e os desejos de cada
liderança representando a essência subjetiva que habitava
estes povos e que nos habita [com o avanço tecnológico] até hoje.
Todo poder passa por ...
PELO
... tal processo, começando pelos pais sobre os filhos e os
chefes sobre os chefiados. As crenças iniciais e depois os cerimoniais que foram construindo as sementes das instituições que
compõem as realidades ...
MUNDO
... locais, regionais e globais desde o final do Século 20 [religiosas, militares e culturais] pelas vias da Economia e Finanças
e se for o caso pelas vias das Justiças. Todos estes modelos [de
dominação] e os cenários ...
PELO
... que passam a pautar as geopolíticas de interesses dos que
vão se tornando ainda mais poderosos, ou mesmo personagens
virtuais com poder de abrir as portas pra uma 3ª grande guerra
que seria mais fatal ...
B R AS I L
... do que foram a 1ª [1914 - 1918] e a 2ª [1939 - 1945]. Em
tempo: numa era em que as comunicações instantâneas podem
ser falseadas e imbecilizam até as mentes mais brilhantes, além
de pautar com poder ...
POR
... econômico parte considerável das empresas de comunicação da imprensa tradicional e promover pela via dos Poderes
[como os Judiciários]. Quanto aos partidos políticos,
instituições de Direito privado, ...
SÃO
... os atuais 35 tiveram recentemente [remendo em vez de reforma] seus donos ou sócios majoritários elevados à condição
de interventores e ordenadores de como vai rolar o dinheiro dos
fundos partidários ...
PA U L O
... resultados eleitorais 2018 [Presidência, governos
estaduais, Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias estaduais] terão votos de um eleitorado que pede “pelo amor de Deus”,
mas aceita a ‘ajuda’ do Diabo.
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. Ele está dirigente na Associação dos
Cronistas de Política de São Paulo. Na Internet,
www.cesarneto.com foi uma das pioneiras [desde 1996].
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tendimento, pela internet ou diretamente nas agências.
Outro caminho para a consulta é por meio do site IPVA 2018,
informando a placa do veículo e
também o Renavam. Para automóveis, caminhonetes, ônibus,
micro-ônibus, motos e similares, o vencimento começa no

dia 9 de janeiro de 2018.
O proprietário tem até a data
de vencimento da placa para quitar o imposto em cota única, com
desconto, ou pagar a primeira
parcela do tributo. O contribuinte também pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento independente-

mente do número final da placa
do veículo junto com o IPVA.
Quem deixar de recolher o
imposto fica sujeito a multa de
0,33% por dia de atraso e juros
de mora com base na taxa Selic.
Passados 60 dias, o percentual
da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

SP-PREVCOM paga R$ 4 milhões
em aposentadorias a servidores paulistas
A Fundação de Previdência
Complementar do Estado de São
Paulo (SP-PREVCOM) pagou
R$ 4 milhões em aposentadorias a servidores públicos no Estado de São Paulo em 2017.
Este é o primeiro ano em que
a instituição realiza pagamentos dentro no novo sistema implantado para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial da
previdência paulista. A entidade detém 281 beneficiários
registrados na folha fechada em

30 de novembro.
A Fundação acumulou R$
790 milhões em patrimônio até
novembro. Este montante, decorrente das contribuições dos
servidores, rentabilidade dos investimentos e aportes paritários
do governo estadual, registrou
crescimento de 30,5 % em relação aos R$ 605 milhões apurados no início de 2017.
A SP-PREVCOM tem superado as metas de rentabilidade
desde o início da implantação

dos planos de previdência complementar. O capital investido
rendeu 8,23% no período de janeiro a novembro deste ano.
Resultado acima do alvo de IPCA
mais 5% que fechou em 7,18%.
O rendimento obtido pela entidade corresponde a 88,12% dos
9,34% obtidos pelo CDI, representa um ganho maior que os
6,27% da poupança e está muito
acima dos 2,50% da inflação
apurada em 11 meses.
A entidade permanece à fren-

te das principais aplicações do
mercado quando se compara a
rentabilidade acumulada desde a
abertura das inscrições nos planos, em fevereiro de 2013, até
o fechamento do balanço no
mês passado. Nos últimos 5
anos, os recursos valorizaram
73,42% batendo a meta de
68,30%%, os 66,92% do CDI
e os 40,03% da caderneta de
poupança. Os recursos renderam também mais que o dobro
que os 33,70% do IPCA.

Dermatologista do HC explica os
riscos de não usar protetor solar
Com a chegada do verão há
um aumento na temperatura, os
dias ficam mais ensolarados e
até mais longos. A situação faz
muitas pessoas se animarem
para ir às ruas e também tomar
sol, especialmente nos dias de
folga e férias de fim de ano.
Entretanto, a exposição solar representa sérios riscos à
saúde, especialmente da pele
humana, e o alerta para o uso de
filtro solar é constante. Mas qual
é o risco real para quem se expões ao sol sem o uso de uma
proteção?
“A mais importante consequ-

ência da exposição solar sem
proteção é o surgimento do câncer de pele, que é a forma de
câncer mais comum no Brasil”,
alertou a dermatologista do
Hospital das Clínicas, Marcella
Soares Pincelli, que listou ainda outros riscos para quem não
usa corretamente o filtro solar.
“A exposição ao sol sem proteção pode também causar: envelhecimento precoce da pele;
surgimento de lesões pré-malignas, como as queratoses actínicas; causar manchas escuras,
como as melanoses solares; diminuir a imunidade da pele, pre-

dispondo a infecções locais; e
piorar doenças preexistentes,
como a rosácea e o melasma”, detalhou Marcella, explicando ainda que há o risco de alteração dos mecanismos de defesa da pele, o que
pode predispor a reativação
de doenças infecciosas, como
o herpes simples.
Diante de tantos possíveis
problemas provocados pela exposição ao sol, Marcella orienta que vale ir além do uso do protetor solar, que deve ter no mínimo o fator de proteção 30.
Para ela, o ideal é associar o pro-

tetor solar com outras medidas,
além de fazer a reaplicação a
cada 2 horas, ou logo após a
imersão na água (de mar, piscina, ducha, represa, etc).
“Além do protetor solar, devem ser adotadas medidas de
proteção mecânica contra os
raios solares, como uso de
guarda-sóis, chapéus, óculos
de sol e roupas de mangas longas. Não é recomendada a exposição solar entre as 10 e as
15 horas”, declarou a especialista, deixando claro que é preciso ter muito cuidado com a
exposição ao sol.

Vender bebida alcoólica para menor é
crime e pode fechar estabelecimento
Para prevenir os danos relacionados ao consumo de álcool
e garantir a proteção da saúde e
qualidade de vida das crianças
e adolescentes, o Governo do
Estado de São Paulo conta
com a Lei nº 14.592, de 19 de
outubro de 2011, conhecida
como a Lei Antiálcool para
Menores. A lei proíbe a venda
ou que se ofereça ou permita
o consumo de bebidas alcoó-

licas para menores.
Os estabelecimentos comerciais não podem vender, oferecer ou entregar bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e
deverão cuidar para que as bebidas não sejam consumidas por
menores, mesmo acompanhados
de pais, responsáveis ou qualquer outro adulto.
Isso vale para bares, restaurantes, casas noturnas, casas de

espetáculos, lanchonetes, padarias, lojas de conveniências, adegas, feiras, eventos e afins. As
denúncias podem ser feitas pelo
telefone 0800 771 3541.
Consumo excessivo
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS),
em todo o mundo, cerca de 11%
das pessoas que bebem têm ao
menos um episódio de consumo

excessivo por semana.
Dentro desse contexto, os
homens são os campeões: para
cada mulher que abusa da bebida, quatro homens fazem o mesmo. O levantamento feito pela
entidade indica que homens brasileiros bebem até 24,4 litros de
álcool por ano, enquanto que a
média no mundo é de 6,1 litros.
Já as mulheres, bebem 10 litros,
em média.

Prefeitura ultrapassa 3 mil novas
vagas de acolhimento com
inauguração de 15º CTA, em Santana
A Prefeitura inaugurou nesta
sexta-feira (22), em Santana, na
Zona Norte da capital, o 15º Centro Temporário de Acolhimento
para pessoas em situação de rua.
O equipamento, na Avenida Zaki
Narchi, poderá acolher 158 homens e também disponibilizará
outras 50 vagas diurnas para atividades de convivência.
Com a implementação do 15º
CTA, a Prefeitura ultrapassa a marca de 3 mil novas vagas de acolhimento criadas em Centros Temporários apenas em 2017. A iniciativa faz parte das ações da atual
gestão para a requalificação e ampliação dos serviços que ofertam
acolhimento à população em situação de rua, melhorando a qualidade de vida e proporcionando
uma rotina de atividades com a
oferta de oportunidades de estudo e emprego.
O novo equipamento foi implementado em um espaço cedido pela Prefeitura Regional de
Santana, e recebeu reparos nos
pisos, pintura, demolição de uma
pequena construção existente,
construção do dormitório e dos
sanitários para abrigar o CTA. Ele
tem 1.200m², divididos entre áreas de recepção, coordenação, salas de informática e de multiuso,
lavanderia, banheiros comuns e
para pessoas com necessidades
especiais, almoxarifado, quartos/

alojamentos, espaço de convivência, quadra poliesportiva, canil,
salas para veterinário e tosa, depósito, refeitório, cozinha e dispensa.
O centro será mantido pelo
Instituto Fomentando Redes e
Empreendedorismo Social (INFOREDES), por meio de parceria com a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS), funcionando
24h por dia, e os primeiros conviventes encaminhados para o serviço serão os moradores em situação de rua dos distritos de Santana, Tucuruvi e Mandaqui.
No equipamento, os conviventes serão atendidos por uma equipe multiprofissional composta
por 29 funcionários especializados em diversas áreas, tendo acesso ao banho, acolhimento, alimentação (café da manhã, almoço e jantar), atendimento social
em grupo ou individualizado, lavagem de roupas, e encaminhados
para outras políticas públicas
como o programa Trabalho Novo.
O serviço também irá promover
encontros de formação em higiene, manipulação de alimentos e
curso de pedreiro.
Os moradores em situação de
rua interessados nas vagas de acolhimento podem procurar o serviço espontaneamente, mas o Serviço Especializado de Abordagem

Social (SEAS) do perímetro também irá intensificar as ações de
abordagem e encaminhamento,
das pessoas que aceitarem, para o
novo CTA.
A implementação desse equipamento contou com doações de
empresas da iniciativa privada
como a ABRAINC (reparos no
imóvel), Inac (computadores),
Unilever e P&G (kits de higiene),
Caixa Econômica Federal (mesas
e cadeiras giratórias), Fibratex (cobertores) e a AOC (televisores). O
prefeito João Doria ressalta a importância para a capital de parcerias com as empresas e se coloca à
disposição de outros representantes da iniciativa privada que desejarem contribuir com a cidade.
Rede de acolhimento
Atualmente, a rede de acolhimento da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS) conta com 85
centros de acolhida e 15 CTAs
que, juntos, disponibilizam cerca
de 13 mil vagas de acolhimento.
Desde janeiro, a rede foi ampliada com a implementação de
15 CTAs. Além do inaugurado nesta sexta-feira, há o do Parque Novo
Mundo (270 vagas de acolhimento e 50 de convivência), São Mateus (182 vagas de acolhimento e
50 vagas de convivência), Mooca
II – Raio de Luz (150 vagas de

acolhimento e 100 vagas de convivência), o Mooca I (440 vagas
de acolhimento e 50 vagas de
convivência), o Prates I (156 vagas de acolhimento e 50 vagas para
atividades de convivência), o Prates III (240 vagas de acolhimento
e 50 vagas de convivência), o
Anhangabaú (116 vagas de acolhimento e 50 vagas de convivência),
o Lapa (220 vagas de acolhimento e 50 para atividades diurnas), o
Brás (164 vagas de acolhimento e
100 vagas de convivência), o Aricanduva (238 vagas de acolhimento e 100 vagas de convivência), o
Vila Mariana (120 vagas de acolhimento e 50 para atividades de
convivência), o Butantã (188 vagas de acolhimento e 50 para convivência), o Brigadeiro Galvão
(290 vagas de acolhimento e 50
para atividades diurnas), e o Santo
Amaro com 170 vagas de acolhimento para homens e 50 vagas de
convivência.
Em 2017, também foram implementadas quatro unidades de
Atendimento Diário Emergencial (ATENDE), voltadas aos dependentes químicos. Os equipamentos contam com dormitório, espaços de descanso, banheiros, refeitório e sala para atendimento
social. São quatro unidades sendo
três na região da Luz e uma descentralizada no perímetro da Prefeitura Regional de Santo Amaro.
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Banco Central estima que crédito
deve voltar a crescer em 2018
Depois de dois anos seguidos em queda, o crédito deve
voltar a crescer em 2018, de
acordo com estimativas do Banco Central (BC), divulgadas na
sexta-feira (22). A expectativa é
que o crédito ofertado pelos bancos deve apresentar retração de
1%, neste ano, e crescimento de
3%, em 2018. Em 2016, houve
retração de 3,5%, depois do
crescimento de 6,7%, em 2015.
Nos 11 meses deste ano, o
crédito caiu 1,4%, ficando em
R$ 3,063 trilhões. A recuperação deve ser puxada pelo crédito livre (bancos têm autonomia
para aplicar dinheiro captado no
mercado) para as famílias. Em
2018, o crédito total para as famílias deve crescer 7%, quanto
para as empresas, a expectativa
é de retração 2%.
No caso do crédito livre, a
previsão é de crescimento de

