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Especialistas da ONU consideram
alarmante assassinato de Marielle Franco

BC limita tarifa de uso do cartão de
débito para reduzir custos no comércio

Página 4

Página 3

Dívida pública sobe 1,53% e chega
a R$ 3,582 trilhões em fevereiro

TRF4 nega recurso de Lula
contra a condenação

em 2ª instância

Esporte

São Paulo, terça-feira, 27 de março de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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EURO

Comercial
Compra:   3,30
Venda:       3,30

Turismo
Compra:   3,18
Venda:       3,45

Compra:   4,11
Venda:       4,12

Compra: 132,05
Venda:     160,72

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

20º C

Terça: Sol com
muitas nuvens de
manhã e pancadas
de chuva à tarde. À
noite a chuva pára.

Previsão do Tempo

Rússia
manifesta
enérgico
protesto

por expulsão
de seus

diplomatas
A Rússia manifestou na

segunda-feira (26) seu
“enérgico protesto” pela de-
cisão de países da União Eu-
ropeia e da Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan) de expulsar diploma-
tas russos por causa do caso
do envenenamento do ex-es-
pião russo Sergei Skripal,
segundo declaração do Mi-
nistério de Relações Exteri-
ores divulgada no site ofici-
al. A informação é da EFE.
“Expressamos o nosso enér-
gico protesto pela decisão
adotada”, afirmou o ministé-
rio, que advertiu que a Rús-
sia “reagirá”.             Página 3

ONU quer
maior

cooperação
entre Brasil e

Angola na
merenda
escolar

O Programa Mundial de
Alimentação (PMA) das Na-
ções Unidas, anunciou  na se-
gunda-feira (26) que pretende
promover uma maior colabo-
ração entre o Brasil e Angola
na área da segurança alimentar
e merenda escolar.    Página 3

A Dívida Pública Federal
(DPF) – que inclui o
endividamento interno e exter-
no do Brasil – teve aumento
de 1,53% e passou de R$ 3,528
trilhões em janeiro para R$
3,582 trilhões em fevereiro,
segundo informou na segunda-
feira (26), em Brasília, a Se-
cretaria do Tesouro Nacional,
do Ministério da Fazenda.

Esse aumento da dívida, de
acordo com o Tesouro, ocor-
reu por conta da emissão líqui-
da de títulos, no valor de R$

28,51 bilhões, e à apropriação
positiva de juros, no valor de
R$ 25,55 bilhões.

A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi) –
que é a parte da dívida públi-
ca que pode ser paga em re-
ais – teve o estoque amplia-
do em 1,50%, ao passar de
R$ 3,405 trilhões para R$
3,456 trilhões, devido à emis-
são líquida, no valor de R$
28,91 bilhões, e pela apropria-
ção positiva de juros, no valor
de R$ 22,41 bilhões. Página 3
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Ex-Presidente Luis Inacio Lula da Silva
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A Oitava Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) decidiu na segunda-feira
(26), em Porto Alegre, por 3 vo-
tos a 0, rejeitar o embargo de
declaração do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, seu último
recurso na segunda instância da
Justiça Federal.

O julgamento foi rápido, pois
não houve sustentação oral de
defesa ou acusação, apenas bre-
ves votos dos desembargadores
João Pedro Gebran Neto, relator
da Lava Jato no TRF4, Leandro
Paulsen e Victor Laus.

Com o recurso, a defesa pre-
tendia reverter a condenação,
mesmo que o embargo de decla-
ração não preveja mudança de um
julgamento, apenas esclareci-
mentos sobre seu resultado.

Logo após a publicação da

decisão, em um prazo de até 10
dias, a rejeição do embargo deve
ser comunicada ao juiz Sérgio
Moro, responsável pela Lava
Jato na primeira instância e que

condenou Lula, em junho do
ano passado, pelos crimes de
corrupção e lavagem de dinhei-
ro, no caso do tríplex em Gua-
rujá (SP).                      Página 4

Duplas enfrentam desafio
em dose dupla na primeira
etapa da Mitsubishi Cup

A temporada de 2018 da Mit-
subishi Cup começou em grande
estilo. Com muito calor, poeira e
adrenalina, duplas de todo o Brasil
se reuniram em Mogi Guaçu para
a primeira etapa do ano do rali de
velocidade cross-country da mar-
ca dos três diamantes. A etapa foi
dividida em três provas distintas:
duas de cross-country e uma de
rallycross – uma disputa direta
entre os competidores em um tra-
jeto que mescla grama e asfalto,
formato que a Mitsubishi Cup trou-
xe com exclusividade para o Bra-
sil na última temporada. Página 8
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Mitsubishi Cup foi a primeira a trazer o rallycross ao Brasil

Seleção feminina júnior
conquista o título do

Pan-Americano
O Brasil precisava apenas de

um empate para erguer a taça.
As jogadoras da seleção júnior,
no entanto, mostraram a mes-
ma atenção, concentração e dis-
ciplina dos jogos anteriores e
fecharam sua campanha com
chave de ouro. Com uma vitó-
ria por 28 a 24 diante da Argen-
tina, as brasileiras conquistaram
o titulo do Campeonato Pan-
Americano de Handebol, em
Goiânia (GO). Depois de três par-
tidas relativamente tranquilas
contra Paraguai, Uruguai e Re-
pública Dominicana.   Página 8
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Renata Lais de Arruda

A cidade de Botucatu, a
Terra da Aventura, foi palco
nes te  f im de  semana  de
duas competições ao ar li-
vre, que agitaram a Cuesta
Pau l i s t a  com ma i s  de
1.100 atletas de 14 estados
bras i le i ros  em ação .  No
sábado (24), foi dada a lar-
gada da Brasi l  Ride 24h
Series de MTB, que coroou
Carlos Henrique Paixão e
Eliane Rezende como Rei
e  Ra inha  da  Cues t a ,  ao
meio dia do domingo (25),
data que teve realizada ain-
da a abertura da Brasil Ride
Trail Run. Na principal ca-
tegoria da corrida de mon-
tanha nesta etapa, a estreia

Carlos Henrique Paixão
e Eliane Rezende são os

campeões das 24h de
MTB da Brasil Ride

em Botucatu

Campeã  solo feminina em ação na Cuesta Paulista
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dos 21 km, os campeões
foram Marildo Barduco e
Giovanna Martins.

Na disputa de maior
destaque da 24h de MTB da
Brasil  Ride,  o campeão
Carlos Henrique comple-
tou 26 voltas (286 km), en-
quanto a vencedora Eliane
percorreu 18 voltas (198
km). O top 3 masculino
teve ainda Thiago Drews, o
Brou Bruto, com 25 voltas,
e  Bruno Gonçalves (23
voltas). Na feminina com-
pletaram as três primeiras
colocações as atletas  Cla-
rita Balestrim (17 voltas)
e Fabíola Freitas (16 vol-
tas).                        Página 8

Com queda de 77%, SP tem
 a menor taxa de homicídios

do país
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Temer considera hipótese de
Meirelles sair da Fazenda,

mas diz que equipe fica

Custo da dívida pública
federal é o menor desde 2010

Índice de Confiança da
Construção avança 0,7 ponto

de fevereiro para março
O Índice de Confiança da

Construção (ICST), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),

avançou 0,7 ponto de fevereiro
para março e chegou a 82,1 pon-
tos .                             Página 13



Com queda de 77%, SP tem a
menor taxa de homicídios do país

São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, terça-feira, 27 de março de 2018

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P ) 

O ex-senador [3 mandatos] e novamente vereador [mais vota-
do da história com 301 mil votos] Suplicy é o candidato
prioritário ao Senado. Em 2014, Suplicy perdeu pro ex-prefeito
[menos de 1 ano e meio de mandato] e ex-governador
paulista Serra (PSDB).      

P R E F E I T U R A  ( S P )

Doria (PSDB) vai deixar a gestão [1 ano, 3 meses e alguns
dias] com imagem arranhada pelo funcionalismo público [acam-
pado defronte ao parlamento paulistano contra mudanças na pre-
vidência paulistana] e os professores em greve ? Ele tá dizendo
que não.        

A S S E M B L E I A  ( S P ) 

Já era aguardada a saída do deputado Rillo [região de São
José do Rio Preto] do PT [para o PSOL]. Com isso, além da
bancada perder quem pode se eleger à Câmara Federal [Santana
e Ana do Carmo], a bancada poderá minguar com Marinho pra
governador (SP).    

G O V E R N O  ( S P ) 

Conforme antecipado, o PV [agora sem a grife Trípoli - na
ALESP] entrega o que ainda tem pro virtual governador França
[dono do PSB paulista]. O ainda dono Penna vai manter a Secre-
taria [Cultura]. E o vereador Natalini ? Vai mesmo pra Câmara
Federal ?      

J U S T I Ç A S 

Ontem, no Roda Viva da tv Cultura (SP) o juiz federal Sérgio
Moro deu ‘aula’ de como não incorporar ’herói’ brasileiro que
não se deixa enredar por vaidades humanas, como foi o 1º preto a
ser ministro [Barbosa que aposentou-se precocemente do Supre-
mo].        

P A R T I D O S 

No MDB, o Presidente, Temer tem na esposa a maior adver-
sária e no o filho Michelzinho o maior oponente às utopias do
marido e pai ser candidato à reeleição. Refundador e dono do
PSD, o ex-prefeito paulistano Kassab voltou a acertar [após errar
tudo em 2014] ...  

P O L Í T I C O S 

... quanto a repetir o que rolou com o então prefeito Serra
[vice em 2004], reconstruindo o caminho que o levou a assumir a
prefeitura e reeleger-se [agora pro governo paulista]. Quanto ao
Ministro [Economia] Meirelles, migrar do PSD pro MDB é abra-
çar o vento.  

B R A S I L E I R O S 

... O Lulismo que ainda domina o PT não pode agredir jorna-
listas e muito menos convocar Polícia Militar pra invadir casa de
famílias pra prender e bater nos que o ofendem verbalmente e
até atiraram ovos em suas passagens pelo Sul. Isso é coisa da atu-
al Venezuela.    

H I S T Ó R I A S 

Se Jesus voltasse nesta ‘semana santa’ [na condição de Espí-
rito Guerreiro e Justiceiro pra iniciar o restauro do Paraíso Cri-
ado pelo Pai e o início do fim de Satanás], o que diria e faria aos
que sabem discernir [mentiras e verdades, justiças e injustiças] e
não o fazem ???  

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos “Cro-
nistas de Política de São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil.

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548
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Agenda Fácil chega a todas as UBS da cidade
e permite marcar consultas pelo celular

O prefeito João Doria anun-
ciou na segunda-feira (26) a im-
plantação do aplicativo Agenda Fá-
cil em todas as 459 Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) de São Pau-
lo. Com ele, é possível agendar,
confirmar e cancelar consultas e
exames pelo telefone celular.

O Agenda Fácil começou a
ser testado em outubro de 2017
nas Zonas Norte, Oeste e Sudes-
te para que, finalmente, pudesse
beneficiar todas as regiões. Atu-
almente, o aplicativo conta com
7.577 usuários cadastrados, que
realizaram aproximadamente
7.847 operações, sendo 2.646
cancelamentos.

Cerca de 66% das ações re-
alizadas pelo Agenda Fácil cor-
respondem a agendamentos e
34% a cancelamentos. As cinco
especialidades mais agendadas
pelo app no período de implan-
tação foram medicina interna/
clínica geral, ginecologia/obste-
trícia, pediatria, odontologia e
radiologia.