4%, com expansão de 7% para
as famílias e 1% para as pessoas
jurídicas (empresas). O crédito
direcionado (empréstimos com
regras definidas pelo governo,
destinados, basicamente, aos
setores habitacional, rural e de
infraestrutura) deve apresentar
expansão de 1%, com crescimento de 7% para as pessoas físicas (famílias) e retração de 6%
para as empresas.
Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC,
Fernando Rocha, o saldo do crédito direcionado está sendo impactado pelas menores concessões de empréstimos do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
às empresas. “No caso do crédito direcionado para pessoas jurídicas, não temos ainda indicações de recuperação nesse mercado”, destacou. Rocha disse

que “há evidências de que uma
parte da redução do crédito para
as empresas se deve à substituição do financiamento do sistema financeiro pelo mercado de
capitais”. No Relatório de Inflação, divulgado na quinta-feira
(21), o BC apontou que houve
recuo de 4,7% das concessões
nos 10 primeiros meses deste
ano, relativamente a igual período de 2016, enquanto as captações das empresas no mercado
de capitais apresentou crescimento de 1,8%.
Ele destacou ainda que as taxas do rotativo continuam em
queda, desde a implementação
da medida. A alta do parcelado
pode estar relacionada a uma
migração do rotativo para essa
modalidade. “Reflete maior demanda por esse crédito [parcelado] por pessoas vindo do rotativo”, disse.

Crescimento abaixo da inflação
Apesar de voltar a crescer, a
expansão do crédito deve ficar
abaixo da inflação em 2018.
Para o próximo ano, a projeção
para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), é 4,2%.
“Se observar o mercado de
crédito como um todo, o crescimento de 3% é abaixo do
IPCA. Mas se olhar a composição, os setores que saem a frente vão ter crescimento real,
como é o caso das pessoas físicas”, argumentou.
Para Rocha, a “volta do crescimento nominal depois de uma
redução dos saldos mostra que
a situação do crédito deve melhorar”. “O pior momento já passou. Vai crescer gradualmente”,
disse Rocha. (Agencia Brasil)

BC: taxa do rotativo do cartão de
crédito cai para 218,3% ao ano
A taxa de juros do rotativo do
cartão de crédito para quem
paga pelo menos o valor mínimo da fatura em dia continuou
a cair, em novembro. A taxa
chegou a 218,3% ao ano no
mês passado, com redução de
2,8 pontos percentuais em relação a outubro, de acordo com
dados divulgados na sexta-feira (22), em Brasília, pelo Banco Central (BC).
Já a taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou
atrasaram o pagamento mínimo
da fatura caiu 3,2 pontos indo
para 410,4% ao ano, em agosto. Com isso, a taxa média da
modalidade de crédito ficou
em 333,8% ao ano, com queda
de 4,2 ponto percentual em relação a outubro.
O rotativo é o crédito to-

mado pelo consumidor quando
paga menos que o valor integral
da fatura do cartão. Desde
abril, os consumidores que não
conseguem pagar integralmente a fatura do cartão de crédito
só podem ficar no crédito rotativo por 30 dias. A nova regra, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em
janeiro, obrigou as instituições
financeiras a transferirem a dívida para o crédito parcelado,
que tem taxas menores.
A taxa do crédito parcelado
subiu 1,5 ponto percentual para
168,5% ao ano, em novembro.
Cheque especial
A taxa de juros do cheque
especial ficou estável em
323,7% ao ano, em novembro
em relação a outubro.

A taxa média de juros para as
famílias caiu 1,4 ponto percentual para 58,1% ao ano, no mês
passado. No caso das empresas,
a taxa foi reduzida em 0,4 ponto
percentual para 22,9% ao ano.
A inadimplência do crédito,
considerados atrasos acima de
90 dias, para pessoas físicas, ficou em 5,4 %, com redução
de 0,2 ponto percentual em
relação a outubro. No caso
das pessoas jurídicas, a
inadimplência caiu 0,1 ponto
percentual para 5,1%. Os dados são do crédito livre em
que os bancos têm autonomia
para aplicar dinheiro captado
no mercado.
No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras
definidas pelo governo, destinados, basicamente, aos setores

habitacional, rural e de infraestrutura) os juros para as pessoas
físicas caiu 0,5 ponto percentual indo para 8% ao ano. A taxa
cobrada das empresas caiu 0,3
ponto percentual para 11,4 % ao
ano. A inadimplência caiu 0,1
ponto percentual tanto para famílias como para as empresas,
ficando em 2% e 1,5 %, respectivamente.
O saldo de todas as operações de crédito concedido pelos bancos ficou em R$ 3,063
trilhões, com aumento de 0,4%,
no mês. Em 12 meses, houve
retração de 1,3%. Em relação a
tudo o que o país produz – Produto Interno Bruto (PIB) - o volume correspondeu a 47%, com
aumento de 0,1 ponto percentual em relação a outubro. (Agencia Brasil)

Pesquisa mostra que 40,3% das pessoas
acham que situação financeira melhorou
Um levantamento feito entre 1.000 pessoas de todo o
país mostrou que 40,3% dos
entrevistados acreditam que a
situação financeira de suas famílias está melhor neste ano do
que no mesmo período do ano
passado, enquanto 24,7% consideravam que permanecia
igual. Na Pesquisa de Natal da
Deloitte de outubro, os que
achavam que a situação tinha
melhorado eram 37%.
A enquete também indica
que as pessoas pretendem comprar 4,6 presentes, com expec-

tativa de gastos em torno de R$
81,70 por item. No total, a estimativa média de gasto com
presentes aumentou 10%, ao
chegar a R$ 405,20, ante a
perspectiva de R$ 367 indicada na pesquisa de outubro.
Segundo os dados, nas duas
apurações, os consumidores
mostraram-se mais otimistas
com as perspectivas da economia e mais conscientes da importância de manter um planejamento financeiro. A pesquisa indica ainda que, entre os
entrevistados que têm a inten-

ção de presentear, 63% não
haviam feito as compras até do
dia 8 deste mês e 37% tinham
se antecipado. Entre os que já
haviam adquirido presentes,
64,5% usaram lojas online e
um a cada três brasileiros fez
buscas na internet antes de decidir o quê comprar.
“Apesar de concluirmos
que o brasileiro está mais preocupado com suas finanças e
tende a planejar melhor seus
gastos e eventuais dívidas, a característica tradicional de deixar as compras de Natal para os

últimos momentos continua
predominante”, disse o sóciolíder da Deloitte, Reynaldo
Saad.
Para Saad, outra questão
que salta aos olhos na pesquisa é que as pessoas tendem a
gastar mais do que esperavam
alguns meses antes das festas,
pois os que participaram do
atual levantamento pretendem
gastar mais e comprar maior
número de presentes do que o
que foi apurado na Pesquisa de
Natal de outubro. (Agencia
Brasil)

Black Friday impulsionou
vendas no cartão de crédito
A promoção do comércio
varejista Black Friday ajudou a
aumentar as compras à vista no
cartão de crédito em novembro,
de acordo com o Banco Central.
No mês, foram concedidos R$
70,698 bilhões em crédito, o
que representou um aumento de
5,8% em relação a outubro. Os
dados estão no Boletim de Política Monetária e Operações de
Crédito do Sistema Financeiro,
divulgado na sexta-feira (22)
pela instituição.
A Black Friday esse ano
ocorreu no dia 24 de novembro
e, na análise do chefe do Depar-

tamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, é
um dos efeitos que ajuda a explicar o crescimento em novembro. “O cartão de crédito à vista
é instrumento bastante utilizado
para compras”, disse.
No ano passado, a Black Friday, que foi no dia 25 de novembro, foram concedidos R$ 63,968
bilhões de crédito à vista. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 10,5%.
Apesar do aumento nas compras no crédito à vista, as vendas
na Black Friday esse ano tiveram
um crescimento menor que no

ano passado. De acordo com dados da Serasa Experian, neste
ano, no final de semana da Black Friday, de 24 a 26 de novembro, as vendas nos comércios de
rua e shoppings centers cresceram 4,9% em todo o país. No ano
passado, o crescimento foi de
11%, comparado com 2015.
Na análise da Serasa, a Black Friday vem se consolidando
como mais uma data importante
do varejo nacional e, apesar de
ter crescido menos do que no
ano passado, as vendas neste ano
foram impulsionadas pela recuperação da renda real dos con-

sumidores e pelas melhores
condições de crédito.
Projeções
A perspectiva do Banco Central é de aumento dos saldos do
crédito, no total, de 3%. Já em
2017, a perspectiva é que esse
saldo feche no negativo, em
menos 1%. “A perspectiva para
o ano que vem, tanto no crédito
quanto na atividade econômica é
melhor. A projeção é recuperação gradual do mercado de crédito para o ano que vem, que passa para o positivo”, avalia o Banco Central. (Agencia Brasil)

Confiança dos empresários da construção
sobe e tem maior nível desde 2015
O Índice de Confiança da
Construção, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou 2 pontos em dezembro e chegou a 81,1 pontos. É o maior nível do indicador desde janeiro de
2015, quando atingiu 84,9.

De acordo com o coordenador da pesquisa, Itaiguara Bezerra, a melhora da confiança do
setor mostra que, para o empresariado da construção, o pior da
crise já passou.
O Índice de Expectativas, que

mede a confiança em relação ao
futuro, subiu 3,2 pontos e chegou a 92,6, o maior nível desde
março de 2014 (96 pontos). O
Índice da Situação Atual, que avalia a confiança em relação ao
presente, cresceu 0,9 ponto,

chegando a 70,1 pontos, nível
ainda muito baixo em termos
históricos.
O Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) do setor subiu
0,2 ponto percentual, passando
para 64%. (Agencia Brasil)

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

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 (26/12), 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

ONU cria força-tarefa
para tratar casos
de assédio sexual
na organização
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
decidiu montar um grupo de trabalho para tratar de casos de
assédio sexual dentro da organização. Segundo seu porta-voz,
a recente “onda de relatos de assédio sexual no ambiente de
trabalho de várias instituições mostra o quão sutil é essa forma de violência e de discriminação”. A informação é da ONU
News.
A força-tarefa que acaba de ser criada será liderada pela
subsecretária-geral de Gestão da ONU, Jan Beagle. O grupo
de trabalho tem a missão de apresentar ao secretário-geral um
relatório sobre o assunto na primavera de 2018 e irá rever
políticas sobre tratamento e prevenção de casos e checar a
capacidade da organização de investigar as alegações, além de
verificar que tipo de apoio e de proteção é dado às vítimas.
Guterres tem adotado uma política de tolerância zero para
esse tipo de comportamento e quer garantir “máxima atenção
e reforçar ações sobre o assunto dentro do sistema ONU”.
Em novembro, o secretário-geral já havia declarado que tratar
os casos de assédio sexual é uma preocupação crescente da
comunidade internacional. (Agencia Brasil)