“Este aplicativo favorece a
equidade entre os usuários e não
usuários do aplicativo, pois o
cancelamento pode ser realiza-
do diretamente pelo paciente e
as vagas que ficam disponíveis
podem ser aproveitadas por to-
dos. Esse dinamismo aumenta a
produção das unidades e reduz a
perda primária (vaga sem paci-
ente agendado) e o absenteísmo
(paciente agendado que não
comparece), que, combinados,
chegam hoje a um índice de até
40% das vagas em algumas uni-
dades”, explica Wilson Pollara,

secretário de Saúde.
Para o secretário de Inova-

ção e Tecnologia, Daniel An-
nemberg, a tecnologia precisa
estar a serviço do cidadão. “Es-
tamos modernizando a gestão da
cidade e simplificando proces-
sos para garantir mais agilidade
e excelência no atendimento à
população”, complementa.

Aprovação
Uma pesquisa encomendada

pela Secretaria Municipal de
Saúde e realizada pelo Instituto
de Pesquisa Pensando Juntos
ouviu 249 pessoas de22 a26 de
fevereiro de 2018. Deste total,
90% dos usuários consideraram
o aplicativo fácil de entender e
de usar. 72% informaram que
recomendariam o aplicativo para
seus amigos e familiares. De
acordo com 63% dos entrevis-
tados, o Agenda Fácil melhorou
o acesso e resolveu o problema
que o usuário tinha em relação à
consultaem sua UBS; 38% dos
entrevistados deram nota 10 para
o aplicativo.

Como usar o app
O app AgendaFácil está dis-

ponível para download gratuito
no Google Play e na Apple Sto-
re. Para utilizar o aplicativo pela
1ª vez, é preciso retirar um có-
digo de acesso na UBS de refe-
rência do paciente. É possível
pesquisar a unidade que corres-
ponde a seu endereço no Busca
Saúde (http://buscasaude.
prefeitura.sp.gov.br). O procedi-
mento é semelhante ao utiliza-

do pelas instituições bancárias
no uso de seus aplicativos.

Além do agendamento de
consultas e exames, o Agenda
Fácil permite que o usuário
acompanhe todos os procedi-
mentos agendados, pré-agenda-
dos ou em fila de espera. Nos
dois primeiros casos, serão for-
necidos a data, o horário, o nome
da unidade e o endereço em que
a consulta ou o exame será rea-
lizado. O usuário também pode
desmarcar procedimentos, caso
não possa comparecer.

Para as consultas e exames
em fila de espera, é possível es-
colher uma nova data entre as
desistências de outros usuários.
Para marcar uma nova consul-
ta, o paciente precisa clicar no
botão “+”, no canto inferior di-
reito da tela e, na sequência,
escolher a especialidade que
deseja passar. Para finalizar,
basta escolher o horário e o
médico. No caso de consultas,
exames e procedimentos pré-
agendados pelo sistema cen-
tral, o usuário pode confirmar,
alterar data e/ou horário (me-
diante disponibilidade) ou re-
cusar. Caso recuse, sairá da fila.

Na tela inicial, a pessoa verá
o procedimento que acabou de
agendar. O aplicativo oferece
também a possibilidade de visu-
alizar o endereço da unidade, o
comprovante do agendamento,
cancelar, se for o caso, e de ver
também as orientações para o
preparo antes da realização dos
exames. O paciente também re-
cebe alertas do app lembrando

do agendamento cinco, três e um
dia antes do evento.

O Agenda Fácil conta ainda
com um espaço de perfil, em que
a pessoa consegue inserir ou atu-
alizar seus dados de telefone e
e-mail, fundamentais para a saú-
de municipal conseguir manter
contato com o paciente. No
Agenda Fácil há também o car-
tão SUS virtual que, a partir de
agora, fica no celular do usuá-
rio. Isso evita que se criem no-
vos cadastros, em casos de es-
quecimento, e impede a duplici-
dade de dados. Saiba mais sobre
o aplicativo e suas funcionalida-
des na página do Agenda Fácil.

“O aplicativo facilitará o
acesso a todas as consultas nas
UBS da cidade. Os procedimen-
tos serão marcados pelo celular,
o que trará mais agilidade ao sis-
tema, ou seja, mais benefícios à
população, sobretudo a mais ca-
rente. Este aplicativo segue o
programa de desburocratização
e facilitação da vida dos muní-
cipes, porque imprime um novo
ritmo no atendimento na Saúde”,
explicou o prefeito João Doria.

Agendamento por SMS
continuam

Os atuais canais de agenda-
mento da Secretaria Municipal
de Saúde continuam funcionan-
do normalmente. Caso o pacien-
te não queira usar a nova tecno-
logia ou encontrar dificuldades,
suas marcações de exames e
consultas continuarão a ser fei-
tos por meio do sistema e con-
firmados por contato telefônico.

Os constantes investimentos
do Governo do Estado de São
Paulo em segurança pública fo-
ram os grandes responsáveis por
reduzirem em 77% os assassi-
natos em todo o território pau-
lista desde 1999. Com a menor

taxa de homicídios do país, o
Estado contratou mais de 32 mil
policiais nos últimos anos.

Para alcançar essa marca,
outra medida importante foi o
número de delegacias inaugura-
das no território paulista. Mais

de 70 bases da Polícia Militar
foram entregues à população, o
que possibilitou também na di-
minuição de outros crimes. Os
roubos de carros, por exemplo,
reduziram em 44% no 
primeiro semestre de 2017

comparado com o de 2014.
Sendo assim, reunimos os

maiores progressos da segurança
pública em todo o Estado de São
Paulo. A preocupação com o setor
foi responsável por salvar mais
130 mil vidas paulistas.

Canal da Secretaria de Agricultura no
YouTube ensina receitas nutritivas

Para ajudar a população a
manter o nível de nutrientes, a
hidratação e a energia do cor-
po ao longo do ano, a Secreta-
ria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo
apresenta uma série de recei-
tas leves, saudáveis e práticas
no canal de vídeos do YouTube
“Alimentação Saudável”. A ini-
ciativa é da Coordenadoria de
Desenvolvimento dos Agrone-

gócios (Codeagro).
O espaço disponibiliza re-

ceitas com passo a passo de sa-
ladas, pratos principais, bebi-
das e até mesmo guloseimas
preparadas de forma saudável,
com alimentos provenientes da
agropecuária paulista. Por
exemplo, a postagem mais re-
cente é o preparo de suco de
melancia com vinagreira.

Vídeos já publicados abor-

dam, ainda, rabanada saudável,
mousse vegano de cacau com
morango, quibe de franco com
couve e pão torrado com abaca-
te, entre outras receitas. Uma das
dicas do canal para se alimentar
com qualidade e praticidade são
as receitas de saladas no pote,
que podem ser preparadas com
antecedência e conservadas em
geladeira até o consumo.

De modo a aproveitar inte-

gralmente frutas e legumes, a
receita de sorvete de banana com
casca vira uma opção de lanche
rico em nutrientes. Para agradar
o paladar das crianças durante o
período de férias escolares, o
canal traz sugestões como pico-
lé de frutas, brigadeiro de inha-
me, pipoca e pizza fingida. Nas
redes sociais, a iniciativa tam-
bém está disponível em página
no Facebook.

Estado autoriza publicação do edital
de novo trecho do VLT em Santos

O governador Geraldo Al-
ckmin autorizou, nesta segunda-
feira (26), a divulgação do edi-
tal de obras de mais um trecho
do Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT) da Baixada Santista, en-
tre Conselheiro Nébias e Valon-
go. A previsão é que a constru-
ção tenha início no segundo se-
mestre deste ano, com investi-
mento de R$ 270 milhões.

“Temos várias boas notícias
em relação ao VLT da Baixada
Santista, com o novo trecho que
passará pelo Hospital dos Esti-
vadores, universidades e rodo-
viária, chegando até a região
central do município de Santos.
O projeto ajudará a revitalizar
todo este espaço”, explica Ge-
raldo Alckmin.

No mesmo evento, em San-
tos, o governador entregou os
dois últimos VLTs contratados
(21º e 22º) e três equipamen-
tos de manutenção, além da con-
clusão da instalação de portas-
plataforma nas cinco últimas
estações, do total de 15, do tre-
cho Barreiros-Porto onde não
havia o equipamento (Itararé,
João Ribeiro, Nossa Senhora de
Lourdes, Pinheiro Machado e
Terminal Porto).

As obras devem durar 30
meses. Com 8 km de extensão,
o segundo trecho do VLT terá

14 estações, a partir da estação
de transferência Conselheiro
Nébias, distribuídas ao longo do
centro histórico de Santos,
Mercado Municipal e estabele-
cimentos importantes de ensi-
no superior da Baixada Santis-
ta. Serão elas: Xavier Pinheiro,
Universidades 1, Mercado, Pa-
quetá, Poupatempo, Mauá, São
Bento, Valongo, José Bonifá-
cio, Bittencourt, Campos Sales,
Universidades 2, Carvalho de
Mendonça e Tamandaré.

Segurança
A operação das portas-pla-

taforma nas estações Itararé,
João Ribeiro, Nossa Senhora de
Lourdes, Pinheiro Machado e
Terminal Porto completa a ins-
talação do equipamento nas 15
estações do trecho Barreiros-
Porto do VLT. O investimento
total foi de R$ 40 milhões.

As portas-plataforma prote-
gem a via férrea e têm o funci-
onamento sincronizado com o
movimento de abertura e fecha-
mento das portas do veículo.
Possuem várias funções, depen-
dendo do local onde são insta-
ladas, como prevenir queda de
usuários na via; reduzir o peri-
go de arraste ou impacto, espe-
cialmente dos trens que passam
em alta velocidade; melhorar o

controle climático da estação;
aumentar a segurança, ao não
permitir que entrem nas plata-
formas pessoas não autorizadas;
e evitar que os usuários joguem
lixo na via.

Os VLTs entregues são os
últimos dos 22 contratados. As-
sim como os demais, possuem
2,65 m de largura por 44 m de
comprimento e 3,20 m de altu-
ra; capacidade para 400 usuári-
os; velocidade média de 25 km/
h (a máxima é de 80 km/h); ar-
condicionado e piso 100% bai-
xo, permitindo a movimentação
de usuários com dificuldade de
locomoção.

Manutenção
Os equipamentos entregues

na segunda-feira (26) são um
vagão-plataforma, um carro au-
xiliar de via e um veículo auxi-
liar de manutenção de rede aé-
rea. O vagão-plataforma será
utilizado para o transporte de
materiais, peças e equipamen-
tos entre o pátio de estaciona-
mento e manutenção do Porto
e a linha do VLT e vice-versa.

O veículo auxiliar de via
presta diversos serviços ao lon-
go do trecho, principalmente
para deslocamento rápido de
emergência e resolver algum
tipo de ocorrência técnica nos

equipamentos, transportando
ferramentas, instrumentos e
pessoal técnico na cabine. Ele
transitará no modo rodoviário,
vencendo desníveis e curvas ca-
racterísticos das vias urbanas.

Já o veículo auxiliar de ma-
nutenção de rede aérea, por sua
vez, executa inspeção e medi-
ção no sistema de rede aérea,
constituído de fio de contato,
alimentador e suspensório e de
seus acessórios, principalmen-
te, na troca de fio de contato e
de seu tensionamento. O apare-
lho transita no modo rodoviá-
rio e também rodoferroviário,
sobre caixas de passagem elé-
tricas, aparelhos de mudança de
via (AMV) e contadores de ei-
xos, entre outros, sem danificá-
los ou alterar as características
de funcionamento.

Aula Magna
Ainda na Baixada Santista, o

governador Geraldo Alckmin
proferiu aula magna na Uni-
versidade Metropolitana de
Santos (Unimes) para alunos
dos cursos da área de Saúde,
no auditório do Campus Ro-
sinha Viegas. Na ocasião, o
governador também partici-
pou da inauguração da Bibli-
oteca “Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”
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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 cre-
dencial VIP para terça-feira (27/03),  na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos mo-
delos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e ga-
nhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para atin-
gir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Rússia manifesta
enérgico protesto

por expulsão de seus
diplomatas

A Rússia manifestou na segunda-feira (26) seu “enérgico
protesto” pela decisão de países da União Europeia e da Or-
ganização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de expulsar
diplomatas russos por causa do caso do envenenamento do
ex-espião russo Sergei Skripal, segundo declaração do Mi-
nistério de Relações Exteriores divulgada no site oficial. A
informação é da EFE. “Expressamos o nosso enérgico pro-
testo pela decisão adotada”, afirmou o ministério, que adver-
tiu que a Rússia “reagirá”.