Puigdemont pede
encontro
e Rajoy recusa
Carles Puigdemont, ex-presidente da Catalunha, sugeriu na
sexta-feira (22) um encontro com o primeiro-ministro espanhol,
Mariano Rajoy, após ser conhecido o resultado das eleições regionais, que teve maioria separatista. Rajoy, em entrevista coletiva, recusou-se a ter um encontro com Puigdemont e afirmou
que, se “tem alguém com quem ele deve conversar agora, é com
Inés Arrimada”, a candidata mais votada e jovem liderança do partido Ciudadanos, que é contra a independência.
Nas eleições de ontem, os separatistas conseguiram conquistar 70 dos 135 assentos no Parlamento catalão, obtendo assim a
maioria absoluta. O partido de Puigdemont, Juntsxcat (Juntos
pela Catalunha), foi o segundo mais votado e obteve 34 assentos.
O Ciudadanos foi o que obteve maior número de assentos (37),
mas não conseguiu fazer maioria e não poderá indicar o novo
presidente.O bloco separatista é formado pelo Juntsxcat, somado à ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), que obteve 32
assentos e o partido de extrema-esquerda, CUP (Candidatura de
Unidade Popular), com 4 assentos.
Com o resultado das eleições de ontem, a crise na Catalunha
está longe do fim. Apesar de ter maioria, o bloco separatista conta
com oito políticos eleitos presos. Entre eles, Puigdemont, que
deve ser o indicado para reassumir a presidência da região mas
está autoexilado na Bélgica desde o início de novembro, quando
o governo central espanhol ativou o Artigo 155 da Constituição
e a Justiça pediu a prisão cautelar dos envolvidos no processo de
independência. Puigdemont será preso caso volte à Espanha.
“Monarquia do Artigo 155”
Pela manhã, ele afirmou que a “república catalã derrotou a
monarquia do artigo 155”, fazendo referência à intervenção
do governo central espanhol na região. Ele disse ainda que o
governo espanhol deveria renunciar à via unilateral que veio
praticando até o momento. “Com uma participação histórica,
ganhamos o direito a sermos escutados. Não peço nada impossível”, afirmou.
A votação teve participação de 82% da população, com
mais de 2 milhões de votos a favor do separatismo.
Mariano Rajoy, em entrevista coletiva na tarde de sextafeira (22), afirmou que confia que a Catalunha iniciará uma
nova etapa, baseada no diálogo e não no enfrentamento. “A
fratura que existe na Catalunha levará tempo para se recompor e essa reconciliação deve ser a primeira tarefa de quem
governa. Aos cidadãos da Catalunha afirmo que farei um esforço para dialogar com o governo que assuma, mas espero
que abandonem as decisões unilaterais e não se coloquem acima da lei”. (Agencia Brasil)
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Transferência do controle da Embraer
não está em cogitação, diz Temer
Presidente assina
decreto do indulto
natalino
O presidente Michel Temer
assinou decreto que concede
indulto natalino a presos. O indulto vale para pessoas condenadas ou submetidas a medida
de segurança e leva em conta a
parcela de pena já cumprida e
o crime praticado. O decreto
está publicado na edição de
sexta-feira (22) do Diário Oficial da União. O texto prevê
também a comutação de pena.
Os benefícios não poderão
ser concedidos a pessoas condenadas por crimes como tortura ou terrorismo; crimes hediondos ou a eles equiparados,
ainda que praticados sem grave ameaça ou violência. Também ficam excluídos os que
tenham sofrido sanção e sido
incluídos no Regime Disciplinar Diferenciado, entre outros.
O indulto natalino será con-

cedido, por exemplo, a brasileiros e estrangeiros que, até
o dia 25 de dezembro, tenham
cumprido um quinto da pena, se
não reincidentes, e um terço da
pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa. As
regras completas sobre os que
podem obter o benefício estão
no decreto.
O decreto prevê também
que o tempo de cumprimento
das penas será reduzido para
casos como os de gestantes,
pessoas com idade igual ou
superior a 70 anos, pessoas que
tenham filho com doença crônica grave ou com deficiência,
que necessite de seus cuidados,
com paraplegia, tetraplegia ou
cegueira adquirida posteriormente à prática do delito.
(Agencia Brasil)

Governo reduz para
60 anos idade mínima
para saque do
PIS/Pasep
O presidente Michel Temer
anunciou na sexta-feira (22) que
o governo vai reeditar, na semana que vem, a Medida Provisória (MP) para liberar o saque do
abono salarial PIS/Pasep para
pessoas a partir de 60 anos. O
presidente explicou que a reedição da MP só pode ocorrer após
o fim do ano legislativo.
“Você precisa esperar o ano
legislativo para reeditar a MP.
Na terça-feira (26) ou quartafeira (27) nós estamos habilitados a reeditar essa Medida
Provisória, já reduzindo a idade para 60 anos. Não mais 65
anos [para homens], 62 anos
[para mulheres], mas 60 anos
para todos”, disse o presidente em café da manhã com jornalistas na sexta-feira (22), no
Palácio do Planalto.
Em agosto, o presidente Temer assinou medida provisória
prevendo a liberação de saque de
contas do PIS/Pasep para homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62 anos. An-

tes, o saque só podia ser feito
por quem já tivesse completado
70 anos, além de casos como
aposentadoria, invalidez e doenças graves.
De acordo com o presidente, a estimativa é de que os saques superem os R$ 12 milhões, valor estimado quando
foi editada a MP anterior. “Eu
agora confesso que reduzindo
para 60 anos eu não sei bem,
mas aumentará esse valor. […]
Então é bom sacá-los. E sacar
aquelas importâncias significa
botar novas verbas na economia
brasileira”.
Tem direito aos recursos do
abono o trabalhador do setor público ou privado que tenha contribuído para o PIS ou Pasep até
4 de outubro de 1988 e que não
tenha feito o resgate total do saldo do fundo. A Caixa, responsável pelo PIS, e o Banco do Brasil, administrador do Pasep, fazem esse pagamento de acordo
com um calendário anual.
(Agencia Brasil)

PF prende esloveno
com 50 quilos de
cocaína em barco no
litoral de Paraty
A Polícia Federal realizou na
madrugada de sexta-feira (22) a
apreensão de 50,8 quilos de cocaína escondidos no assoalho de
um veleiro que estava no litoral
de Paraty, no sul fluminense.
Um esloveno de 52 anos estava
com o entorpecente e foi preso
em flagrante.
Segundo a PF, uma denúncia
anônima deu início à investigação, há cerca de cinco meses. O
estrangeiro veio de Cabo Verde,
na costa da África, com o objetivo de levar cocaína para o arquipélago africano, e entrou em
território brasileiro de forma
irregular.
O delegado da Delegacia da
Polícia Federal em Angra dos
Reis, Marcelo Villela, disse que
o barco foi monitorado e abordado quando navegava para alto-mar.
O suspeito não estava armado e
não tentou resistir à prisão, que
contou com o apoio da Delegacia
de Repressão a Entorpecentes.
“Os indícios apontam que a
droga foi comprada em Paraty.
Pelo menos foi colocada na
embarcação em Paraty”, disse o
delegado, que não se surpreende com o fato de a Costa Verde
fluminense estar na rota de um
traficante internacional de drogas. “Não é só por mar. A gente
já tinha suspeitas e investigações

nesse sentido, pela Rodovia BR101 também. Passa muita droga
pela Costa Verde, tanto por terra, pela rodovia, quanto por mar”.
Villela explicou que os carregamentos levados em veleiros
costumam seguir para a Europa
ou África, e os barcos são escolhidos por não chamarem muita
atenção. O trajeto dura cerca de
15 dias e os barcos precisam
fazer diversas paradas na costa
brasileira até atravessar o Oceano Atlântico a partir de cidades
do Nordeste.
O delegado conta que não é
a primeira vez que veleiros foram abordados com produtos ilegais em Paraty, e que em outras
ocorrências já foram encontradas armas e munições. A apreensão de cocaína desta madrugada foi a maior já feita pela delegacia de Angra dos Reis.
O esloveno preso já morou
em Paraty, fala português e, atualmente, vivia em Cabo Verde,
onde já tinha sido preso por tráfico internacional de armas. Ele
será indiciado por tráfico internacional de drogas, cuja pena
pode chegar a 15 anos. Se condenado, terá que cumprir a pena
no Brasil, e ainda ficará impedido de retornar ao país pelo dobro do período da pena. (Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
afastou na sexta-feira (22) a
possibilidade de venda da Embraer. Em café da manhã com
jornalistas, no Palácio da Alvorada, o presidente e o ministro
da Defesa, Raul Jungmann, disseram que a transferência do
controle da empresa para a
Boeing não é cogitada. “Toda
parceria é bem-vinda. O que não
está em cogitação é a transferência do controle”, disse Temer.
Jungmann explicou que o
governo vê com bons olhos o
interesse de outras companhias
em fazer parcerias com a Embra-

er, mas não cogita autorizar sua
venda porque a empresa está no
centro de um projeto de soberania nacional. Ele disse que, caso
fosse vendida, uma empresa estrangeira passaria a ter controle
de projetos importantes para o
país como o programa dos caças Gripen NG, dos caças Embraer EMB-314, chamado de
Super Tucano, além da transferência de tecnologia relacionada ao satélite estacionário brasileiro.
“Isso tudo é soberania e interesse nacional, nós não podemos negociar soberania e interesse nacional. No entendimen-

to deste governo do presidente
Temer, soberania é inegociável.
Agora, todo o restante, que seja
bom para a empresa, que ajude a
aumentar as vendas, será bemvindo”, disse o ministro.
A Boeing procura na Embraer um novo fôlego no mercado
para fazer frente às gigantes do
setor, Airbus e Bombadier, que
anunciaram, em outubro, uma
sociedade para produção de jatos comerciais.
Em comunicado conjunto
publicado na quinta-feira (21)
pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos
(Securities and Exchange Com-

mission), a Embraer e a Boeing
informaram que estão em tratativas a respeito de uma “potencial combinação”. De acordo
com o texto, as bases da negociação ainda estão em discussão.
O comunicado informa ainda que a transação estaria sujeita à aprovação do governo e
agências reguladoras do Brasil,
bem como dos respectivos conselhos e dos acionistas da Embraer.
Após a confirmação pelas
empresas da negociação em curso, as ações da Embraer na B3,
antiga BM&F Bovespa, valorizaram 22,5%. (Agencia Brasil)

Lei aumenta pena para motorista
embriagado que cometer homicídio
Foi publicada na quarta-feira (20) a lei que aumenta pena
contra motorista que cometer
homicídio ou causar lesão grave ou gravíssima ao dirigir alcoolizado ou sob o efeito de qualquer outra substância psicoativa.
O condutor terá como pena a
reclusão de dois a cinco anos,
além de outras possíveis sanções. A nova regra entra em vigor em 120 dias.
Antes, a legislação previa
que, por praticar lesão corporal
culposa na direção de veículo
automotor, a pena seria de detenção, de seis meses a dois anos
e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir. No caso de ocorrer homicídio culposo, fixava o
aumento de um terço da pena.
A diferença entre detenção e
reclusão é um reforço punitivo
contido no projeto sancionado
pelo presidente Michel Temer.
No caso da detenção, as medi-

das são, em geral, cumpridas no
regime aberto ou semiaberto.
Já a reclusão é a mais severa
entre as penas privativas de liberdade, pois é destinada a crimes dolosos – quando há intenção de matar.
Para Márcia Cristina da Silva, advogada voluntária da Associação Preventiva de Acidentes
e Assitência as Vítimas de Trânsito (Apatru), esse método da
aplicação da lei é a mudança
principal. “O método processual muda. Nesse sentido, a pessoa já sabe que, se beber e dirigir, tem o risco de ficar presa,
respeitando, claro, o direito de
ampla defesa”, detalha.
Reforçando esse entendimento, foi acrescentado ao Código de Trânsito Brasileiro um
parágrafo que determina que “o
juiz fixará a pena-base segundo
as diretrizes previstas no art. 59
do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código

Penal), dando especial atenção
à culpabilidade do agente e às
circunstâncias e consequências
do crime”.
Questionada sobre a real
possibilidade da nova norma
gerar mudanças no comportamento, a advogada afirma que,
“como entidade prevencionista,
nossa opinião é sempre que as
ações que geram mais frutos são
as de educação, inclusive na escola e por meio de programas
de educação”. Todavia, pondera que, para casos recorrentes
de pessoas que dirigem sob
efeito de psicoativos, é importante uma medida mais rígida, pois ela “pode gerar uma
reflexão nos motoristas que
não enxergam com tanta seriedade o ato de dirigir e acabam
bebendo”, acredita.
Vetos
A lei teve origem no projeto
5568/13, de autoria da deputada