“Acreditamos que este é um passo hostil e que não ajuda a
estabelecer as causas e a busca pelos culpados”, diz o texto so-
bre o ocorrido em 4 de março em Salisbury (Inglaterra), quando
o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha, Yulia, foram envene-
nados, segundo o Reino Unido, com um produto químico de fa-
bricação russa.

A diplomacia russa disse que este “gesto provocador” dos
países que anunciaram expulsões de diplomatas russos “se-
gue o jogo das autoridades do Reino Unido (...) e é a conti-
nuação da política de confronto que aponta a uma piora da
situação”.

Segundo o Executivo em Moscou, ao acusar infundadamente
à Rússia do envenenamento de Skripal e sua filha, as autoridades
britânicas “adotaram, de fato, uma postura parcial e hipócrita”. A
parte russa, conforme a declaração, solicitou informações ao
Reino Unidos em várias ocasiões, mas não recebeu retornos,
embora se trate de uma tentativa de assassinato de cidadãos rus-
sos em território britânico. (Agencia Brasil)

ONU quer maior
cooperação entre
Brasil e Angola na
merenda escolar

O Programa Mundial de Alimentação (PMA) das Nações
Unidas, anunciou  na segunda-feira (26) que pretende pro-
mover uma maior colaboração entre o Brasil e Angola na área
da segurança alimentar e merenda escolar. A informação foi
dada à ONU News, em Nova Iorque, pela diretora do PMA
para África Austral e Oceano Índico, Lola Castro, que anun-
ciou uma viagem ao Brasil, onde deve discutir uma iniciativa
que envolve agricultura familiar e alimentação nas escolas.

“Angola também quer trabalhar na merenda escolar. Esta-
mos a trabalhar para ir ao Brasil para ver aquele projeto da
Fome Zero e também a merenda escolar brasileira, que está
ligada aos pequenos camponeses que produzem e vendem
para as escolas. Com isso, as crianças vão ter uma alimenta-
ção diversificada. A ação também apoia o camponês e au-
menta a renda e a segurança alimentar na família,” disse Lola
Castro.

Segundo o Ministério da Educação de Angola, o país apro-
vou a iniciativa para promover programas da alimentação nas
escolas em 2013. Os programas são ligados à produção lo-
cal. Com o projeto pretende-se também  garantir uma edu-
cação de qualidade, combater a taxa de reprovação nas esco-
las, aumentar a retenção e ajudar as crianças em idade esco-
lar a cumprir as metas com uma melhor nutrição.

Lola Castro disse que a experiência do PMA envolvendo
o Brasil também deu bons resultados na região africana.

Boa experiência
“Estamos a falar de Angola, mas vou falar também de uma

boa experiência em Moçambique. Temos estado a trabalhar
com o governo moçambicano e outros doadores para verda-
deiramente aumentarmos a merenda escolar .”

De acordo com o PMA, um estudo de sustentabilidade da
alimentação escolar na União Africana contou com o apoio
do Brasil. Em todo o continente, pelo menos 40 países im-
plementam a iniciativa.

Mais de 26 milhões de crianças africanas se beneficiam
de merenda escolar , e destes 10 milhões recebem alimentos
diariamente. (Agencia Brasil)

A Dívida Pública Federal
(DPF) – que inclui o endivida-
mento interno e externo do Bra-
sil – teve aumento de 1,53% e pas-
sou de R$ 3,528 trilhões em ja-
neiro para R$ 3,582 trilhões em
fevereiro, segundo informou na
segunda-feira (26), em Brasília, a
Secretaria do Tesouro Nacional,
do Ministério da Fazenda.

Esse aumento da dívida, de
acordo com o Tesouro, ocorreu
por conta da emissão líquida de
títulos, no valor de R$ 28,51 bi-
lhões, e à apropriação positiva de
juros, no valor de R$ 25,55 bi-
lhões.

A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi) – que
é a parte da dívida pública que
pode ser paga em reais – teve o

estoque ampliado em 1,50%, ao
passar de R$ 3,405 trilhões para
R$ 3,456 trilhões, devido à
emissão líquida, no valor de R$
28,91 bilhões, e pela apropria-
ção positiva de juros, no valor de
R$ 22,41 bilhões. O estoque da
Dívida Pública Federal Externa
(DPFe), captada do mercado in-
ternacional, teve aumento de
2,23% sobre o estoque apurado
em janeiro, encerrando o mês de
fevereiro em R$ 125,59 bilhões
(US$ 38,70 bilhões), sendo R$
112,92 bilhões (US$ 34,80 bi-
lhões) referentes à dívida mobili-
ária e R$ 12,66 bilhões (US$ 3,90
bilhões), à dívida contratual.

De acordo com o Plano Anu-
al de Financiamento (PAF), a dí-
vida pública poderá fechar este

ano entre R$ 3,78 trilhões e R$
3,98 trilhões.

Causas da variação do en-
dividamento

A variação do endividamen-
to do Tesouro pode ocorrer por
meio da oferta de títulos públi-
cos em leilões pela internet (Te-
souro Direto) ou pela emissão
direta.

Além disso, pode ocorrer
assinatura de contratos de em-
préstimo para o Tesouro, tomado
de uma instituição ou de um ban-
co de fomento, destinado a finan-
ciar o desenvolvimento de uma
determinada região. Já a redução
do endividamento se dá, por
exemplo, pelo resgate de títulos.

Em janeiro, os maiores de-

tentores da dívida pública eram
os Fundos de Investimento, com
27,35% da dívida. Os Fundos de
Previdência ficaram em segun-
do lugar, com uma participação
relativa de 24,43%. O grupo Pre-
vidência apresentou variação
negativa em seu estoque, passan-
do de R$ 850,54 bilhões para R$
844,44 bilhões, entre janeiro e
fevereiro.

Em seguida, estão as institui-
ções financeiras com 21,96%,
grupo que elevou o estoque em
R$ 34,17 bilhões, chegando a
R$ 759,23 bilhões. Os investi-
dores estrangeiros concentra-
ram 12,39% da dívida; o gover-
no, 4,40%; as seguradoras,
3,88%; e outros, 5,59%. (Agen-
cia Brasil)

BC limita tarifa de uso do cartão de
débito para reduzir custos no comércio

A partir de 1º de outubro de
2018, a tarifa de intercâmbio
média de cartões de débito será
de 0,50% do valor da transação
e a tarifa máxima ficou limitada
a 0,80%. A taxa de intercâmbio
é paga pelo credenciador do es-
tabelecimento comercial ao
emissor do cartão de débito do
portador, determinante para o
preço cobrado do estabeleci-
mento comercial (taxa de des-
conto). A regulação dessa tarifa
específica é praticada internaci-
onalmente, disse o Banco Cen-
tral (BC).

Segundo o BC, nos últimos
oito anos, a taxa de intercâmbio
dos cartões de débito aumentou
de 0,79% da transação para
0,82% , enquanto a taxa de des-
conto caiu de 1,60% da transa-
ção para 1,45%. Para garantir que
haja reduções adicionais nessas
tarifas, o BC decidiu limitar o
nível da tarifa de intercâmbio.

“Com a medida, a expectati-
va é que essa redução seja repas-
sada pelo credenciador ao esta-
belecimento comercial e deste
para o consumidor, por meio da
concorrência e, também, da pos-
sibilidade de diferenciação de
preços”, diz o BC.

Para o BC, “com custos mais
baixos, os cartões de débito de-
vem tornar-se mais competiti-
vos, frente aos outros meios de

pagamento, como dinheiro em
espécie, transferências eletrôni-
cas e cartão de crédito, aumen-
tando o seu uso”.

O BC também adotou medi-
das para simplificar e dar mais
agilidade à entrada de novas empre-
sas no mercado de cartão de crédi-
to. Em uma circular, o BC estabe-
lece que a entrada na liquidação
centralizada para subcredenciado-
res, prevista para 28 de setembro,
passa a ser obrigatória apenas para
aqueles que têm giro anual maior
que R$500 milhões, que represen-
tam cerca de 90% desse mercado.
Os subcredenciadores são as em-
presas que fazem a intermediação
entre os comerciantes e credenci-
adores de cartões (donas das ma-
quininhas de cobrança).

Outra alteração prevista no
texto retira do âmbito da regula-
ção do BC os arranjos de paga-
mentos decorrentes de progra-
mas governamentais de benefíci-
os, incluindo os voucher alimen-
tação. “Como esses programas já
são regulados por outros órgãos
de governo, busca-se evitar mai-
or custo regulatório imposto pela
regulação duplicada”, diz o BC.

Para incentivar a entrada de
novos concorrentes, a inovação
e o desenvolvimento de novos
produtos, outra circular estabe-
lece que passam a ser autoriza-
dos pelo BC apenas emissores

de moeda eletrônica, emissores
de instrumento de pagamento
pós-pago ou credenciadores
com giro anual maior que R$500
milhões ou com pelo menos
R$50 milhões em recursos man-
tidos em contas de pagamento.
Os demais estão dispensados de
autorização.

“Tais medidas reforçam o
foco da regulação e na supervi-
são daquelas instituições que
geram maior risco ao sistema.
Ao mesmo tempo, reduzem, pro-
porcionalmente os custos, au-
mentando a flexibilidade para a
entrada de novos participantes
que possam aumentar a concor-
rência no mercado, a inovação e
o desenvolvimento de novos
produtos”, diz o BC.

Consultas públicas
O BC abriu três editais de

consulta pública. Um deles traz
a proposta de instituição de co-
mitês consultivos de governan-
ça no âmbito das bandeiras de
cartões; com a participação de
emissores, credenciadores e
membro independente, como
ambiente adequado para discus-
são de assuntos como estrutura
de preços, acesso e tratamento
de informações sensíveis, parti-
cipação e gerenciamento de ris-
cos. O BC quer ouvir do merca-
do a avaliação do impacto de

potencial medida no processo
decisório das bandeiras e na efi-
ciência e segurança do mercado
e de sugestões sobre a compo-
sição e as regras de funciona-
mento do comitê.

Outra consulta pública trata
da proposta de converter os sub-
credenciadores com giro médio
anual superior a R$ 500 milhões
em credenciadores. “A consulta
quer ouvir a avaliação de como
essa potencial medida equilibra-
ria a segurança com a eficiência
e o incentivo à inovação e até que
ponto torna a regulação mais pro-
porcional aos riscos trazidos
pelos agentes”, diz o BC.

Outro edital traz a proposta
de que a interoperabilidade,
quando realizada entre um arran-
jo de pagamentos aberto e um
fechado (quando as atividades de
emissão e credenciamento são
realizadas pela mesma empresa
que instituiu o arranjo ou do
mesmo grupo de controle). “O
objetivo é consultar a socieda-
de e, em especial, os participan-
tes do mercado, sobre como
essa potencial medida equilibra-
ria a diversificação dos modelos
de negócio e a inovação pelos
arranjos fechados e seus efeitos
na concorrência e na igualdade
de tratamento entre os partici-
pantes nos arranjos abertos”,
explicou o BC. (Agencia Brasil)

Mercado financeiro reduz projeção de
inflação de 3,63% para 3,57% este ano

O mercado financeiro reduziu
pela oitava semana seguida a pro-
jeção para a inflação neste ano. A
estimativa para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) caiu de 3,63% para 3,57%,
de acordo com o Boletim Focus,
publicação semanal do Banco
Central (BC) sobre os principais
indicadores econômicos.

A projeção segue abaixo do
centro da meta de 4,5%, mas
acima do limite inferior de 3%.