Keiko Ota (PSB-SP), passou
pelo Senado e, depois, novamente pela Câmara. Ao sancionar a
proposta, o presidente Michel
Temer vetou artigo que previa a
substituição da pena de prisão
por pena restritiva de direitos
nos crimes de lesão corporal
culposa e lesão corporal de natureza grave decorrente de participação em rachas, quando a
duração da pena fosse de até quatro anos.
O Palácio do Planalto informou que o veto objetivou dar
segurança jurídica ao projeto.
Isto porque “o dispositivo apresenta incongruência jurídica,
sendo parcialmente inaplicável,
uma vez que, dos três casos
elencados, dois deles preveem
penas mínimas de reclusão de
cinco anos, não se enquadrando
assim no mecanismo de substituição regulado pelo Código
Penal”, conforme texto divulgado. (Agencia Brasil)

Maluf chega a Brasília para cumprir
pena por lavagem de dinheiro
O deputado federal Paulo
Maluf (PP-SP) chegou na sexta-feira (22) a Brasília para cumprir pena em regime fechado. O
político foi transferido da Superintendência da Polícia Federal
em São Paulo para o Complexo
Penitenciário da Papuda, na capital. O parlamentar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 9 meses de prisão pelo crime de lavagem de
dinheiro.
Maluf deixou a Superintendência da PF em São Paulo e
chegou a Brasília por volta das
16h. Em seguida, foi levado ao
Instituto Médico Legal (IML) da
Polícia Civil do Distrito Federal, onde foi submetido a uma
perícia médica.
O exame teve como objetivo servir de subsídio para a Justiça avaliar se há necessidade
médica de cumprimento de pena
em prisão domiciliar. A defesa
fez solicitação neste sentido argumentando que Maluf está com

idade avançada, 86 anos, enfrenta
um tratamento contra o câncer
e possui complicações de saúde
que justificariam o regime especial.
Após a perícia no IML, o deputado foi encaminhado à Papuda, onde será alojado em um bloco especial destinado a idosos,
políticos e pessoas com ensino
superior completo. A designação
do político para cumprir pena na
penitenciária foi uma determinação do juiz Bruno Aielo Macacari, da Vara de Execuções Penais
do Distrito Federal (VEP-DF).
Mandato
Além da prisão, o STF determinou a perda do mandato de
deputado federal de Maluf. A assessoria da Câmara dos Deputados informou que os salários,
benefícios e verba de gabinete
do parlamentar serão suspensos.
O presidente da Casa, Rodrigo Maia, afirmou, no entanto,
que decidirá no dia 27 deste mês

se o plenário vai chamar a decisão sobre o mandato para si ou
se a Mesa Diretora irá recorrer
junto ao STF.
Por decisão do Supremo, o
Congresso pode assumir esse
tipo de decisão com votação no
plenário da Câmara. O resultado
tem prevalência sobre o encaminhamento adotado pela corte.
Prisão
Maluf foi condenado a 7 anos
e 9 meses de prisão por lavagem
de dinheiro. No dia 19 deste
mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin expediu mandado de prisão. O político se entregou no dia seguinte
à Polícia Federal em São Paulo.
A defesa recorreu ao Supremo pedindo a suspensão da prisão, mas a ministra Carmen Lúcia, presidente da corte, negou
o pedido, argumentando que não
havia justificativa para suspender
a execução da condenação. A
ministra também argumentou

que houve tempo suficiente para
o deputado apresentar sua defesa desde a decisão em 1° grau,
proferida 10 anos atrás.
Condenação
Maluf foi condenado por
desvio de verbas nas obras da
ponte Água Espraiada, hoje conhecida como Avenida Jornalista Roberto Marinho. Segundo
denúncia do Ministério Público,
ele teria recebido propina das
construtoras Mendes Júnior e
OAS durante sua gestão como
prefeito, de 1993 a 1996. Segundo os procuradores, os valores
desviados podem ter chegado a
R$ 170 milhões. A obra teve custo total de R$ 800 milhões.
O deputado foi condenado
pela Primeira Turma do STF.
Ele não foi julgado por corrupção passiva, pois os ministros
entenderam que o crime prescreveu, mas foi considerado
culpado por lavagem de dinheiro. (Agencia Brasil)

Câmara suspende salários e benefícios dos
deputados Paulo Maluf e Celso Jacob
Os deputados federais Paulo Maluf (PP-SP) e Celso Jacob
(PMDB-RJ) terão os salários e
os beneficios como auxíliomoradia e verba de gabinete suspensos. A informação é da assessoria de imprensa da presidência da Câmara dos Deputados. Os gabinetes dos dois parlamentares serão desativados e

os funcionários exonerados.
Atualmente, o salário bruto
dos deputados federais é de R$
33.763. Eles também recebem
mensalmente uma cota parlamentar que varia de acordo com
a distância de seus estados de
Brasília. No caso dos representantes da Capital Federal, que
recebem o menor valor, essa

verba é de R$ 30.788,66.
Desde junho deste ano, Jacob está preso no Complexo
Penitenciário da Papuda, em
Brasília. Ele foi condenado em
2006 por falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação quando o peemedebista era prefeito de Três
Rios (RJ).

Maluf foi condenado em
maio pelo Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro.
Na terça-feira (19), o ministro
Luiz Edson Fachin rejeitou um
recurso do deputado e determinou início “imediato” da pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, além da perda do mandato.
(Agencia Brasil)

Temer não quer deixar a reforma da
Previdência para o próximo presidente
O presidente Michel Temer
voltou a defender a reforma da Previdência na manhã de sexta-feira
(22), em Brasília. Durante café da
manhã com jornalistas, o presidente voltou ao tema, como disse ele,
“para que não caia no ouvido do esquecimento neste mês de janeiro”.
Temer disse que se a matéria não
for votada em 19 de fevereiro, a intenção do governo é que a matéria
se mantenha na pauta de votações
e não fique para o próximo presidente da República.
“A ideia é que se mantenha
na pauta. Vamos mantendo na
pauta. Se não conseguir, paciên-

cia”. Ao dar a declaração, ele repetiu uma expressão que agitou
negativamente os mercados em
novembro. Na ocasião, a bolsa de
valores caiu com o impacto de
uma possível não aprovação da
reforma. E o presidente parece
ter se lembrado do episódio, porque emendou, logo em seguida,
uma declaração mais confiante na
aprovação da reforma.
“Mas eu não quero ser pessimista. Sou otimista, acho que
a essa altura já está havendo esclarecimentos, dos mais variados, que levarão aos colegas parlamentares a convicção de que

vale a pena aprovar a reforma da
Previdência”, emendou rapidamente o presidente, sob olhar do
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, sentado a seu lado.
Para Temer, o governo perderá simbolicamente, além de
economicamente, caso a reforma não seja aprovada. Temer
acredita que os índices positivos
de inflação e juros conquistados
nos últimos meses seriam perdidos. “Perde o governo até simbolicamente. A inflação e juros
estão sob controle. O que pode
acontecer é a quebra desse controle. Seria péssimo para econo-

mia, além do descrédito de natureza nacional e internacional”.
O ministro Henrique Meirelles também defendeu a reforma.
Para ele, o que está sendo discutido não é se a forma será feita, e sim quando. “A reforma da
Previdência no Brasil será feita,
isso não há dúvida. Nós não estamos discutindo o se, e sim o
quando. E o quando é agora, fevereiro. Se a reforma da Previdência não for aprovada, daqui
alguns anos não terá recursos
para a educação, para a saúde,
nem para a segurança. Isso é inadministrável”. (Agencia Brasil)
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Odebrecht Óleo e Gás conclui
processo para alongamento de dívidas
A Odebrecht Óleo e Gás
(OOG) informou na sexta-feira
(22) que concluiu a reestruturação de sua dívida financeira com
a troca dos títulos de dívida com
vencimento em 2021 e 2022,
chamados de Notas 2021 e Notas 2022 e, ainda, das notas perpétuas emitidas por suas controladas. A operação ocorreu após
a homologação dos planos de
recuperação extrajudicial da
companhia realizado pelo Tribunal de Falências do Distrito Sul
de Nova York e pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça
do estado do Rio de Janeiro.
A decisão do Tribunal de
Nova York, que aprovou os planos de reestruturação da dívida
financeira da companhia, protocolados no início de novembro
nos Estados Unidos, ocorreu no
dia 12 de dezembro. A empresa
entrou com processo para obter

junto à corte norte-americana o
reconhecimento da decisão no
Brasil, na 4ª Vara Empresarial do
Tribunal de Justiça do estado do
Rio de Janeiro, que homologou
os planos em outubro.
Conforme a empresa, depois
do entendimento dos judiciários brasileiro e norte-americano,
os termos da reestruturação passaram a ser obrigatórios e englobaram todos os detentores
dos papéis, como também os
credores corporativos financeiros da empresa e algumas das
suas subsidiárias, incluindo os
que detêm as notas perpétuas
emitidas em 2014.
Recomeço
Para o presidente da Odebrecht Óleo e Gás, Roberto Simões,
o processo foi finalizado dentro
do cronograma estabelecido, o
que demonstra o recomeço da

empresa e seu olhar para o futuro. “A reestruturação da dívida
vai aumentar a liquidez e fortalecer a posição financeira de
curto e longo prazo, com um
equacionamento da estrutura de
capital, de modo a que a empresa possa voltar a crescer, aproveitando as oportunidades a serem criadas com a retomada dos
investimentos na indústria de
óleo e gás no Brasil”, apontou.
O acordo fechado, em relação aos títulos emitidos tendo
por garantia as unidades de perfuração da Odebrecht Óleo e
Gás e suas subsidiárias, garante
a troca das Notas 2021 e Notas
2022, por novos papéis, com termos atualizados acompanhando
o atual fluxo de caixa dos ativos.
Já os credores financeiros
corporativos, inclusive, os detentores das notas perpétuas
emitidas em 2014, receberão

novos títulos participativos
perpétuos que asseguram direito de participação em qualquer distribuição de dividendos da OOG, em troca por seus
créditos atuais.
Crise
A Odebrecht Óleo e Gás foi
criada em 2006 após a decisão
do Grupo Odebrecht de concentrar seus investimentos no setor
na nova empresa de atuação no
Brasil e no exterior. A empresa
pediu na Justiça recuperação judicial em maio deste ano.
Depois que a Petrobras cancelou, em 2015, contratos de
afretamento e operação da sonda ODN Tay IV, que deveriam
vigorar até 2020, final do prazo
contratual, a OOG vinha negociando com os detentores das Notas 2021 e das Notas 2022.
(Agencia Brasil)

STJ determina a prisão de oito policiais
envolvidos na chacina de Pau d´Arco
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra
Laurita Vaz, acolheu um pedido
do Ministério Público do Pará
(MP-PA) e determinou que oito
policiais paraenses denunciados
por participação na chamada Chacina de Pau d´Arco sejam presos,
em caráter preventivo. Os policiais já tinham sido presos anteriormente pela participação no
assassinato de dez posseiros durante uma ação policial de reintegração de posse da Fazenda Santa Lúcia, ocupada por um grupo
de famílias sem-terra.
Deflagrada em 24 de maio, a
reintegração foi autorizada pela
Vara Agrária de Redenção (PA),
que expediu mandados de prisão
e de buscas e apreensões contra
os posseiros, com base na denúncia de que estariam envolvidos na
morte de um segurança da fazenda e em outros crimes. Os policiais disseram ter sido recebido
a tiros pelos posseiros, mas, um
mês e meio após o início das investigações, a Secretaria estadual de Segurança Pública e Defe-

sa Social (Segup) e a Polícia Civil anunciaram que as investigações e os laudos periciais apontaram que não houve confronto.
Os exames balísticos indicaram
também que alguns dos sem-terra foram executados e nenhum
policial foi ferido.
Em agosto, o Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) rejeitou o
pedido de prorrogação da prisão
temporária de 13 dos policiais
detidos por suspeita de participação na chacina, alegando que a
prisão dos policiais não era necessária para a conclusão das investigações. Porém, no final de
setembro, após o Ministério Público estadual denunciar os 13
policiais militares e quatro civis
pelos crimes de homicídio qualificado, formação de milícia,
fraude processual e tortura, a Justiça estadual voltou a determinar
a prisão preventiva de 15 dos acusados – dois dos denunciados
foram poupados por terem colaborado com as investigações e
estarem incluídos no programa
de proteção às testemunhas.