Para 2019, a estimativa para a
inflação caiu de 4,20% para
4,10%, ficando mais distante do
centro da meta (4,25%).

Taxa básica de juros
Para alcançar a meta, o ban-

co usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a
Selic, atualmente em 6,50% ao
ano. Quando o Copom aumenta
a Selic, o objetivo é conter a
demanda aquecida, e isso gera

reflexos nos preços, porque os
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.
Quando o Copom diminui os ju-
ros básicos, a tendência é que o
crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle so-
bre a inflação.

O mercado não espera por
mais cortes de juros este ano. De
acordo com a previsão das insti-
tuições financeiras, a Selic en-

cerrará 2018 em 6,50% ao ano e
subirá ao longo de 2019, encer-
rando o período em 8% ao ano.

Atividade econômica
A estimativa do mercado fi-

nanceiro para a expansão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), soma
de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país, neste ano, su-
biu levemente de 2,83% para
2,89%. Para 2019, a projeção
segue em 3%. (Agencia Brasil)

A nomeação de dirigentes de
bancos públicos federais terá
que passar por aprovação do Ban-
co Central (BC). Segundo o Mi-
nistério da Fazenda, a nomeação
será feita com base em critéri-
os técnicos. Ainda não há defi-
nição de quando a medida será
oficializada pelo governo.

A medida foi discutida na ma-
nhã de domingo (25) entre o presi-
dente Michel Temer e o ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles.

Atualmente, há indicações
políticas para dirigentes da Cai-

A Petrobras anunciou na
segunda-feira (26), no Rio de
Janeiro, aumento para o pre-
ço praticado nas refinarias
para o diesel A e para a gaso-
lina A. Os valores entraram
em vigor nesta terça-feira.

Para o diesel, o reajuste
foi  1 ,213%,  pas sando  de
R$1 ,8475  na  s ex t a - f e i r a
para R$1,8702. Nos reajus-
tes anteriores, o diesel tinha
diminuído 0,487%, depois
de aumento de 2,068% na
quinta-feira.

BC terá que aprovar
indicações para dirigentes

de bancos estatais

Petrobras aumenta
preços do diesel e da
gasolina nas refinarias

xa Econômica Federal, do Ban-
co do Brasil, do Banco do Nor-
deste e do Banco da Amazônia.

Desde 2016, outras compa-
nhias controladas pelo governo
seguem as regras da Lei das Es-
tatais, que estabelece regras para
a nomeação de dirigentes e in-
tegrantes do conselho de admi-
nistração de empresas estatais.
A lei proíbe que pessoas com
atuação partidária ou que este-
jam em cargos políticos ocupem
postos de direção das estatais.
(Agencia Brasil)

A gasolina subiu 0,761%
em uma sequência de cinco
aumentos. Na quinta-feira foi
anunciada majoração de
0,92%, no valor de R$1,6404.
No anúncio de sexta-feira a
tarifa passou para R$1,6431,
com aumento de 0,164%.

Segundo a Petrobras, o
preço cobrado pela estatal
corresponde a 46% da com-
posição do preço ao consu-
midor do diesel. Na gasolina,
o percentual da empresa é
27%. (Agencia Brasil)

Custo da construção civil sobe de
0,14% para 0,23% em março

O Índice Nacional de Custo
da Construção-M teve alta de
0,23% em março, acima do
0,14% de fevereiro. O dado foi
divulgado na segunda-feira (26),
no Rio de Janeiro, pela Funda-

ção Getulio Vargas (FGV).
Segundo a FGV, a inflação

foi puxada pelo subíndice rela-
tivo a materiais, equipamentos e
serviços, que teve alta de preços
de 0,50% em março, acima do

0,32% de fevereiro.
O subíndice, que calcula os

custos da mão de obra, não regis-
trou variação de preços de feve-
reiro para março, segundo a FGV.

No grupo de materiais,

equipamentos e serviços, os
materiais e equipamentos tive-
ram inflação de 0,47%, en-
quanto os serviços registraram
uma alta de preços de 0,59%.
(Agencia Brasil)
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SUCESSÃO. Em parceria com a Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), a Secretaria
de Mobilidade Social, do Produtor Rural e Cooperativismo (SMC)
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento repassou
R$ 1,5 milhão para capacitar jovens do meio rural e do setor pes-
queiro catarinense. Está prevista a realização de 13 cursos, com
duração de 18 meses, que deverão capacitar 350 jovens catari-
nenses, beneficiando indiretamente cerca de 2 mil pessoas. 

HORTAS URBANAS. A Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento dos
Agronegócios – Codeagro, estimulará a cultura de hortas urba-
nas e periurbanas no Estado de São Paulo, com o objetivo de
potencializar as ações de segurança alimentar e nutricional. O
anúncio foi feito pelo secretário Arnaldo Jardim durante “O Ato
pela Agricultura: Alimento, Renda e Futuro”, evento realizado no
Palácio dos Bandeirantes, no último dia 19. 

ARTESANAIS. Os produtores de queijos artesanais, charcu-
taria e outros embutidos de origem animal, que se inserem na
categoria Agroindústria de Pequeno Porte, têm motivos para co-
memorar. Foi publicada dia, 20 de março, no Diário Oficial, a
resolução que alterou a regulamentação para a produção, arma-
zenamento e comercialização dos produtos artesanais. A nova
legislação é fruto de uma consulta pública realizada, com o obje-
tivo de acolher propostas para modernizar as normas para o seg-
mento e oferecer segurança jurídica aos produtores.

EQUIPAMENTOS. A produção agropecuária de 12 municípi-
os do Oeste do Estado de São Paulo ficará mais forte com a entrega
dos kits da Patrulha Agrícola, realizada pelo secretário de Agricultu-
ra e Abastecimento paulista, Arnaldo Jardim, em Presidente Pruden-
te, terça-feira dia, 20. A entrega foi realizada por meio de convênio
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
e totaliza 61 kits de equipamentos que serão entregues. 

EQUILIBRIO. As exportações do Estado de São Paulo so-
maram US$ 7,59 bilhões (22,1% do total nacional) e as importa-
ções, US$ 9,71 bilhões (36,5% do total nacional), no primeiro
bimestre de 2018; registrando um déficit de US$ 2,12 bilhões.
Comparando-se os meses de janeiro e fevereiro de 2018 com o
mesmo período de 2017, as exportações paulistas subiram
10,3%, enquanto as importações registraram acréscimo de
18,8%, informa o Instituto de Economia Agrícola (IEA). 

FERTILIDADE. O Governo de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), e a
Embrapa lançaram na quinta-feira, dia (22), em Belo Horizonte,
o Programa Estadual de Incentivo ao Uso Eficiente de Correti-
vos e Fertilizantes (Fertiliza Minas). Previsto para ser desenvol-
vido no período de dois anos, o programa vai mapear e reunir os
dados de fertilidade de solo de todas as regiões do estado. 

DIMINUIR. Segundo colaboradores do Cepea, as maiores re-
des supermercadistas já estão abastecidas e não devem realizar
novas compras de ovos para o feriado do dia 30 de março. Assim,
as vendas de ovos podem diminuir nesta segunda quinzena do mês.
Em relação aos preços, entre 15 e 22 de março, o ovo tipo extra,
branco, se desvalorizou ligeiro 0,3% na região de Bastos (SP),
para a média de R$ 85,63/cx de 30 dúzias nesta quinta-feira, 22.
O preço do ovo tipo extra, vermelho, cujo volume já foi normali-
zado no mercado, recuou 1,4% no período, para a média de R$
104,91/cx de 30 dúzias nesta quinta.

EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 60
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos mo-
rando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadri-
nho semanal Agro-Cartoons, publicada no site: www.agro-
cartoons.blogspot.com.br.

(Texto(s): Mapa, Secretaria da Agricultura S.Paulo, Cepea)

A Oitava Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) decidiu na segunda-fei-
ra (26), em Porto Alegre, por 3
votos a 0, rejeitar o embargo de
declaração do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, seu
último recurso na segunda ins-
tância da Justiça Federal.

O julgamento foi rápido,
pois não houve sustentação
oral de defesa ou acusação,
apenas breves votos dos de-
sembargadores João Pedro
Gebran Neto, relator da Lava
Jato no TRF4,  Leandro Paulsen
e Victor Laus.

Com o recurso, a defesa pre-
tendia reverter a condenação,
mesmo que o embargo de decla-
ração não preveja mudança de
um julgamento, apenas esclare-
cimentos sobre seu resultado.

Logo após a publicação da
decisão, em um prazo de até 10

dias, a rejeição do embargo deve
ser comunicada ao juiz Sérgio
Moro, responsável pela Lava
Jato na primeira instância e que
condenou Lula, em junho do ano
passado, pelos crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro, no
caso do tríplex em Guarujá (SP).

Em tese, a defesa de Lula
ainda pode apresentar um novo
embargo no TRF4, contra a re-
jeição do primeiro embargo,
mas os desembargadores, nesses
casos, costumam considerar
esse tipo de recurso como pro-
telatório.

No acórdão (sentença do
colegiado) em que confirmou a
condenação de Lula e aumentou
sua pena de 9 anos e 6 meses para
12 anos e 1 mês de prisão, a Oi-
tava Turma do TRF4 determinou
também que, após o julgamento
do embargo, Moro fosse notifi-
cado para que pudesse ordenar a

execução provisória de pena
pelo ex-presidente.

A determinação citou enten-
dimento estabelecido em 2016
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), que, em três ocasiões na-
quele ano, assentou que conde-
nados em segunda instância po-
dem começar de imediato a cum-
prirem suas penas.

O plenário do STF, entretan-
to, emitiu na semana passada um
salvo-conduto que garante a li-
berdade de Lula ao menos até o
dia 4 de abril, quando está mar-
cado o julgamento de um habe-
as corpus preventivo do ex-pre-
sidente, com o qual ele preten-
de não ser preso enquanto re-
corre a instâncias superiores,
como o Superior Tribunal de
Justiça (STJ). 

Eleição
A confirmação final da con-

denação de Lula pela segunda
instância da Justiça pode ainda
impedir que ele se candidate à
Presidência nas eleições deste
ano. Em pesquisas recentes, o
ex-presidente, que já anunciou
sua vontade de concorrer, apare-
ce como líder de intenções de
voto.

Pela Lei da Ficha Limpa, san-
cionada pelo próprio Lula em
2010, aquele que for condena-
do por órgão colegiado, como é
o caso do TRF4, por determina-
dos crimes, entre eles, o de la-
vagem de dinheiro, fica sujeito
à inelegibilidade por oito anos,
a contar da data da publicação do
acórdão.

Fica a cargo do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) decidir a
respeito da aplicação da lei no
momento em que for solicitado
o registro de candidatura. (Agen-
cia Brasil)

Defesa de Lula deve apresentar
novo recurso ao TRF4

Após a Oitava Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4) ter rejeitado na
terça-feira (26) o último recur-
so do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva na segunda instân-
cia da Justiça Federal, a defesa
de Lula informou que deve apre-
sentar um novo recurso.

“A defesa aguardará a publi-
cação do acórdão relativo ao jul-
gamento dos embargos de decla-
ração para definir o recurso que
será interposto para impugnar a
ilegal condenação imposta ao ex-
Presidente Lula pela Oitava Tur-
ma do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região no último dia 24 de
janeiro”, disse Cristiano Zanin,
um dos advogados de Lula.

A Oitava Turma decidiu, por
3 votos a 0, negar o embargo de
declaração do ex-presidente. O
julgamento foi rápido, pois não
houve sustentação oral de defe-
sa ou acusação, apenas breves

votos dos desembargadores
João Pedro Gebran Neto, rela-
tor da Lava Jato no TRF4, Lean-
dro Paulsen e Victor Laus.

Com o recurso, a defesa pre-
tendia reverter a condenação,
mesmo que o embargo de decla-
ração não preveja mudança de
um julgamento, apenas esclare-
cimentos sobre seu resultado.

Logo após a publicação da
decisão, em um prazo de até 10
dias, a rejeição do embargo deve
ser comunicada ao juiz Sérgio
Moro, responsável pela Lava
Jato na primeira instância e que
condenou Lula, em junho do ano
passado, pelos crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro, no
caso do triplex em Guarujá (SP).

Em tese, a defesa de Lula
ainda pode apresentar um novo
embargo no TRF4, contra a re-
jeição do primeiro embargo,
mas os desembargadores, nesses
casos, costumam considerar

esse tipo de recurso como pro-
telatório.

Execução provisória
No acórdão (sentença do

colegiado) em que confirmou a
condenação de Lula e aumentou
sua pena de 9 anos e 6 meses para
12 anos e 1mês de prisão, a Oi-
tava Turma do TRF4 determinou
também que, após o julgamento
do embargo, Moro fosse notifi-
cado para que pudesse ordenar a
execução provisória de pena
pelo ex-presidente.

A determinação citou enten-
dimento estabelecido em 2016
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), que em três ocasiões na-
quele ano assentou que conde-
nados em segunda instância po-
dem começar de imediato a cum-
prirem suas penas.

O plenário do STF, entretan-
to, emitiu na semana passada um
salvo-conduto que garante a liber-

dade de Lula ao menos até o dia
4 de abril, quando está marcado
o julgamento de um habeas cor-
pus preventivo do ex-presidente,
com o qual ele pretende não ser
preso enquanto recorre a instân-
cias superiores, como o Superi-
or Tribunal de Justiça (STJ). 

Eleição
A confirmação final da con-

denação de Lula pela segunda
instância da Justiça pode ainda
impedir que ele se candidate à
Presidência nas eleições deste
ano.

Pela Lei da Ficha Limpa, san-
cionada pelo ex-presidente em
2010, aquele que for condena-
do por órgão colegiado, como é
o caso do TRF4, por determina-
dos crimes, entre eles o de lava-
gem de dinheiro, fica sujeito à
inelegibilidade por oito anos, a
contar da data da publicação do
acórdão (Agencia Brasil)

A Oitava Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) negou  na segunda-fei-
ra (26) embargo de declaração
protocolado pela defesa do ex-
deputado Eduardo Cunha, con-
denado por corrupção, lavagem
de dinheiro e evasão de divisas.
Cunha, que está preso preven-
tivamente desde outubro de
2016 em Curitiba, ainda tem
outro recurso pendente de jul-
gamento na segunda instância,
um embargo infringente.

Diferentemente do embar-
go de declaração, o infringen-
te tem possibilidade de resul-
tar na alteração do resultado de
um julgamento, inclusive no
sentido de absolvição do réu.
Ainda não há data marcada para

Justiça Federal
nega recurso a
ex-deputado

Eduardo Cunha
o julgamento do outro recurso
de Cunha no TRF4.

Ex-presidente da Câmara
dos Deputados, Eduardo Cunha
foi condenado em março do
ano passado pelo juiz Sergio
Moro, da 13ª Vara Federal de
Curitiba, a 15 anos e quatro
meses de prisão, por participa-
ção em um esquema de corrup-
ção na compra de um campo de
petróleo, em Benin, na África,
pela Petrobras. Cunha teria re-
cebido US$ 1,5 milhão em pro-
pina.

Em novembro do ano pas-
sado, a condenação foi confir-
mada pelo TRF4, que, no en-
tanto, reduziu a pena de Cunha
para 14 anos e seis meses de
prisão. (Agencia Brasil)

Especialistas da ONU consideram
alarmante assassinato de Marielle Franco

Especialistas da Organização
das Nações Unidas (ONU) liga-
dos a questões de direitos huma-
nos e de gênero divulgaram na
segunda-feira (26) comunicado
no qual consideram “profunda-
mente alarmante” o assassinato
da vereadora Marielle Franco
(PSOL-RJ), no dia 14 de março,
e do motorista Anderson Gomes.
A vereadora foi atingida por qua-
tro tiros na cabeça e o motorista
por três tiros nas costas. Uma
assessora que estava no carro
sofreu ferimentos leves.

Os especialistas integram os
Procedimentos Especiais do
Conselho dos Direitos Humanos,
o maior órgão de especialistas in-
dependentes no Sistema de Direi-
tos Humanos da ONU, como são
conhecidos os mecanismos inde-
pendentes de monitoramento de
direitos humanos do Conselho.

“O assassinato de Marielle é
alarmante, já que ele tem o obje-
tivo de intimidar todos aqueles
que lutam por direitos humanos
e pelo Estado de direito no Bra-
sil”, apontaram no comunicado

conjunto.
Os especialistas da ONU pe-

dem investigação rápida e impar-
cial dos assassinatos, alertando
que a execução de Marielle é um
sintoma assustador dos atuais ní-
veis de violência no país. “Mari-
elle foi uma extraordinária defen-
sora de direitos humanos. Ela
defendeu os direitos dos negros,
das populações LGBTI, das mu-
lheres e dos jovens das favelas
mais pobres do Rio. Marielle será
lembrada como um símbolo de
resistência para comunidades
marginalizadas historicamente
no Brasil”, diz o comunicado.

No comunicado eles lem-
bram que Marielle criticou o uso
da força militar no Rio de Janei-
ro e a intervenção federal na se-
gurança pública do estado. Pedem
ainda às autoridades brasileiras
mais proteção de defensores de di-
reitos humanos do país. “Pedimos
às autoridades brasileiras que usem
este momento trágico para revisar
suas escolhas em promoção de se-
gurança pública e, em particular,
para intensificar substancialmen-

te a proteção de defensores de
direitos humanos no país”.

Os especialistas da ONU lem-
bram que como vereadora, Mari-
elle integrava a comissão que
acompanha a intervenção no Rio
de Janeiro e que poucos dias an-
tes de sua morte denunciou o uso
da força pela Polícia Militar na
Favela de Acari, na zona norte da
cidade.

Eles destacaram ainda que,
neste fim de semana, oito pesso-
as morreram durante uma opera-
ção policial na Rocinha, na zona
sul do Rio, e ressaltaram que a
segurança pública nunca deve ser
feita às custas de direitos huma-
nos. “Respostas repressivas que
miram e marginalizam pessoas
pobres e negras são inaceitáveis
e contraprodutivas”.

O comunicado é assinado pe-
las relatoras especial sobre Vio-
lência Contra Mulher, Suas Cau-
sas e Consequências, Dubravka
Šimonovi ; especial sobre Exe-
cuções Extrajudiciais, Sumárias
ou Arbitrárias, Agnes Callamard;
especial sobre Formas Contem-

porâneas de Racismo, Discrimi-
nação Racial, Xenofobia e Into-
lerância, E. Tendayi Achiume;
pelo presidente do Grupo de Tra-
balho dos Especialistas em Pes-
soas de Origem Africana, Michal
Balcerzak; pelo especialista inde-
pendente em Proteção contra Vi-
olência e Discriminação Basea-
da em Orientação Sexual e Iden-
tidade de Gênero, Victor Madri-
gal-Borloz; pela presidente do
Grupo de Trabalho sobre Temas
Relacionados à Discriminação,
Legal ou Prática, Contra a Mu-
lher, Alda Facio.

Segundo a ONU, os titulares
de mandato dos Procedimentos
Especiais “são especialistas inde-
pendentes em direitos humanos
nomeados pelo Conselho para
abordar situações específicas de
países ou questões temáticas em
todas as partes do mundo. Os es-
pecialistas não são funcionários da
ONU e são independentes de qual-
quer governo ou organização. Eles
servem em sua capacidade indivi-
dual e não recebem um salário por
seu trabalho”. (Agencia Brasil)

CGU suspende declaração de
inidoneidade da Mendes Júnior

Quase dois anos após decla-
rar a empreiteira Mendes Júnior
inidônea, proibindo-a de assinar
novos contratos com o Poder
Público por ao menos dois anos,
o Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União
(CGU) teve que suspender a san-
ção temporariamente.

Segundo a decisão assinada pelo
ministro substituto da CGU, Wagner
de Campos Rosário, e publicada no
Diário Oficial de segunda-feira (26),
a suspensão é consequência de uma
sentença do juiz federal Francisco
Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara Cível,
que acolheu mandado de segurança
ajuizado pela empresa.

Ainda de acordo com a deci-
são, a suspensão da declaração de
inidoneidade será válida “até ul-
terior decisão judicial”, ou seja,
até o julgamento do mérito do

mandado de segurança. Apesar do
prazo mínimo de vigência da san-
ção estar perto do fim, a CGU es-
clareceu que a proibição da cons-
trutora ser contratada para assinar
obras públicas poderia ser estendi-
da, já que toda empresa declarada
inidônea precisa comprovar que não
incorre mais nas mesmas práticas
antes de voltar a ser habilitada a con-
tratar com o Poder Público.

A inidoneidade da Mendes
Júnior foi declarada em decisão
publicada no Diário Oficial da
União, de 28 de abril de 2016.
Acusada de fraudar licitações, pa-
gar propina a agentes públicos e
outros atos ilícitos investigados
no âmbito da Operação Lava Jato,
a empreiteira foi proibida de ce-
lebrar novos contratos por, pelo
menos, dois anos. Em março de
2016, a empresa já tinha apresen-

tado à Justiça de Minas Gerais
pedido de recuperação judicial
para tentar reequilibrar sua situa-
ção econômica e financeira.

Segundo a CGU, as irregula-
ridades que levaram à condenação
da empreiteira foram cometidas
entre os anos de 2004 e 2012. No
decorrer do Processo Administra-
tivo de Responsabilização (PAR),
a empresa alegou que as provas
obtidas durante o processo eram
insuficientes, mas, segundo a
CGU, admitiu ter feito transferên-
cias de valores relativos a contra-
tos frios, alegando ter agido assim
por ter sido extorquida e coagida.

Para a CGU, no entanto, os
depoimentos colhidos pela co-
missão que conduziu o processo
confirmaram a ativa participação
da empresa no esquema montado
com a Petrobras. Ao declarar a

inidoneidade da empresa, o então
ministro Luiz Navarro avaliou que
a punição “é uma importante de-
cisão adotada pela CGU, pois cum-
pre o papel de punir severamente
as empresas que lesaram o Esta-
do, tendo em vista que, no caso
específico, a Mendes Júnior não
reconheceu sua responsabilidade
objetiva, não colaborou com as
investigações e tampouco buscou
ressarcir os cofres públicos pelas
vantagens indevidas obtidas”.

Prevista na Lei nº 8.666/93,
a declaração de inidoneidade impe-
de que a empresa participe de  lici-
tações ou que seja contratada pela
administração pública nos âmbitos
federal, estadual e municipal, pas-
sando a fazer parte do Cadastro de
Empresas Inidôneas ou Suspensas
(Ceis), disponível no Portal da
Transparência. (Agencia Brasil)



Novos ministros só serão nomeados
depois do feriado, diz Marun
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O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, disse
que o governo não deverá nome-
ar novos ministros esta semana.
Mesmo com alguns deles dei-
xando suas pastas antes do feri-
ado da páscoa, os substitutos em
definitivo deverão ficar para de-
pois. Com isso, serão nomeados
nomes interinos.

“Eu não acredito que solu-
ções definitivas sejam tomadas
esta semana. Acredito que aque-
les ministros que decidirem se
dedicar, a partir de agora, ao pro-
cesso eleitoral, deverão ser
substituídos por ministros inte-
rinos. Ficando a montagem final
do ministério para semana que
vem”, disse Marun.

Todos os ministros que qui-
serem disputar as eleições des-
te ano têm até o dia 7 de abril
para deixarem seus cargos, na
chamada desincompatibilização.