O Tribunal de Justiça estadual substituiu as prisões preventivas dos policiais civis e militares por medidas cautelares, e determinou a soltura de todos os 15.
Os últimos seis detentos beneficiados pela concessão de habeas
corpus foram soltos no último
dia 19, com o compromisso de
não terem contato entre si ou
com as testemunhas; não portar
armas e não deixar a cidade de
Redenção sem autorização judicial, entre outras.
A decisão do juiz da Vara Criminal de Redenção, César Leandro Machado, motivou o MP estadual a ajuizar, no STJ, um recurso especial pedindo, em caráter
de urgência, que fosse suspensa
a soltura dos acusados. No entanto, no recurso, o MP estadual
questionou a libertação apenas de
oito dos policiais beneficiados
por força da decisão judicial. No
recurso, os promotores de Justiça alegaram que, em liberdade, os
policiais representavam uma
ameaça à integridade das testemunhas, que podiam “ser procu-

radas e, eventualmente, eliminadas como queima de arquivo”.
Ao restabelecer a prisão preventiva de oito dos 13 policiais
civis e militares libertados em
agosto por decisão do TJ-PA, a
ministra Laurita Vaz acolheu os
argumentos dos promotores de
Justiça, destacando a gravidade
dos crimes e os “substanciais”
indícios de envolvimento dos
policiais.
Para a magistrada, as provas
já reunidas pelos investigadores
apontam “para a ação deliberada
de agentes do Estado na prática
de múltiplos homicídios, em associação criminosa, com requintes de crueldade, tortura, e com
fortes evidências de manipulação
da cena dos crimes, para encobrir
vestígios”, acrescentando que a
soltura dos policiais “acarreta
inevitável sensação de incapacidade do Estado de coibir atentados do mesmo tipo”, ameaçando a colheita de novas provas e as vítimas sobreviventes
da chacina e outras testemunhas. (Agencia Brasil)

Sobe para 131 total
de PMs assassinados
este ano no Rio
O cabo Eduardo Caetano
Neto França foi o 131º policial militar morto por agressão
no estado do Rio de Janeiro
este ano. Ele havia sido ferido
durante sua folga em Paraty, no
litoral sul fluminense, no início de dezembro.
O PM estava internado desde o incidente no Hospital de
Praia Brava, em Angra dos
Reis, município vizinho, e

morreu na madrugada de sexta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, ele tinha 37 anos e
estava há nove anos na corporação.
Além dele, outros 79 policiais foram assassinados quando estavam de folga. Entre os
131 policiais militares mortos,
29 morreram enquanto estavam de serviço e 22 eram reformados. (Agencia Brasil)

Turquia impõe limites
aos pedidos de visto
para cidadãos dos EUA
A Turquia está impondo
“certos limites” aos pedidos
de visto para os cidadãos dos
EUA em suas missões diplomáticas após o movimento de
Washington para suspender o
processo de vistos com a Turquia, disse esta semana o viceprimeiro-ministro turco, Recep Akdag. A informação é da
agência chinesa Xinhua. As
observações de Akdag vieram
um dia depois que a Embaixada dos EUA na Turquia anunciou que a data mais recente
para agendamento de vistos
em relação a candidatos não
imigrantes em suas missões
diplomáticas na Turquia é janeiro de 2019.
“Este assunto deve ser revisto completamente. A posição dos EUA também causa dificuldade para os cidadãos dos
EUA,” disse ele, acrescentando que “também temos certos
limites em termos de vistos”.
Akdag observou que essa abor-

dagem sem sentido “deveria
ser imediatamente posta de
lado”.
Em outubro, a embaixada
dos EUA anunciou a suspensão
dos serviços de vistos para
não imigrantes aos cidadãos
turcos. O movimento ocorreu
após a prisão de um funcionário local trabalhando no Consulado dos EUA em Istambul,
provocando uma resposta de
Ankara.
Em 4 de novembro, a embaixada dos EUA na Turquia
anunciou que os pedidos de
visto foram novamente processados de forma limitada
em suas missões diplomáticas
turcas. Após o movimento dos
EUA, as missões turcas nos
Estados Unidos também retomaram o processamento de
pedidos de visto de cidadãos
dos EUA em suas missões diplomáticas e consulares nos
EUA “de forma limitada”.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
CNPJ/MF 07.658.098/0001-18 - NIRE 35.300.382.846
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Novembro de 2017
Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social da Qualicorp Administradora de
Benefícios S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, salas 1503, 1504, 1601 e 1804, Alphaville
Industrial, CEP 06.455-030 (“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da única acionista
representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa:
Presidente: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho; Secretária: Rosangela Martins de Souza. Ordem do Dia: Examinar, discutir e
deliberar sobre: (i) a retificação do parágrafo único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; (ii) a consolidação do Estatuto Social da
Companhia; e (iii) a autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação e formalização das
deliberações objeto da presente Assembleia. Deliberações: Após exame e análise das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da
Companhia resolveu, sem quaisquer ressalvas: (i) Retificar o parágrafo único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de modo que, onde
lia-se: “Brasília, Distrito Federal, situado no SC/Norte, Quadra 05, Bloco A, Número 50, Salas 216 e 418, Edifício Brasília Shopping, Asa Norte,
Edifício Brasília Shopping, CEP 70.715-900”, leia-se: “SC/NORTE, Quadra 05, Bloco A, Número 50, Salas 318, 418 (Parte), 718 e 719, Edifício
Brasília Shopping, Asa Norte, Brasília (DF), CEP: 70.715-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.658.098/0010-09, com registro perante a JUCESP
sob o NIRE 53.9.0037454-7”. (ii) Em virtude da alteração ora aprovada, resolvem alterar a redação do parágrafo único do Artigo 2º do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: Parágrafo Único. “A Companhia possui 02 (dois) estabelecimentos filiais:
(i) o primeiro situado na SC/NORTE, Quadra 05, Bloco A, Número 50, Salas 318, 418 (Parte), 718 e 719, Edifício Brasília Shopping, Asa Norte,
Brasília (DF), CEP: 70.715-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.658.098/0010-09, com registro perante a JUCESP sob o NIRE 53.9.0037454-7;
e (ii) o segundo situado na Rua Gonçalves Dias, nº 89, 7° andar, Sala 702, Funcionários, Belo Horizonte (MG), CEP: 30.140-090, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 07.658.098/0009-75, com registro perante a JUCESP sob o NIRE 31.902.555.036”. Encerramento e Assinaturas: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma
do sumário, conforme artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes
assinada. Mesa: - Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho - Presidente; e Rosangela Martins de Souza - Secretária. Acionista presente:
Qualicorp S.A. (por Rosangela Martins de Souza e Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho). A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. São Paulo, 21 de novembro de 2017. Mesa: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho - Presidente; Rosangela Martins de
Souza - Secretária. JUCESP nº 551.606/17-4 em 13/12/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 17/01/2018 A partir das: 12:35
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matícula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP, telefone 1139310744 faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma
da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulament açao
complementar RC 58/67, RC 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante p agar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda
do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após
análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma Agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco)
dias de antecedência com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
inclusive condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de
desocupação do mesmo.
O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de
Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED 1C039 - CONTRATO 813700889326-7- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1370 JARDIM PAULISTA
SERGIO NOBUHARU SAITO , BRASILEIRO(A), EMPRESARIO, CPF 09393850828,
CI 14.075.309-6 SSP/SP, SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 42, 3º PAVIMENTO OU ANDAR, BLOCO
02, RESIDENCIAL VILA RICA, SITUADO A RUA PROFESSOR JOSE MARIA PINTO
ZILLI, Nº 720, E VIELA SEM DENOMINAÇÃO, BAIRRO PIRAJUSSARA OU TABOAO,
29º SUBDITRITO-SANTO AMARO, SAO PAULO, SP. COM A AREA UTIL DE 48,535MS2
E A AREA COMUM DE 59,876M2, NA QUAL JA SE ACHA INCLUIDA A AREA
REFERENTE A 1 VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, LOCALIZADAA
NIVEL DO TERREO DO CONJUNTO DESTINADA A GUARDA DE IGUAL NUMERO
DE VEICULO, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 108,411M2, CORRESPONDENDOLHE UMA FRAÇÃO IDEAL DE 0,9233345% NO TERRENO CONDOMINIAL. COM
TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS.
SAO PAULO, 26/12/2017
ARY ANDRÉ NETO
26 - 29/12/2017 - 17/01/2018

Ibaté S.A.

CNPJ/MF 07.952.761/0001-92 NIRE 35.300.333.314
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO de Sonia Leite de Moraes, REQUERIDO POR Maria Cecilia Leite de
Moraes - PROCESSO Nº 1003147-83.2016.8.26.0704. A MMª. Juíza de Direito da 1ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo,
Dra. Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 10/11/2017, foi
decretada a INTERDIÇÃO de SONIA LEITE DE MORAES, rg 1.951.766-x SSP/SP,
declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Maria Cecília Leite de
Moraes, RG 8.537.725-9 SSP/SP. O presente edital será publicado por três vezes,
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
B 16 e 26/12
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2017.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem e interessar possa que, por FERNANDO WILLIAN KATO foi
apresentado, a esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 730.270
em 20 de setembro de 2017, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004,
pleitearam a retificação administrativa de área do imóvel situado na Rua Marques
de Lages nº 677, Vila Brasilina, na Saúde – 21º Subdistrito, matriculado sob o nº
54.972, nesta Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo qual convoco
os senhores Cesar Corain proprietário dos imóveis: a) Rua Carlos Marcelo nº 31, b)
Travessa Barro Preto nº 08 e, c) Travessa Barro Preto nº 07, respectivamente,
transcritos em área maior sob nº 8.644 no 1ºRI e Jarbas Corain, compromissário do
imóvel da Rua Carlos Marcelo nº 39, inscrito sob nº 16.519, neste Registro, pois são
os mesmos titulares de domínio de uma área maior adquirida à aproximadamente
cem anos atrás, cujos sucessores não localizamos, notifico também todos os
demais terceiros interessados, seus sucessores, para, querendo, apresentarem
impugnação ao presente pedido retificatório. Pelo presente edital, fica avisado a
quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados
da data da ultima publicação deste, que será levado a efeito por dois dias consecutivos
em jornal de grande circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos de fato
e de direito, contra a aludida retificação, por escrito, perante o Oficial deste Registro
Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São
Paulo, 14 de dezembro de 2017.
26 e 27/12

E D I T A L D E N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do DecretoLei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90, a
promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que oneram o(s)
imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados de
23/12/2017 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução extrajudicial. Quaisquer
informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em horário bancário.
Contrato: 8.1368.0898588-5 - SED: 30636/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): INGRID BACKER RODRIGUES DA SILVA, BRASILEIRA, SEPARADA
JUDICIALMENTE, DECORADORA, CPF: 269.847.198-01, RG: 29.724.740-SSP/
SP. e DAVID CORRÊA JÚNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, TÉCNICO ELETRÔNICO,
CPF: 176.097.108-14, RG: 27.142.721-8-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA ANTERO DE
QUENTAL, Nº 236, APARTAMENT O - TIPO 3, Nº 145, LOCALIZADO NO 14º ANDAR
DO BLOCO B - EDIFÍCIO BARRA DA TIJUCA, DO EMPREENDIMENTO
DENOMINADO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTA DO SOL, 26º SUBDISTRITO
VILA PRUDENTE - SÃO PAULO/SP. Com uma vaga de garagem, indeterminada e
sujeita a atuação de manobrista, nos subsolos, para estacionamento de um veículo
de passeio, de porte médio.
São Paulo, 23/12/2017.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Agente Fiduciário
23, 27 e 28/12/2017

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação
Segunda convocação da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 203ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 203ª Série da 1ª Emissão da
Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula
Décima do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª
convocação, para a Primeira Assembleia Geral dos Investidores dos CRI (“Primeira Assembleia”), a se realizar no dia 04
de janeiro de 2018 às 14:30h, no endereço da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as medidas a serem tomadas em relação à rescisão do Instrumento
Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado para o CRI junto a Bovespa, uma vez que de acordo
com o item 8.3 alínea “b” da Cláusula Oitava do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Formador
de Mercado, faculta-se à Parte prejudicada a possibilidade de rescisão automática, de pleno direito, independentemente da
prévia notiﬁcação judicial ou extrajudicial, caso ocorram alterações por força de lei ou regulamentação que inviabilizem a
continuidade da prestação dos Serviços. Os Investidores deverão se apresentar no endereço da Securitizadora, acima
indicado, portando os documentos que comprovem sua condição de titular dos CRI e, os que se ﬁzerem representar por
procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação na Primeira
Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da referida Primeira Assembleia. Sem
prejuízo, e em benefício do tempo, os titulares dos CRI deverão encaminhar previamente os documentos comprobatórios
de sua representação para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência,
e apresentar as vias originais no momento da referida Primeira Assembleia. São Paulo, 23 de dezembro de 2017.
Brazilian Securities Companhia de Securitização

BUTIÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.898.362/0001-28 - NIRE N° 35.300.316.177
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 do mês de dezembro de 2017, às 9:00 horas, na sede da sociedade, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas n° 14.171, 15º andar. MESA: Presidente, Michael
Leon Schmulian; Secretário, Virgilio Borba. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos
do artigo 124, § 4º, da Lei n° 6.404/76, face à presença do único acionista da Companhia, conforme assinaturas
constantes do livro de Presença de Acionistas. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas as seguintes matérias: (1) a
lavratura da ata sob a forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei n° 6.404, de 1976; (2)
considerando que o montante do capital social se mostra excessivo diante das reais necessidades de recursos
ﬁnanceiros para o custeio das atividades da Companhia, a redução do capital social de R$257.211.330,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e onze mil, trezentos e trinta reais) para R$254.236.330,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta reais) mediante o cancelamento
de 2.975.000 (dois milhões, novecentas e setenta e cinco mil) ações ordinárias. A redução far-se-á mediante a
restituição ao acionista Alumina Limited do Brasil S/A., em moeda corrente, do valor de R$2.975.000,00 (dois
milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais), a ser feita na forma da lei; (3) em consequência da resolução
ora aprovada, aprovar a alteração do artigo 5º do estatuto social, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social é de R$254.236.330,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta
e seis mil, trezentos e trinta reais), dividido em 254.236.330 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos
e trinta e seis mil, trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (hum real)
cada”; (4) determinar à diretoria que proceda à publicação desta ata na forma prevista no artigo 174 da Lei n°
6.404, de 1976, e, quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de São
Paulo. ENCERRAMENTO: Às 10:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da Assembleia. ASSINATURAS:
Michael Leon Schmulian, Presidente; Virgilio Borba, Secretário; Alumina Limited do Brasil S/A., Michael Leon
Schmulian, Diretor.
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São Paulo, 23, 24, 25 e 26 de dezembro de 2017

Ginástica brasileira encerra 2017
com grandes expectativas para o ciclo
A ginástica brasileira começou 2017 com a sensação de dever cumprido após os excelentes
resultados no último ciclo olímpico. Afinal, nos Jogos do Rio
2016, o País superou as expectativas e subiu ao pódio três vezes na ginástica artística, com
isso, soma quatro medalhas na
história do maior evento esportivo do planeta. Após a Olimpíada em casa, o novo ano, como já
era esperado, teve um início um
pouco mais leve. Porém, os
planos começaram a ser colocados em prática para o novo ciclo,
que se encerrará com os Jogos
Olímpicos de Tóquio em 2020, e
muitos jovens talentos já começaram a se destacar, mostrando a continuidade do trabalho já desenvolvido. O Brasil disputou várias competições no continente e comprovou sua hegemonia. No calendário
nacional, a CBG realizou, em parceria com as Federações Estaduais, as competições em diversas
partes do País, com muitos eventos de altíssimo nível.
O início do ciclo também foi
marcado pelos cursos nacionais
e internacionais, que visam à formação do novo quadro de arbitragem. Eles tinham como principal objetivo habilitar estes profissionais a partir das novas regras estabelecidas pela Federação Internacional de Ginástica
(FIG) para atuação em competições. Foram realizadas também
as Academias FIG e os Acampamentos da União Pan-Americana de Ginástica (UPAG), com
participação de treinadores brasileiros de todas as modalidades.
“Um motivo de muita comemoração foi a renovação do patrocínio com a Caixa Econômica Federal para mais um ciclo, o
que nos enche de orgulho, já que
o nosso patrocinador Máster
vem acreditando em nossa modalidade desde 2006 e sem ele
não conseguiríamos fazer o trabalho que temos feito para o
crescimento da ginástica brasileira”, ressaltou Luciene Resende, presidente da Confederação
Brasileira de Ginástica (CBG).
A primeira competição internacional do ano para a Seleção
Brasileira de Ginástica Artística
Feminina foi o Trofeo Città di
Jesolo, na Itália. O torneio reali-

zado no começo de abril terminou com quatro medalhas: o
vice-campeonato por equipe, a
prata de Rebeca Andrade no individual geral e duas medalhas
com Flávia Saraiva (ouro no solo
e prata na trave).
Na sequência, em maio, os
ginastas do país conquistaram
quatro medalhas na primeira participação em Copas do Mundo,
em Koper, na Eslovênia. Rebeca
Andrade foi ouro no salto, Arthur
Zanetti terminou em primeiro
nas argolas, Flávia Saraiva ficou
com o bronze nas assimétricas,
e Thaís Fidelis conquistou o
bronze na trave.
Depois, foi a vez da Copa do
Mundo da Croácia, realizada em
Osijek, e os brasileiros levaram
mais cinco medalhas para casa.
Thaís Fidelis e Flávia Saraiva fizeram dobradinha no pódio em
dois aparelhos: trave e solo. Já
Arthur Zanetti dominou mais
uma vez a competição nas argolas e garantiu o ouro.
Em junho, as seleções brasileiras transitórias de Ginástica
Aeróbica fizeram bonito em duas
competições disputadas em Portugal. Na categoria adulta, os
atletas conquistaram ótimos resultados em uma das etapas de
Copa do Mundo, enquanto as categorias de base m ostraram muito talento no Open Internacional. Os
dois eventos foram realizados na
cidade de Catanhede. Na Copa do
Mundo, Lucas Barbosa (UFMG)
foi medalha de prata no Individual
Masculino. Já no Open Internacional, o trio formado por Laura Pedro, Luiza Conte e Maria Eduarda
Bebiano (CER-RJ) conquistou a
prata na categoria Infantil.
Em julho, o Brasil foi bem representado na competição de ginástica aeróbica dos World Games, na Polônia. O grupo de aerodance, formado pelos atletas
Adrielle Lopes, Maria Eduarda
Oliveira, Caroline Santos, Christian Andrade, Marcelo Martins,
Edson Nunes, José Oliveira e
Maelton Siqueira, ficou entre os
seis melhores do mundo. Já na
ginástica de trampolim, Mariana
Aquino terminou com a sétima
posição no duplo Mini Trampolim.
No início de agosto, o País
garantiu um excelente resultado

no Sul-Americano de Ginástica
Rítmica Grupo de Idades e Juvenil, realizado em Guayaquil, no
Equador. Foram 40 medalhas no
total entre as ginastas do individual e do conjunto.
Ainda na ginástica rítmica, a
Seleção de Conjunto, formada
por Alanis Ávila, Francyelly Pereira, Gabrielle Silva, Heloísa
Bornal, Jessica Maier, Marine
Vieira, Thainá Santos e Thaís Santos, participou da Copa do Mundo de Kazan, na Rússia, e terminou na sétima posição nas finais
de cinco arcos. Além disso, Natália Gaudio ficou na reserva da
prova de fita, um feito muito importante também para a Seleção
Individual.
A competição ocorreu antes
do Mundial de Pesaro, na Itália,
em setembro, que teve mais resultados positivos para o Brasil.
No individual, Natália Gaudio ficou entre as melhores das Américas e terminou com o 35º lugar no Individual Geral, enquanto a jovem Karine Walter participou do primeiro Mundial da
carreira e ficou em 65ª. No conjunto, a Seleção fez um bom trabalho e terminou na 13ª posição
no geral, à frente de potências da
modalidade como Alemanha e
Espanha, vice-campeã olímpica.
Na ginástica artística, a delegação brasileira disputou o PanAmericano de Especialistas, em
Lima, no Peru, e terminou com
cinco medalhas. Caio Souza levou a prata no cavalo com alças
e nas argolas, o ouro nas paralelas e o bronze na barra fixa, enquanto Carolyne Pedro conquistou o bronze na trave.
O compromisso seguinte foi
a Copa do Mundo de Varna, na
Bulgária, e o Brasil encerrou a
competição com oito medalhas
conquistadas. Em quatro finais do
feminino, as ginastas garantiram
todos os ouros (Daniele Hypólito na trave, Thaís Fidelis no
solo e Rebeca Andrade no salto
e nas assimétricas), além de um
bronze (Thaís Fidelis nas assimétricas). No masculino, foram
dois bronzes (Caio Souza na paralela e Arthur Nory no solo) e
um ouro (Caio na barra fixa) em
quatro provas disputadas.
Quem também brilhou foi o
jovem Diogo Soares. O ginasta da

Foto/ Felipe Alvarez

Modalidades olímpicas participaram dos Mundiais, e jovens atletas começaram a se destacar

Brasil conquistou 13 medalhas no Pan e na Copa Colômbia
de Aeróbica
Seleção Transitória disputou o
International Junior Gymnastics
Competition, em Yokohama, no
Japão, e conquistou a medalha de
bronze na barra fixa. Ele ainda terminou em sétimo no all around.
O Brasil voltou a ser destaque nas finais das categorias AC3
e Juvenil no Sul-Americano Infantil e Juvenil de Ginástica Artística, em Mar del Plata, na Argentina. Os representantes do
País subiram ao pódio 39 vezes,
mostrando o grande potencial da
nova geração da modalidade. O
País terminou com a segunda
colocação geral no quadro de
medalhas.
Ainda em setembro, a delegação brasileira disputou o SulAmericano de Ginástica de Trampolim, disputado em Paipa, na Colômbia, e terminou com 31 medalhas conquistadas. Foram 12 de
ouro, 13 de prata e seis de bronze
nas modalidades Trampolim, Tumbling e Duplo-Mini Trampolim
Masculino e Feminino nas categorias Sênior e Por Idades.
No fim do mês, a Seleção de
Conjunto de ginástica rítmica
teve grande desempenho no SulAmericano de Cochabamba, na
Bolívia, e garantiu três ouros: na
série de cinco arcos, na de três
bolas e duas cordas e também no
geral. No individual, foram mais
11 medalhas: o ouro por equipes,
a dobradinha de Natália Gaudio
e Mariany Miyamoto no individual geral, além de mais oito pódios nas finais por aparelhos.
Já na ginástica de trampolim,
o grupo formado por seis atletas
brasileiros participou da etapa da
Copa do Mundo de Trampolim

em Loulé, Portugal. O principal
destaque foi no Trampolim Sincronizado Feminino, onde Camilla Lopes e Daienne Cardoso
conquistaram uma vaga na final e
acabaram na sexta posição.
Em outubro, a delegação brasileira foi até Montreal, no Canadá, para o Mundial de Ginástica Artística. No feminino, Thaís
Fidelis, em seu primeiro Mundial da carreira, chegou à final do individual geral e terminou em 24º.
A jovem de 16 anos ainda foi para
a final do solo e ficou muito perto
da medalha ao acabar na quarta posição. Entre os homens, Arthur
Zanetti atingiu o objetivo de chegar à decisão das argolas e ficou
em sétimo, enquanto Caio Souza
disputou a final do individual geral
e finalizou no 15º lugar.
No mesmo período, o Brasil
conquistou 14 medalhas para a
ginástica artística na decisão por
aparelhos dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Santiago,
no Chile. Além disso, o País subiu ao pódio no individual geral
masculino e feminino e ainda por
equipe masculina e feminina.
Também no mesmo mês, a
ginástica rítmica brasileira disputou o Pan-Americano de Daytona Beach, nos Estados Unidos, e
os resultados foram novamente
muito positivos, com seis medalhas. O Conjunto conquistou o
ouro no all around e na série das
três bolas e duas cordas, além da
prata nos cinco arcos. No Individual, a equipe ficou com o bronze, e Natália Gaudio levou o bronze no arco e na bola.
No mesmo local, também foi
realizado o Pan-Americano de