Os ministros que provavel-
mente deixarão seus cargos esta

semana, para começarem a se
dedicar às eleições deste ano,
são os ministros da Saúde, Ri-
cardo Barros e Maurício Quin-
tella, dos Transportes. O minis-
tro do Turismo, Marx Beltrão,
deixará o governo depois do fe-
riado, assim como o ministro da
Educação, Mendonça Filho, que
sairá dia 5 de abril.

A saída de outros ministros
também é esperada pelo governo.
Dentre eles, esta o ministro do
Desenvolvimento Social, Osmar
Terra; de Minas e Energia, Fernan-
do Coelho Filho; da Integração
Nacional, Helder Barbalho; e Es-
portes, Leonardo Picciani.

O ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, já sinalizou que
pode deixar a pasta para concorrer
a presidência da República, mas
não há ainda uma decisão oficial.

O presidente Michel Temer
tem se reunido com ministros e
outros políticos para discutir a
reforma ministerial. Nem mi-

nistros, nem assessores próxi-
mos ao presidente confirmam
os nomes dos substitutos. A in-
formação, até então, é de que o
presidente está conversando e
ouvindo sugestões de nomes.

Eleições
Nas últimas semanas, o pre-

sidente Michel Temer tem par-
ticipado de eventos diversos. Em
muitos deles faz um resumo do
que seu governo fez em pouco
menos de dois anos. Um dos te-
mas mais abordados por ele é a
manutenção e reajuste do pro-
grama Bolsa Família, bem como
a criação do Progredir, que fun-
ciona em consonância com o
programa de transferência de
renda. O presidente também tem
repetido os números positivos
da economia, como a queda dos
juros e da inflação.

Na semana passada, em mais
de uma ocasião, quando pergun-
tado, Temer não negou a possi-

bilidade de concorrer às elei-
ções presidenciais. Em entrevis-
ta à rádio Caraíbas FM, disse:
“Estou pensando nisso, não é
improvável, mas ainda estou pen-
sando nessa matéria”.

Para Marun, o candidato do
governo deverá mostrar o que
foi feito na gestão Temer. “Mos-
traremos o que de bom fizemos
pelo Brasil. Temos trabalho re-
alizado e entendemos o que é
melhor para o Brasil. Temos qua-
dros capacitados para o enfren-
tamento da eleição. Entendemos
que, o que já fizemos e o  que
estamos fazendo, nos credencia
a disputar as próximas eleições”.

Marun se mostrou otimista
com a possibilidade do candidato
do governo chegar ao segundo tur-
no, sobretudo se esse candidato for
Michel Temer. “Se eu já tinha certe-
za, essa certeza é absoluta, agora que
o presidente Temer admite a possi-
bilidade de ser candidato nas próxi-
mas eleições”. (Agencia Brasil)

O presidente da República,
Michel Temer, disse  na segun-
da-feira (26), em São Paulo,
que o governo já considera a
hipótese da saída do ministro
da Fazenda, Henrique Meirel-
les, e que, se isso ocorrer, a
base atual da equipe econômi-
ca será mantida. “Não pode-
mos quebrar essa equipe eco-
nômica que está aí”.

“Eu e o ministro Meirelles
consideramos as várias hipóte-
ses no final de semana. Não
havia ainda exatamente uma
decisão. Mas consideramos a
hipótese de sua saída. E, evi-
dentemente, ao cuidar de sua
saída, se ele vier a sair [do go-
verno], confio muito na indi-
cação do seu substituto”, dis-
se o presidente a jornalistas,
após discursar por cerca de 45
minutos para membros da Fe-
deração do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP), no qual citou vári-
os dos projetos realizados por
seu governo em um ano e 11
meses de mandato.

O presidente desconversou
quando questionado por jorna-
listas se Meirelles vai compor
com ele uma candidatura à Pre-
sidência da República, com o
ministro ocupando uma chapa
como vice-presidente. “Ele
pode ocupar qualquer função
no país. Pode ser candidato,
pode ser vice, pode continu-
ar ministro”, disse Temer,
ressaltando que, se Meireles
se filiar ao MDB, será “mui-
to bem-vindo”. “Não vejo ob-
jeção à vinda dele ao MDB”.
Sobre sua própria candidatu-
ra, Temer disse apenas que
“está considerando”.

Rússia
O presidente revelou que

conversou  na segunda-feira
(26), por telefone, com o pre-
sidente da Rússia, Vladimir
Putin. Segundo Temer, a con-
versa foi sobre problemas
envolvendo a exportação da
carne brasileira. “Tratei so-
bre a questão agropecuária,
sobre a questão da carne,
porque houve embaraços na
importação de carne. Mas ele
[Putin] se mostrou disposto
a examinar isso com muita

Temer considera hipótese de
Meirelles sair da Fazenda,
mas diz que equipe fica

rapidez”, disse.

Balanço de governo
Durante o discurso na Fe-

comercioSP e Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), Temer fez um
balanço do seu governo e exal-
tou o atual momento do país.
Durante o balanço, o presiden-
te citou a aprovação do teto
para os gastos públicos, a re-
forma do ensino médio, a re-
pactuação da dívida dos esta-
dos, a recuperação das empre-
sas estatais, a moralização das
estatais, a intervenção federal
na segurança do Rio de Janei-
ro, a aprovação da reforma tra-
balhista e da lei da terceiriza-
ção, entre outros. E disse que
o país tem diminuído seu défi-
cit, que hoje está na casa dos
R$ 139 bilhões. “Isso se cha-
ma responsabilidade fiscal”.

Temer falou também sobre
a área social e da manutenção
do programa Bolsa Família.
“Mantivemos o Bolsa Família,
que há mais de dois anos e
meio não tinha aumento. E de-
mos aumento. Mas o interes-
sante na nossa concepção é que
ele é um programa assistenci-
al legítimo no presente mo-
mento, mas não pode ser eter-
no. É claro que esse há de ser
um programa passageiro. Por
isso adicionamos outro pro-
grama, o Progredir, onde se
passa a empregar os filhos dos
desfrutantes  do Bolsa Família.
Com isso eles progridem e a
progressão vai dar a verdadei-
ra inclusão”. Segundo o presi-
dente, seu projeto para o país
foi possível por meio de “in-
tenso diálogo com o Congres-
so Nacional e a sociedade”.

De acordo com o presiden-
te, o Brasil precisa voltar a ser
otimista. “Não temos razão
para pessimismo. Temos ra-
zão para o otimismo. Vamos
pegar o otimismo do país. Es-
tamos crescendo, estamos de-
senvolvendo. Estas coisas não
se resolvem, já que apanha-
mos o Brasil em uma reces-
são extraordinária, de um dia
para o outro. As vezes leva
anos. Mas é preciso começar
e tenho certeza que começa-
mos. O Brasil voltou e vai fi-
car”. (Agencia Brasil)

Rio de Janeiro: Major é preso por
fraude ao Fundo de Saúde da PM

A assessoria da Polícia Mi-
litar informou na segunda-feira
(26) que o major João Alexan-
dre Assad, cardiologista do Hos-
pital Central da Polícia Militar
no bairro do Estácio, região cen-
tral do Rio, foi preso na última
sexta-feira (23) em decorrência
do Inquérito Policial Militar
(IPM), instaurado em 2015, que
apura irregularidades cometidas
na administração do Fundo de
Saúde da Polícia Militar (Fus-

pom). O oficial foi denunciado
pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organiza-
do (Gaeco), do Ministério Pú-
blico do Rio (MPRJ), por cobrar
propina de empresários para di-
recionar contratos de forneci-
mento de stents  (pequena pró-
tese cilíndrica de malha de me-
tal, usada para evitar obstrução
de um vaso sanguíneo) para a
unidade de saúde.

De acordo com a denúncia,

em 2013, Assad cobrou R$ 2 mil
por cada stent  fornecido pela
empresa Vide Bula para o
HCPM, por meio de uma licita-
ção com valor total de R$ 1,1
milhão. Por esse contrato, a
empresa forneceu 127 unidades
de stents farmacológicos e 90
stents convencionais e pagou ao
major R$ 434 mil em propina.
Em troca, Assad ofereceu assi-
nar um laudo atestando que o
produto da Vide Bula era supe-

rior ao dos concorrentes, o que
possivelmente direcionaria futu-
ras licitações.

Entre 2015 e 2017, o MPRJ
ofereceu ao todo 13 denúncias
à Justiça comum e à Auditoria de
Justiça Militar contra uma orga-
nização criminosa instalada no
Estado Maior da PM e nas uni-
dades hospitalares da corpora-
ção para fraudar licitações, in-
clusive com participação de di-
versos oficiais. (Agencia Brasil)

Comando da intervenção anuncia
reforço de patrulhamento no Rio

O comando conjunto da in-
tervenção na segurança do Rio
de Janeiro anunciou reforço no
patrulhamento urbano nas ruas e
avenidas de grande circulação da
cidade. O novo esquema come-
çou na segunda-feira (26), con-
centrando-se nas zonas sul, nor-
te e central da cidade.

A medida foi divulgada em
nota e ressalta a cooperação
com outras forças de segurança.
“Além de militares das Forças
Armadas, de integrantes da For-
ça Nacional de Segurança e de
policiais militares, participam

desta intensificação de patrulha-
mento agentes da Guarda Muni-
cipal, numa parceria entre o Ga-
binete de Intervenção Federal e
a Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro”, assinalou a nota.

O comunicado salientou, ain-
da, que será dado prosseguimen-
to, pelas Forças Armadas, do pa-
trulhamento na Vila Kennedy, na
zona oeste, comunidade utiliza-
da como laboratório pelos mili-
tares, que ficam no local até as
18h e depois passam o patrulha-
mento à Polícia Militar.

Apesar do anúncio de refor-

ço no patrulhamento, a reporta-
gem da Agência Brasil rodou 40
quilômetros (km), passando
pelo centro da cidade, Aterro do
Flamengo, Copacabana, Ipane-
ma, São Conrado, Rocinha, La-
goa, Catumbi e Lapa, durante
duas horas, mas não viu guarni-
ção do Exército nos locais per-
corridos.

O setor de comunicação do
Comando Militar do Leste
(CML) informou, em nota, à
Agência Brasil, que “no primei-
ro dia desse reforço, as tropas
das Forças Armadas patrulharam

de modo não estático (patrulhas
motorizadas) e fizeram reco-
nhecimentos visando a identifi-
car pontos adequados para a sua
permanência por períodos de
tempo definidos”.

O CML disse ainda que al-
guns pontos selecionados foram o
cruzamento das avenidas Presiden-
te Vargas e Rio Branco, a Praia de
Copacabana, na altura do hotel Co-
pacabana Palace, e a orla de Bota-
fogo, na altura do Praia Shopping, e
que “efetivos nesses pontos pode-
rão ser identificados no dia de
terça-feira”. (Agencia Brasil)

jornalodiasp@terra.com.br
Viaduto 9 de Julho, 180

3258-1822
www.jornalodiasp.com.br

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL PRAÇA
ALMIRANTE PENA BOTTO, Nº 5, APARTAMENTO 42, 5º  PAVIMENTO OU 3º ANDAR,
BLOCO 15, CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA RICA, SITIO DO MATO DO COXO,
BAIRRO JABACAQUERA OU RIO BONITO, 32º SUBDISTRITO - CAPELA DO
SOCORRO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A 1 VAGA INDETERMINADA
NO ESTACIONAMENTO    CEP 04816100
1º leilão 18/04/2018 partir 14:30 horas
2º leilão 09/05/2018 partir 11:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU, RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
ROSANA TADEU FAZANARO, CPF 01135886822,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

26 - 27 - 28/03/2018

Citação Prazo 20 dias - Processo nº 0022671-25.2011.8.26.0004. O Dr. Rodrigo de
Castro Carvalho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IV Lapa, na forma da
Lei. Faz Saber a Nova Geres Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda,
CNPJ 05.013.798/0001-20, na pessoa de seu representante legal, que Orlando Kibe &
Cia Ltda, ajuizou uma Ação de Cancelamento de Protesto c.c Indenização por Danos
Materiais e Morais, com Procedimento Comum, objetivando seja julgada procedente,
para declarar a nulidade e inexigibilidade da Duplicata Mercantil nº P84271 no valor de
R$ 1.798,00, e o seu cancelamento junto ao distribuidor dos Cartórios de Protestos,
condenando-se a ré ao pagamento de custas honorários e demais cominações, tendo a
autora ajuizado medida Cautelar, cuja liminar foi deferida. Sendo concedida a
antecipação de tutela para o fim de determinar a sustação dos efeitos publicísticos do
protesto. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel
e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do
NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV). Será o
presente, por extrato, afixado e publicado.   B 24 e 27/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014263-
32.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) WANLEIDE GOMES DE SANTANA, Brasileiro, CPF 300.239.118-
24, ora executado, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte
de Condomínio Nova Esperança, alegando em síntese que a(o) executada(o) não pagou
a quantia devida, estabelecida em sentença proferida nos autos principais nº 0015423-
68.2012.8.26.0005, cujo valor atualizado em 24/07/2017 é de R$ 25.483,89. Assim, foi
determinada sua intimação nos termos dos arts. 513, I, e 523, cabeça e § 1º, CPC, para
fazer o pagamento no prazo de 15 dias. Encontrando-se a(o) executada(o) em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o valor devido; se não o fizer, responderá por multa de
10% e honorários advocatícios de 10% do que não for pago e for devido. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 23 de janeiro de 2018.          B 24 e 27/03
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20(VINTE) DIAS.PROCESSO Nº0209956-67.2011.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 
11ª Vara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Flavia Poyares Miranda,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) RI-
VALDO SOARES F METAIS-ME-CNPJ 10.897.773/0001-76 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de José Dorival 
Tesser,para cobrança de R$1.135,93(novembro/2011),referente ao título de crédito acostado aos autos,devidamente atualizado e 
acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,foi 
determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que,no prazo de 15 dias,que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital,pague o valo supra,ficando consignado,neste caso,a isenção de custas e honorários advo-
catícios, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 19 de agosto de 2017.         [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000052-45.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SPEED DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.773.602/0001-81, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de Marcelo de Carvalho, objetivando a condenação, nos termos da exordial, aos danos 
materiais, no valor corrigido de R$ 41.846,06, e morais, no montante de R$ 21.323,94, condenando ainda nas verbas 
decorrentes da sucumbência processual. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta sob pena de serem aceitos os fatos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2018.                                                               [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000521-31.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível,do Foro Regional III-Jabaquara,Estado de São Paulo,Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JACK WILLIAM ALVES,Brasileiro,Casado,Cirurgião Dentista,RG 20632577,CPF 110.778.318-62,Rua Visconde 
do Rio Branco,605,Vila Santa Cecilia,CEP 19806-071,Assis-SP,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de MARIO CEZAR DA SILVA,objetivando a cobrança de R$7.663,34(janeiro/2014) referente a multa,reparos e consumo 
de água e luz do termo de distrato de locação do imóvel situado à Rua General Enrico Caviglia, 222, Vila Moraes, Capital , 
devidamente corrigidos e acrescidas das custas e despesas processuais,e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que,no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo contestada a 
ação,o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2018.       [27,28] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015854-20.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a HP Distribuidora de Bebidas Ltda. CNPJ 44.947.786/0001-24, que Maria Angela Baldocchi Fava de Moraes e 
Espólio de Renato Fava de Moraes ajuizaram ação comum, para cobrança de R$ 732.927,37(fevereiro/15), referente ao 
acordo firmado nos autos 583.00.1997.823861-9, 6ª Vara Cível Central, relativo a fiança de contrato de aluguel, a qual 
deverá ser atualizada e acrescida das custas processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, 
expede-se edital de citação, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2017. [27,28] 

5ª Vara Cível Central/SP. 5º Ofício Cível Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1098720-83.2017.8.26.0100 O Dr. Gustavo Coube de 
Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Prime Global Relocation Assessoria e Consultoria Ltda 
CNPJ 09.645.642/0001-12 e Mark Abe Paryzer CPF 032.071.378-00, que Maria Rosa Eid Sendra, Eduardo Eid Sendra e 
Fabiana Eid Sendra ajuizaram ação comum, para cobrança de R$25.727,79(US$8.079,50xR$3,18)(out/17), relativos ao 
depósito caução sobre os conj. 904 e 905, do Condomínio Vila Olímpia Prime Oficces, à rua Alvorada 1.289-Jd. Paulista/SP, 
que foi pago pelos autores aos locatários do imóvel e cuja obrigação de devolução era exclusiva dos réus. Estando os réus em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.      [27,28] 
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Amata S.A.
CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 - NIRE 35.300.328.728

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: aos 2/03/2018, às 10h00, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Luis Antonio Lopez Quintans; Secretário, 
Alexsandro Martins Holanda. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do 
Diretor Presidente da Companhia, Senhor Dario Ferreira Guarita Neto e eleger para ocupar o mesmo cargo de Diretora 
Presidente, a Senhora Ana Cristina Remigio de Oliveira Bastos, RG nº 50.695.420-1, CPF/MF nº 484.346.121-00. Os 
Conselheiros aproveitaram, ainda, para agradecer os relevantes serviços prestados pelo Senhor Dario Ferreira Guarita 
Neto e por toda a dedicação ao longo do período em que exerceu o mandato. A Diretora Presidente ora eleita declara, 
sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública, ou a propriedade. (ii) Consignar e ratificar a aceitação da renúncia do Diretor Operacional da Companhia, 
Senhor Gilmar Bertoloti, ocorrida em 1º de dezembro de 2016, sem a eleição de seu substituto, permanecendo vago seu 
cargo. (iii) Unificar o prazo de mandato dos diretores da Companhia, deliberando, assim, pela recondução dos respectivos 
mandatos nesta data, com prazo de vigência de 3 anos, a contar da presente data, declarando os Diretores ora eleitos, 
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. Em razão das deliberações tomadas acima, a Diretoria da Companhia fica composta 
pelos seguintes membros: a-) Diretora Presidente: Ana Cristina Remigio de Oliveira Bastos, RG nº 50.695.420-1, 
CPF/MF nº 484.346.121-00; b-) Diretor Financeiro: Alexsandro Martins Holanda, RG nº 22.965.777-SSP-SP, CPF/M 
nº 198.642.478-24; e c-) Diretor de Planejamento e Tecnologia: Luciano Budant Schaaf, RG nº 5.372.021-8-SSP-PR, 
CPF/MF nº 906.536.379-34. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos para o pleno exercício de suas funções 
na presente data assinando os respectivos Termos de Posse, que integram a presente ata como anexos, declaram não 
estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil e permanecerão em 
seus cargos até a efetiva posse dos substitutos que vierem a ser eleitos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata. São Paulo, 2/03/2018. Assinatura: Alexsandro Martins Holanda. 
Jucesp nº 141.616/18-0 em 22/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

R.C.N.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 09.594.570/0001-21 - NIRE 
35.300.356.896 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
- Realizada em 29 de abril de 2017. Arquivada na JUCESP sob nº 459.630/17-9 em 06.10.2017. 
Por unanimidade e com as abstenções legais, os acionistas deliberaram sem ressalvas: 
Ordinariamente: (i) Aprovar, sem restrições, as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, preparadas pela Diretoria da 
Companhia, conforme documento arquivado na sede da Companhia. (ii) Tendo em vista o prejuízo 
apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o valor de 
R$ 100.678.870,92 (cem milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e noventa 
e dois centavos) será integralmente absorvido pela reserva de lucros da Companhia, nos termos do 
artigo 189, parágrafo único da Lei das S.A., não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos 
acionistas. (iii) Eleger, com mandato de 1 (um) ano, o qual será encerrado na Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia que aprovar as contas relativas ao exercício de 2017, como membros 
da Diretoria: (a) Luiz Roberto Ortiz Nascimento, brasileiro, casado, economista, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 424.594.868-04 e portador da cédula de identidade RG nº 4.116.275-4, para 
ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; (b) Gabriella Camargo Nascimento Palaia, 
brasileira, casada, bióloga, inscrita no CPF/MF sob o nº 218.124.398-06 e portadora da cédula de 
identidade RG nº 26.177.564-9 SSP/SP, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica; 
(c) Luiz Eduardo de Camargo Nascimento, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 303.885.638-00 e portador da cédula de identidade RG nº 26.177.563-7 SSP/SP, para ocupar o 
cargo de Diretor sem designação específica; e (d) Luiza Maria de Camargo Nascimento, brasileira, 
divorciada, publicitária, inscrita no CPF/MF sob o nº 311.297.098-50 e portadora da cédula de 
identidade RG nº 35.274.745-6 SSP/SP, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica; 
todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 30º andar. Os Diretores ora eleitos declaram, 
sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou de 
penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incursos em quaisquer crimes 
previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto 
no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Os Diretores ora eleitos tomam posse mediante 
assinatura do respectivo Termo de Posse a ser arquivado na sede da Companhia. (iv) Fixar a 
remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2017, conforme proposta 
rubricada pela Mesa e arquivada na sede da Companhia. Extraordinariamente: (v) Ficam eleitas como 
mandatárias da Companhia, para representá-la em assembleias da sociedade Participações Morro 
Vermelho, até a próxima Assembleia Geral Ordinária de 2018 que aprovar as contas da Companhia 
relativas ao ano de 2017, as Diretoras: Gabriella Camargo Nascimento Palaia, brasileira, casada, 
bióloga, inscrita no CPF/MF sob o nº 218.124.398-06 e portadora da cédula de identidade 
RG 26.177.564-9 - SSP-SP; e Luiza Maria de Camargo Nascimento, brasileira, divorciada, 
publicitária, inscrita no CPF/MF sob o nº 311.297.098-50 e portadora da cédula de identidade RG 
35.274.745-6 - SSP-SP; a cada assembleia da Participações Morro Vermelho S.A. será apresentada 
instrução de voto às Mandatárias, as quais serão assinadas pelos acionistas da Companhia e ficarão 
arquivadas em sua sede.
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Duplas enfrentam desafio em dose
dupla na 1ª etapa da Mitsubishi Cup

Página 8

O Brasil precisava apenas de
um empate para erguer a taça.
As jogadoras da seleção júni-
or, no entanto, mostraram a
mesma atenção, concentração
e disciplina dos jogos anterio-
res e fecharam sua campanha
com chave de ouro. Com uma
vitória por 28 a 24 diante da
Argentina, as brasileiras con-
quistaram o titulo do Campeo-
nato Pan-Americano de Hande-
bol, em Goiânia (GO).

Depois de três partidas re-
lativamente tranquilas contra
Paraguai, Uruguai e República
Dominicana, as brasileiras en-
frentaram Chile e Argentina nas
últimas rodadas, partidas enca-
radas por todos como duas de-
cisões. Contra o Chile, o time
mostrou um ótimo trabalho tá-
tico coletivo e conseguiu impor
seu jogo, vencendo por 28 a 14.
O resultado deu ainda mais con-
fiança à equipe para a grande
final contra a Argentina. 

O jogo foi equilibrado do
começo ao fim, após os 4 mi-
nutos de jogo o Brasil se man-
teve a frente no placar até o
apito final.  Na primeira etapa
as brasileiras foram para o in-
tervalo com a vantagem de 17
a 10 no placar.  No segundo
tempo, a Argentina esteve mais
rápida nas jogadas de ataque e
conseguiu marcar muitos gols
em sequência, mas o Brasil se
manteve superior em todos os
fundamentos e novamente a
goleira Renata Arruda brilhou
com defesas espetaculares.