93ª Corrida de São Silvestre

IV Circuito Paulista
de Vôlei de Praia
terá quarta etapa
em fevereiro

93ª Corrida Internacional de São Silvestre
A 93ª Corrida Internacional
de São Silvestre ganhou mais
uma atração para a briga pelo topo
do pódio no dia 31 de dezembro.
Campeão na edição de 2014 e vice
no ano passado, o etíope Dawitt
Admasu está confirmado na prova
paulista e, mais uma vez, como sério candidato ao título. O atleta encabeçará a relação de corredores de
seu país na principal corrida de rua
da América Latina, que inclui outros seis competidores. A largada,
a partir das 8h20, será na Avenida
Paulista, altura da rua Frei Caneca,
e a chegada em frente ao prédio
da Fundação Cásper Líbero.
Destaque em 2014, quando
ganhou a São Silvestre surpreendendo a todos, Dawitt retornou ao país no ano passado e garantiu o vice, ficando atrás de
seu compatriota Leul Aleme.
Conhecedor do percurso e dos
“segredos” da São Silvestre,
tem tudo para fazer bom papel
mais uma vez.
A Etiópia ainda terá mais dois
atletas no masculino e quatro no
feminino. Entre os homens es-

tarão Demiso Gudeta, vice-campeão da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro; e Belay Bezabeh, destaque na San Juan
Porto Rico 10K Road Race deste ano, com 28min42seg.
Já entre as mulheres, as atrações serão Birhane Dibaba, campeã da Maratona da Tóquio em
2017, Mestawut Truneh, com
34min30seg no Ethiopian 10k
Road Race Championship, Azmera Hagos, com 1h10min39seg na
Meia Maratona de Sevilha, e Sintayehu Hailemichael.
Entrega de kits
Serão quatro dias para a retirada de kit, que acontecerá mais
uma vez no Ginásio Mauro Pinheiro, localizado na Rua Abílio
Soares, 1300, no Ibirapuera. Não
haverá entrega no dia da prova,
nem mesmo depois da mesma,
como conta no regulamento.
Os horários são os seguintes:
dias 27, 28 29, das 9h às 19h, e
no dia 30, das 9h às 16h. Os organizadores pedem a colaboração dos atletas que residem em
São Paulo e na Grande São Pau-

Percurso
O percurso deste ano teve
ajustes para aumentar a área de
dispersão. O primeiro deles é na
largada, que será próximo à Rua
Frei Caneca, à frente do local do
ano passado. O outro foi no Centro, na região do Largo o Arouche. Saíram do percurso as ruas
Sete de Abril e Dr. Bráulio Gomes. O percurso de 15 km foi
implantado em 1991.
As ruas e avenidas que fazem
parte do percurso deste ano são
as seguintes:
Largada - Av. Paulista (F) x
Rua Augusta; Av. Dr. Arnaldo (F);
Rua Maj. Natanael (CF); Rua
Des. Paulo Passalaqua (F); Av.
Pacaembu (CF); Viaduto Gal.
Olímpio Silveira: passagem (F);
Av. Dr. Abrahão Ribeiro (F); Av.
Norma Giannotti (F); Av. Rudge
(F); Viaduto Orlando Murgel (F);
Av. Rio Branco (F); Av. Ipiranga
(F); Av. São João (F); Al. Barão
de Limeira (F); Av. Duque de
Caxias (CF); Rua Rego Freitas
(CF); Rua Gal. Jardim (CF) ;
Rua Bento Freitas (CF); Largo
do Arouche (F); Av. Vieira de
Carvalho (F); Praça da República (F); Av. Ipiranga (CF); Av.
São João (CF); Rua Cons. Crispiniano (CF); Praça Ramos de
Azevedo (CF); Rua Xavier de
Toledo (CF); Viaduto Nove de
Julho (F); Viaduto Jacareí (F);
Rua Santo Amaro: troca de
mão (F); Rua Maria Paula (F);
Av. Brig. Luis Antônio (F); Av.
Paulista (F); Chegada: Av.
Paulista, 900.

F – Fluxo
CF – Contrafluxo
Dinâmicas
Haverá monitoramento de
acesso à área de largada pela Alameda Santos e Rua São Carlos do
Pinhal, comunicação visual nos
postos de água e filtragem na chegada. A dispersão será a partir da
Rua Joaquim Eugênio de Lima até
a Alameda Casa Branca. Todas as
áreas serão restritas a corredores
oficialmente inscritos e usuários locais
O Comitê Organizador pede
gentilmente que atletas sem inscrição não compareçam, pois
não há como dimensionar os serviços e o consumo excessivo
pode gerar a falta de serviços e
hidratação para os inscritos. E
destaca que essas dinâmicas estão sendo implantadas para melhor atender aos atletas inscritos
oficialmente.
A infraestrutura do evento é
dimensionada para o número oficial de inscritos, cerca de 30 mil,
não contemplando serviços a
atletas sem inscrição (“pipocas”). Serão sete postos de água,
um a mais que no ano passado,
com volume para atender somente aos inscritos. Como consta
em regulamento, não haverá serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição.
A 93ª Corrida Internacional
de São Silvestre é uma realização da Fundação Cásper Líbero,
com promoção da Gazeta Esportiva, e transmissão da TV Gazeta
e TV Globo. O patrocínio é do
Bradeso e Motorola, com apoio
do Governo do Estado de São
Paulo e Prefeitura de São Paulo.
A supervisão é da IAAF, CBAt e
FPA. Mais informações no site
www.saosilvestre.com.br

Praia Grande será a sede

Foto/ Gipy Duarte

Foto/ Sergio Barzaghi

Campeão em 2014, etíope Dawitt
Admasu estará outra vez na prova
lo para que retirem seus kits até
o dia 29, deixando o dia 30, sábado, véspera da prova, para os
corredores do interior e de outros estados. Isso evitará as filas
e a demora para a retirada.

Ginástica Acrobática, e o Brasil
subiu no pódio quatro vezes: a
prata na dupla feminina sênior
(Beatriz Aprobato e Marcela
Chacon), o ouro no trio sênior
(Bianca Alexandre, Júlia dos
Reis e Priscila Rodrigues), a prata na dupla mista de 11 a 16 anos
(Lucas Lopes e Fernanda Swerts
) e o bronze na dupla mista de
12 a 18 anos (Abel Mendanha e
Gyovanna Lacerda).
Novembro chegou e também
chegaram mais medalhas para o
Brasil, que teve um ótimo desempenho no Pan-Americano e na
Copa Colômbia de Ginástica Aeróbica, em Bogotá. Ao todo, o
País conquistou 13 medalhas
(nove no Pan e quatro na Copa) e
ainda ficou com o primeiro lugar
por equipes na categoria adulta.
Na ginástica artística, Arthur
Zanetti e Daniele Hypolito representaram o Brasil na Swiss
Cup, em Zurique, na Suíça. Os
dois atletas competiram em dupla, e a soma das notas resultou
no sexto lugar da competição
apenas para países convidados.
Na sequência, foi a vez do
Mundial de Trampolim, realizado em Sófia, na Bulgária. A Seleção contou com Camilla Gomes, Lorrane Souza, Carlos Ramirez Pala, Rafael Andrade, Daienne Lima e Alice Gomes. No
trampolim individual, Daienne se
destacou e por pouco não foi para
a semifinal. Já no trampolim sincronizado, Camilla e Lorrane finalizaram na 20ª colocação. Depois, ocorreu o Mundial de Trampolim Age Group, com um grande resultado para o País: Lucas
Tobias garantiu o ouro no Duplo
Mini Trampolim (17 a 21 anos).
Na última competição do
ano, o Brasil voltou a subir no
pódio com a ginástica artística,
agora no Sul-Americano Adulto,
em Cochabamba, na Bolívia. O
País manteve a hegemonia no
continente e finalizou com 18
medalhas no total. Foram 11 ouros, quatro pratas e três bronzes.
Nas finais por aparelhos, os brasileiros garantiram 14 medalhas,
sendo sete de ouro, quatro de
prata e três de bronze. A Seleção
também levou o ouro no individual geral masculino (Lucas Bittencourt) e feminino (Lorrane
Oliveira) e também por equipes.

IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia
O IV Circuito Paulista de é luzimar@fpv.com.br.
Vôlei de Praia terá sua quarta e
A programação da etapa de
última etapa no mês de feverei- Praia Grande será a seguinro. Entre os dias 2 e 4 aconte- te: 02/02 (sexta-feira) – Jocerá o torneio em Praia Gran- gos do Torneio Qualifying e
de, no litoral paulista, quando Congresso Técnico do Torserão conhecidos os campeões neio Principal; 3 e 4/01 (sáda temporada. As inscrições bado e domingo) – Torneio
serão abertas no dia 2 de janei- Principal, masculino e femiro e poderão ser feitas até o dia nino (previsão de encerramen23, às 18h, ou antes, se o nú- to às 13h30).
mero–limite for atingido.
O sistema de disputa prevê
Conforme regulamento, os a Chave Principal com 16 dutrês primeiros dias estão reser- plas, sendo oito mais bem covados para inscrição de duplas locadas no ranking, sete saídas
já ranqueadas. Após este prazo, do qualificatório e uma conviserão aceitas todas as demais, dada. Na sexta-feira, caso neranqueadas ou não. O valor da cessário, será realizado o quainscrição é de R$ 50,00 por li, com até 28 duplas, ficando
dupla. Já para a filiação, o va- o Congresso Técnico para logo
lor é de R$ 30,00 por atleta.
após o mesmo.
As inscrições poderão ser
O IV Circuito Paulista de
feitas
pelos
e-mails
Vôlei de Praia tem organização
voleidepraia@fpv .com.br, e realização da Federação Pauvoleidepraia2@fpv.com.br e lista de Volleyball, com apoio
fpv@fpv.com.br, com Patrícia. das prefeituras das cidadesPara registro de atletas e Re- sede. Mais informações no
novação de Registro, o e-mail site oficial, www.fpv.com.br
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Auto Dicas

Panamera 4 E-Hybrid
chega ao Brasil

Ter um carro que combina design moderno com alto desempenho, e ainda mantem o
conforto, baixo consumo de combustível e zero
emissão de poluentes são ingredientes difíceis
de encontrar. No entanto, a Porsche conseguiu reunir todos esses superlativos em um
único carro - e que chega agora ao Brasil:
Porsche Panamera 4 E-Hybrid.
Equipado com dois motores, um a combustão e outro elétrico, o Panamera 4 E-Hybrid entrega até 462 cavalos de potência de
forma combinada para o condutor que,
além da potência, dispõe de uma suspensão a ar adaptável com amortecedores
pneumáticos e ajustáveis (Porsche Active Suspension Management, PASM), tração integral ativa com embreagem multidisco regulada eletronicamente e sistema
de transmissão Porsche Doppelkupplung
(PDK) de 8 marchas.
O motor a combustão que equipa o Porsche Panamera 4 E-Hybrid é um V6 biturbo
de 2,9l, 4 válvulas por cilindro e que entrega
330 cv de potência entre 5.250 - 6.500 rpm.
O torque máximo de 450 Nm aparece a baixos 1.750 rpm e vai até bons 5.000 rpm, mostrando ser um motor muito potente e elástico.
Por ser um híbrido, o carro possui um
motor elétrico de 136 cv que gera 400 Nm de

torque. Juntos, em modo combinado, geram
462 cv a 6.000 rpm e 700 Nm de torque entre
1.100 - 4.500.
Em parceria com a tração integral e o
câmbio PDK de dupla embreagem e oito velocidades, o Panamera 4 E-Hybrid acelera de
0 a 100 km/h em 4s6 e atinge a velocidade
máxima de 278 km/h.
É possível fazer deslocamentos somente
com o motor elétrico. Sem emitir uma grama
de CO2, percorre-se até 50 quilômetros de
distância a uma velocidade máxima de 140
km/h.
O sistema elétrico do Panamera 4 E-Hybrid pode ser recarregado de algumas formas:
pelo próprio carro, em desacelerações e frenagens, ou pela tomada elétrica convencional.
O veículo é comercializado com um carregador universal com potência de 3,6 kWh.
Em uma tomada doméstica 220V com 20
amperes (A), a bateria será recarregada em
um intervalo entre 4 e 8 horas.
Opcionalmente, o cliente poderá adquirir
um carregador com potência de 7,2 kWh. Ao
utilizar este carregador com um plug de tomada industrial de 5 pinos (incluso sem custo
adicional), a bateria poderá ser carregada em
apenas 2 horas.

O Panamera 4 E-Hybrid ainda conta com
um equipamento de série que faz a climatização do carro, resfriando ou aquecendo o interior do veículo durante o carregamento.
No Panamera 4 E-Hybrid, o pacote Sport
Chrono está incluído nos equipamentos de
série. Dentre os diferentes tipos de condução, estão incluídos modos “Sport” e “Sport
Plus”, conhecidos dos outros modelos Panamera com pacote Sport Chrono. Os modos
“E-Power”, “Hybrid Auto”, “E-Hold” e “ECharge” são específicos do Hybrid.
Caso haja carga na bateria, a partida do
Panamera 4 E-Hybid será sempre dada no
modo puramente elétrico “E-Power. O “Hybrid Auto” é um modo de direção totalmente
novo. Aqui, o Panamera alterna e combina
automaticamente as fontes de propulsão.
O modo “E-Hold” possibilita a manutenção intencional do estado de carregamento
atual da bateria para que seja possível, por
exemplo, dirigir no destino em uma zona ambiental de tráfego limitado de modo elétrico e,
portanto, sem emissões. No modo “E-Charge”, ela é abastecida pelo motor V6; para isso,
o motor a gasolina gera uma potência mais
alta do que a efetivamente necessária para a
direção.
O mais alto nível de performance da propulsão é disponibilizado nos modos “Sport” e
“Sport Plus”. Nestes, o biturbo V6 permanece continuamente ativo. No modo “Sport”, a
carga da bateria é continuamente mantida em
um nível mínimo, para disponibilizar reservas
suficientes para E-Boost. No modo “Sport
Plus”, a performance máxima está em primeiro plano. Neste modo o Panamera atinge
também a velocidade máxima e a bateria é
recarregada o mais rápido possível com o
auxílio do biturbo V6.
Confira os preços da linha Panamera:
• Panamera 4 E-Hybrid R$ 529.000
• Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo R$
542.000
• Panamera 4 E-Hybrid Executive R$ 554.000
• Panamera Turbo S E-Hybrid R$ 1.233.000
• Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
R$ 1.212.000
• Panamera Turbo S E-Hybrid Executive R$
1.242.000

Auto Jornal vence
corrida de jornalistas

Em uma prova de confraternização de final de ano entre jornalistas do segmento
automotivo, um dos grandes destaques foi
o editor do Auto Jornal e diretor do Jornal
O Dia SP, Guto Oliveira. Na corrida do
Campeonato Automotivo de Kart Amador
(CAKA) ele largou da sexta posição, para
receber a bandeirada na primeira posição,
depois de ter estabelecido a volta mais rápida da competição. Destaque para o jor-

nalista Alexandre Akashi, que largou da pole
position.
Os primeiros dez primeiros colocados no
Caka 2017 foram: 1) Angelo Augusto ‘Guto’
Oliveira, 19 voltas em 18min47s162; 2) José
Augusto, a 8s580; 3) Alexandre Cronhal; 4)
Luiz Alberto Pandini; 5) Rodrigo Ribeiro; 6)
Fábio Figueiredo; 7) Alexandre Akashi; 8)
Rafael Casado; 9) João Alberto Otazú; 10)
Paulo Roberto.

Abiauto elege os
melhores veículos do
ano

Novo BMW X5 M desembarca no Brasil
Com estreia no mercado brasileiro anunciada previamente para o 1º semestre de 2018,
o novo BMW X5 M ratifica sua pegada esportiva e antecipa sua chegada ao país, podendo ser visto em detalhes nas concessionárias autorizadas da marca. Referência em
esportividade, conforto e versatilidade, mesmo diante das mais elevadas exigências, o
novo BMW X5 M reúne o luxo singular de
um SAV (Sport Activity Vehicle) BMW ao
altíssimo desempenho de um legítimo esportivo BMW M, pelo preço sugerido de R$
648.950.
O novo BMW X5 M é equipado com um
poderoso V8 de 4.395 cm³, dotado de tecnologia M TwinPower Turbo e capaz de entregar 575 cv de potência, a partir de 6.000 rpm,
e 750 Nm de torque máximo, entre 2.200 e
5.000 rpm. O conjunto motriz agrega ainda o
câmbio esportivo automático M Steptronic, de
oito marchas, com Drivelogic, e alavancas
para troca de marchas atrás do volante (paddle-shift); além do sistema de tração inteligente e integral BMW xDrive. Estes atributos permitem que o SAV top de linha da BMW
acelere de 0 (zero) a 100 km/h em apenas 4,2
segundos e alcançar a velocidade máxima de
250 km/h, limitada eletronicamente, mas que
pode atingir 280 km/h, com o pacote M Driver.
Além de diversos equipamentos assinados pela divisão BMW M, como rodas de liga
leve ‘M’ Double Spoke, de 21 polegadas; volante ‘M’ revestido com couro; BMW ‘M’
Head-up display colorido; e bancos dianteiros
multifuncionais ‘M’, com aquecimento e ajuste
lombar; o novo X5 M traz ainda faróis full-

LED adaptativos, teto solar elétrico panorâmico, sistema de TV digital, com entretenimento traseiro, ar-condicionado automático,
com controle de quatro zonas, e sistema de
áudio Bang & Olufsen, com 16 alto-falantes
e 1.200 W de potência. O pacote de itens de
segurança ativa e passiva também é outro
destaque do SAV. Ele engloba seis airbags –
duplos frontais, laterais dianteiros e tipo cortina dianteiros e traseiros –, controles de estabilidade e tração, freios a disco ventilados e
com ABS, assistente de farol alto, sistema de
reconhecimento de pedestres Night Vision e
alerta de mudança involuntária de faixa Lane
Change Warning.
O novo BMW X5 M é dotado de avançada tecnologia voltada à conectividade. Ela
agrega, entre outros dispositivos, Sistema de
Navegação Professional com iDrive touch
Controller, um seletor sensível ao toque e apto

a reconhecer letras e sinais. E assim como
outros modelos da BMW, o novo BMW X5
M incorpora o novo ConnectedDrive, um conjunto de funcionalidades acessível por meio
de um SIM Card – o mesmo utilizado em telefones celulares – conectado à internet. Esta
tecnologia permite obter informações sobre
condições de trânsito em tempo real, serviço
de alerta de manutenção de componentes
(Teleservices), serviços de Concier ge, como
reservas de hotéis, cotações de moedas e recomendações sobre restaurantes; e Chamada de Emergência Inteligente.
Outra função adicional ao amplo cardápio de recursos disponíveis no BMW X5 M é
a preparação para Apple Car Play. Por meio
dele, o usuário pode transferir a interface de
algumas funcionalidades do iPhone para o sistema de infotainment do veículo com a ajuda
de conexão sem fio (wireless).

Motos

Triumph lança promoção

Em comemoração aos 5 anos de operação da Triumph no Brasil, a fabricante inglesa lançou uma campanha promocional
com condições especiais para quem deseja
começar 2018 a bordo de uma motocicleta
Triumph zero quilômetro. A promoção, que
vale somente até o dia 31 de dezembro, inclui desde redução de preços até superva-

lorização da moto seminova do cliente. Confira:
Na compra de uma Triumph Tiger 800
XCx (zero quilômetro): a motocicleta seminova de qualquer marca terá uma valorização de até R$ 4.000,00.
Na compra de uma Triumph Tiger 800
XRx (zero quilômetro): a motocicleta semi-

nova de qualquer marca terá uma valorização de até R$ 2.000,00.
Na compra de uma Triumph Tiger Explorer 800 XCa (zero quilômetro): a motocicleta
seminova de qualquer marca terá uma valorização de até R$ 2.000,00.
Triumph Tiger Explorer XCx (zero quilômetro): no período da promoção, este modelo
teve seu preço reduzido de R$ 70.500,00 para
somente R$ 63.990,00 – um desconto de R$
6.510,00 sobre o preço de tabela do modelo.
Na compra de uma Triumph Tiger Sport
(zero quilômetro): a motocicleta seminova de
qualquer marca terá uma valorização de até
R$ 2.000,00.
Triumph Street Cup (zero quilômetro): no
período da promoção, a Street Cup teve seu
preço reduzido de R$ 40.990,00 para R$
36.990,00 – um desconto de R$ 4.000,00 sobre o preço de tabela do modelo.
Triumph Street Twin (zero quilômetro):
este modelo clássico teve seu preço reduzido
de R$ 38.990,00 para somente R$ 34.990,00
– um desconto de R$ 4.000,00 sobre o preço
de tabela do modelo.
Triumph Speed Triple R (zero quilômetro):
o modelo teve seu preço reduzido de R$
60.990,00 para apenas R$ 49.990,00 durante
a promoção – uma queda de R$ 11.000,00.

Em uma festa elegante, a Associação
Brasileira da Imprensa Automotiva (Abiauto)
elegeu os melhores carros de passeio e as
melhores motocicletas do mercado. O destaque ficou para o VW Polo, eleito o Carro
Abiauto 2017 e para a CBR 1000 RR, a Moto
Abiauto 2017.
A votação foi feita por 33 jornalistas especializados, de jornais, revistas, rádios, tvs,
internet e mídias sociais, representando todas
as regiões do País. O AUTO JORNAL foi
representado pelo seu Diretor e editor executivo João Alberto Otazú, que fez a entrega do
prêmio para o representante do vencedor do
Carro Importado 2017, o Audi A5 Sportback.
Os vencedores:
Carro Passeio Importado
Picape
SUV
Nacional até 1200
Nacional de 1201 a 1600
Nacional cima de 1601
Carro Abiauto

Audi A5 Sportback
Nissan Frontier
Ford Ecosport
Renault Kwid
Fiat Argo
Audi A3 sedan
VW Polo

Além da premiação que acontece há 19
anos, houve também homenagem ao jornalista Douglas Mendonça, destaque na Imprensa
Automobilística, que passou por diversos órgãos de imprensa e hoje atua na revista Motor Show.
Outra homenagem foi para o saudoso Sid
Mosca, o grande artista da pintura de capacetes e carros de corrida das mais variadas
categorias. Ele é autor do famoso capacete
de Ayrton Senna, que apareceu com destaque em muitas poles e vitórias da F1. Ele foi
representado pelo seu filho Allan Mosca.
O prêmio ABIATO 2017 teve como parceiros a Audi, FCA-Fiat, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Renault e Volkswagen.
Moto Moto Street
Moto Custom
Moto Trail
Moto Esportiva
Moto Abiauto

BMW 310 G
Triumph Rocket 3
Honda NC 700 X
Honda CBR 1000 RR
Honda CBR 1000 RR

Mercedes-Benz lança novo
programa de troca de óleo
A Mercedes-Benz apresenta um novo
mente com o MB Oil Care, compõem um porprograma para a rede de concessionários de
tfólio de serviços de manutenção que se comautomóveis em todo o Brasil, o MB Oil Care.
plementam. São eles: o Expess Service, o
Com o objetivo de aprimorar as alternativas
XENTRY Portal Pro e o MB Oil.
de atendimento e tornar a experiência do cliO primeiro deles consiste em execução
ente ainda mais completa, o serviço consiste
de revisões em até 1 hora. O XENTRY Porem um contrato de manutenção exclusivo para
tal Pro é uma plataforma que centraliza váritroca de óleo em veículos com mais de cinco
os sistemas em uma nuvem on-line, oferecenanos de uso.
do informações mais detalhadas sobre cada
Como parte do programa, a marca ofereveículo. Lançado no mês de abril, o MB Oil
ce pacotes que incluem entre duas a cinco
passou a fazer parte do portfólio de serviços
trocas de óleo, além de filtro, mão de obra,
de pós-venda a fim de aumentar a vida útil do
leitura com o Star Diagnosis (check up elemotor e seus componentes. Além disso, o protrônico do veículo) e garantia de utilização dos
duto diminui os custos de manutenção, uma
produtos genuínos Mercedes-Benz.
vez que segue fatores específicos dos motoO MB Oil Care é um complemento à esres da marca, garantindo qualidade e segutratégia da Mercedes-Benz para ampliar suas
rança.
ferramentas que otimizam o tempo do cliente
Adicionalmente a esses serviços, a Merno concessionário, oferecem mais transparêncedes-Benz expandiu o portfólio de automócia e diagnósticos mais precisos em cada
veis que fazem parte do programa de Revimanutenção realizada. Ele está disponível para
são Declarada, permitindo ao cliente antecios modelos Classe A, Classe B, Classe C,
par o custo de manutenção para os modelos
CLA e GLA.
Classe A, Classe B, Classe C, CLA, GLA e
*Programa exclusivo para automóveis
GLC.
com, pelo menos, cinco anos de uso.
A marca oferece, ainda, um contrato de
Portfólio de pós-venda
manutenção (Mercedes Service Care) possiDurante o ano de 2017, a Mercedes-Benz
bilitando que o cliente adquira até cinco reviinvestiu massivamente em programas de póssões (ou 50 mil quilômetros) no momento da
venda, lançando novidades que, agora juntacompra do automóvel.
Confira os valores:
MB Oil Care
Classe A, Classe B, CLA e GLA
Classe C
1ª e 2ª trocas
12x R$71,67
12x R$79,17
1ª e 3ª trocas
12x R$ 109,17
12x R$118,33
1ª e 4ª trocas
12x R$147,50
12x R$158,33
1ª e 5ª trocas
12x R$181,67
12x R$195,00