“O resultado foi muito po-
sitivo, fizemos uma campanha
invicta em que na maioria dos
jogos tivemos o controle do
placar. Hoje foi um jogo muito
nervoso como era de se espe-
rar, um jogo de vida ou morte
para Argentina e elas jogaram
com muita entrega, mas conse-
guimos nos manter concentra-
dos no jogo”, comemora o téc-
nico Cristiano Silva

“O grupo conseguiu esta
campanha incrível, foram cinco
vitórias consecutivas, este títu-

Seleção feminina júnior
conquista o título do

Pan-Americano
Equipe mostrou maturidade com ótima campanha em
Goiânia e está garantida no Mundial
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Seleção Júnior Feminina conquista o título do Pan-
Americano

lo é de todas nós. Agora é fo-
car no Mundial que é uma com-
petição muito diferente do
Pan-Americano e buscar uma
boa classificação melhor do
que a do último Mundial,” com-
pletou Renata.

Durante as duas fases de
treinamento preparatórias para
o Pan-Americano, o técnico
Cristiano Silva trabalhou para
colocar todas as jogadoras nos
mesmos níveis físico e técni-
co. O time fez a primeira eta-
pa de preparação em São Ber-
nardo do Campo (SP), ao lado
da seleção juvenil e sob os
olhares do técnico Jorge Du-
eñas, que planeja passar con-
ceitos da equipe adulta para
todas as categorias de base.

Silva também teve muito
cuidado com a preparação da
equipe para enfrentar a pressão
de jogar em casa. Na estreia,
diante do Paraguai, algumas
atletas se emocionaram na
hora do hino e mostraram an-
siedade antes da partida. Com
a bola rolando, no entanto, to-
das demonstraram concentra-
ção e conseguiram uma vitó-
ria contundente, importante
para dar confiança ao time para
os confrontos seguintes.

“As jogadoras se entrega-
ram nesta competição, melho-
ramos jogo a jogo, agora te-
mos que focar na preparação
para o Campeonato Mundial, e
trabalhar com afinco e muita
confiança para melhorar cada
vez mais e conseguirmos uma
boa classificação na Hungria”,
disse Silva.

O próximo compromisso
da equipe será o Campeonato
Mundial, de 1 a 14 de julho, na
Hungria. Além do Brasil, Chi-
le e Paraguai também se clas-
sificaram como representantes
das Américas. Os outros times
no torneio serão Angola, Egi-
to e Costa do Marfim, da Áfri-
ca; China, Japão e Coreia do
Sul, da Ásia, e Dinamarca,
França, Hungria e Rússia, da
Europa.

Temporada 2018 do rali cross-country de velocidade teve provas em meio a cana-de-açúcar e soja e também disputas de
rallycross no Autódromo Velo Città
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Lama e piso escorregadio marcaram presença na primeira
prova do dia

A temporada de 2018 da Mit-
subishi Cup começou em grande
estilo. Com muito calor, poeira
e adrenalina, duplas de todo o
Brasil se reuniram em Mogi Gua-
çu para a primeira etapa do ano
do rali de velocidade cross-
country da marca dos três dia-
mantes.

A etapa foi dividida em três
provas distintas: duas de cross-
country e uma de rallycross –
uma disputa direta entre os com-
petidores em um trajeto que
mescla grama e asfalto, formato
que a Mitsubishi Cup trouxe com
exclusividade para o Brasil na
última temporada.

O primeiro desafio do dia
foram duas provas de 25 quilôme-
tros em meio a campos de soja e
plantações de cana-de-açúcar. De-
vido a chuva que atingiu a região
de Mogi Guaçu na sexta-feira, o
principal desafio que as duplas en-
frentaram foi a mudança de cara-
terísticas do solo durante a etapa.
“As características da prova muda-
ram completamente, o que deixou
tudo mais desafiador. Como cho-
veu ontem, enfrentamos uma pri-
meira prova com alguns trechos de
lama. Já na segunda vez, o piso es-
tava totalmente seca. Isso exigiu
uma mudança completa na tocada
da dupla”, comenta Minae Miyau-
ti, navegadora da categoria L200
Triton ER Master.

Depois as duplas se reuniram
na pista do Velo Città para uma
disputa direta em um trajeto de
aproximadamente 1.200 metros na
prova de rallycross. “Se pudesse,
estaria lá até agora. Foi a primeira
vez que participei e achei o máxi-
mo! A mudança de piso, de lama,
grama e asfalto foi um grande de-
safio. Em determinados momen-
tos, parecia que estávamos corren-
do no sabão”, comenta Amanda
Ribeiro, da categoria ASX RS.

Os primeiros campeões do
ano

Depois de correr contra o
tempo nas provas de cross-coun-

try e disputar cada centímetro das
curvas da prova rallycross, as
duplas se reuniram para aplaudir
os grandes vencedores na etapa.

Na categoria L200 Triton
Sport RS, quem subiu no lugar
mais alto do pódio foi a dupla
Thiago Rizzo e Leonardo Ma-
galhães. “O carro é fantástico.
Tanto no cross-country como
no rallycross, tivemos muita
segurança no desempenho da
L200 Triton Sport RS. Partici-
par do rali com um carro des-
se é uma grande diversão”, co-
menta Thiago.

Já na L200 Triton ER Mas-
ter , Juliano Diener e Gunnar
Dums foram os grandes vence-
dores. “Foi uma abertura de
temporada digna da Mitsubishi
Cup. As duas provas de cross-
country foram muito desafia-
doras, com pedras e muita
lama. Para quem gosta de 4x4,
isso que é diversão”, comemo-
ra Juliano.

O primeiro lugar da L200
Triton ER ficou com a dupla
Marcelo Fiuza e Joseane Ko-
erich, que competiram juntos
pela primeira vez. “Já partici-
pei de muitas temporadas da
Mitsubishi Cup, mas é a pri-
meira vez que corro ao lado do

Marcelo. Fizemos nossa es-
treia também no rallycross. É
uma experiência totalmente
diferente para a dupla. Com
certeza quero repetir  essa
brincadeira”, conta Joseane.

A dupla Élcio Bardeli Júni-
or e Idali Bosse foi a campeã
na categoria ASX RS Master.
“Hoje (sábado) disputamos
lado a lado na prova de
rallycross com duplas alta-
mente qualificadas. O legal é
que, no final, todos se reúnem
para comemorar. Somos uma
grande família 4x4”, comenta
Élcio.

Os grandes vencedores da
categoria ASX RS foram o pi-
loto Eder Benito e o navega-
dor Fernando Abe. “Foi a mi-
nha estreia com o ASX RS e
também minha primeira prova
de rallycross. É diferente de
tudo o que estamos acostuma-
dos no mundo dos ralis. A mu-
dança entre asfalto, grama e
terra é um grande desafio.
Conseguimos um ótimo resul-
tado e vamos para a próxima
etapa ainda mais confiantes”,
adianta Eder.

Festa da velocidade
Além de receber os carros

de alto desempenho da Mitsu-
bishi Cup, o autódromo Velo
Città também foi palco do rali
de regularidade Mitsubishi
Motorsports e do rali de aven-
tura e tarefas Mitsubishi Ou-
tdoor. No total, mais de 400
veículos e 1500 competidores
est iveram presentes nessa
grande festa da velocidade.

“É muito divertido poder
ver o que as duplas da Mitsu-
bishi Cup são capazes. Pude-
mos ver a prova de rallycross
e saber que muitas pessoas têm
a mesma paixão pelo off-road
que nós, mesmo correndo em
outras categorias”, comenta
Daniel Crabi, que participa do
Mitsubishi Motorsports ao
lado da esposa Mônica.

Além disso, foram realiza-
dos outros dois eventos na pis-
ta do Autódromo Velo Città,
em parceria com o grupo Mit-
sufans: o Fun Day, uma prova
de regularidade para ASX, Lan-
cer Sedan e Outlander, e o Lan-
cer Day, um evento de volta
rápida que podem participar os
modelos Lancer.

“Somos um grupo grande
com uma paixão em comum. A
Mitsubishi nos dá a oportuni-
dade de aproveitarmos um dia
em um dos autódromos mais
modernos do Brasil para colo-
carmos nossos carros na pis-
ta”, conta Marçal Brentel, do
Mitsufans.

Próxima etapa
No dia 19 de maio, a Mit-

subishi Cup viaja até o interi-
or do Estado, na cidade de
Magda (SP) para a segunda eta-
pa do ano, repleta de muita ve-
locidade e adrenalina.

A Mitsubishi Cup tem pa-
trocínio de Axalta, Clarion, Lu-
brax /  Petrobras,  Pirel l i ,
Transzero, Unirios e W. Truffi
Blindados. Para mais informa-
ções, vídeos, fotos e inscri-
ções, acesse:
www.mitsubishimotors.com.br.

Carlos Henrique Paixão e Eliane Rezende
são os campeões das 24h em Botucatu

MTB da Brasil Ride

Bruno Paim

A cidade de Botucatu, a Terra
da Aventura, foi palco neste fim
de semana de duas competições
ao ar livre, que agitaram a Cues-
ta Paulista com mais de 1.100
atletas de 14 estados brasileiros
em ação. No sábado (24), foi dada
a largada da Brasil Ride 24h Se-
ries de MTB, que coroou Carlos
Henrique Paixão e Eliane Rezen-
de como Rei e Rainha da Cuesta,
ao meio dia do domingo (25),

data que teve realizada ainda a
abertura da Brasil Ride Trail Run.
Na principal categoria da corri-
da de montanha nesta etapa, a es-
treia dos 21 km, os campeões
foram Marildo Barduco e Gio-
vanna Martins.

Na disputa de maior destaque
da 24h de MTB da Brasil Ride, o
campeão Carlos Henrique com-
pletou 26 voltas (286 km), en-
quanto a vencedora Eliane percor-

reu 18 voltas (198 km). O top 3
masculino teve ainda Thiago
Drews, o Brou Bruto, com 25
voltas, e Bruno Gonçalves (23
voltas). Na feminina completaram
as três primeiras colocações as
atletas Clarita Balestrim (17 vol-
tas) e Fabíola Freitas (16 voltas).

Demais categorias -  Nas
duplas, os vencedores foram Ota-
vio dos Santos e Eduardo Cesar 
com 29 voltas completadas, no
masculino, e Joseane Martins e
Cleber Modesto nas mistas, com
20 voltas. Na competição de quar-
tetos, a vencedora foi a equipe
Brou Aventuras Race Team, com
Rodrigo, Vitor, Fernando e Gal-
dino, com 34 voltas. Enquanto
entre os sextetos, o título ficou
com os Vagalumes da Cuesta -
Diego, Benedito, Paulo,Rafael,
Felipe e Weber, em 23 voltas.

Brasil Ride Trail Run - Se
Marildo Barduco (1h38min54) e
Giovanna Martins (1h53min48)
foram as sensações da modalidade
21 km, que fez sua estreia no cir-
cuito, as categorias de 16 km e 6

km também coroou seus campe-
ões. Foram eles: Diogo Malagon e
Mirlene Picin, a Mika, nos 16 km,
em 1h17min46 e 1h37min, respec-
tivamente, e Rodrigo Gomes e Vera
Casssola, em 23min56 e 34min13
nos 6 km, respectivamente.

Aquecimento para o Mundial de
24h - A abertura da Brasil Ride 24h
Series de MTB, em Botucatu (SP),
foi um aquecimento para o Cam-
peonato Mundial de 24h de MTB
Solo de 2019. O evento internaci-
onal está marcado para a cidade de
Costa Rica (MS), em julho do ano
que vem, com o Pré-Mundial já ago-
ra em julho de 2018.

“Agradecemos a todos os atle-
tas que estiveram presentes  neste
fim de semana e também a todo o
público que acompanhou a com-
petição ao vivo pelas nossas redes
sociais. Agora já começamos a
pensar diretamente no Pré-Mun-
dial de 24h de MTB, em Costa
Rica, e também no Festival Brasil
Ride, no início de junho, aqui em
Botucatu, com a Road Brasil Ride
um fim de semana antes, no dia 27
de maio”, destacou Mario Roma,
fundador da Brasil Ride.
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