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Transações financeiras por aplicativos
cresceram 70% em 2017

Toffoli nega liminar para tirar ação
do sítio de Atibaia de Sérgio Moro
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PF desarticula rede de doleiros
que movimentou R$ 1 mi por dia

STF aprova restrição do
foro privilegiado para
deputados e senadores

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 4 de maio  de 2018www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

17º C

Sexta: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nu-
vens aumentam no
decorrer da tarde.

Previsão do Tempo

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,52
Venda:       3,52

Turismo
Compra:   3,51
Venda:       3,73

Compra:   4,22
Venda:       4,22

Compra: 139,17
Venda:     167,21

Augusto Farfus abre sua
sétima temporada no DTM

em Hockenheim
A espera acabou e Augusto

Farfus volta a acelerar sua BMW
M4 DTM #15 neste fim de se-
mana (4 a 6 de maio), na etapa
de abertura do campeonato
2018. Único brasileiro no grid,
o piloto da BMW inicia sua sé-
tima temporada consecutiva na
principal categoria de carros de
turismo do mundo, confiante em
voltar a brigar pelas primeiras
posições em um ano “crucial”
para o DTM, com várias novida-
des. A começar pelos carros, que
tiveram uma importante altera-
ção no regulamento técnico, es-
pecialmente em relação à aero-
dinâmica.                        Página  8
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DTM tem várias novidades técnicas e no regulamento para a
temporada 2018

Brasil larga com três
vitórias e vai às oitavas na
etapa de Mersin, na Turquia

Lili tenta bloqueio sobre
jogadora chinesa na etapa de
Mersin

O Brasil começou bem a
etapa três estrelas de Mersin,
na Turquia, válida pelo Circui-
to Mundial de vôlei de praia
2018. As duas duplas do país
venceram na quinta-feira (03)
seguem no torneio. Josi e Lili
(SC/ES) tiveram duas vitórias
e saíram em primeiro na cha-
ve, indo direto às oitavas de
final.                             Página 8F
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Depois  de deixar de parti-
cipar da prova realizada em
abril, Alberto Otazú (Alpie
Escola de Pilotagem/Institu-
to Desenvolve) volta a dispu-
tar o The Heart Racing
(THR), que terá sua quinta
etapa disputada no próximo
domingo (06), no Kartódro-
mo de Interlagos, na zona sul
da capital de São Paulo. Com
a ausência em duas etapas,

Kartismo: Alberto
Otazú quer outra

vitória no THR Kart
Alberto Otazú ocupa apenas
a 14ª posição na Gold, a
principal categoria do THR
Kart. O mais jovem (17
anos) piloto da classe soma
37 pontos, 28 de desvanta-
gem em relação à Bruno Ro-
drigues, o líder do certame.
Como serão 32 pontos em
jogo, uma boa recuperação na
tabela de pontuação é possí-
vel neste domingo.  Página 8

Copa Truck cria
novos ingressos para
etapa de Interlagos

Largada em Guaporé

Seguindo as inovações da
categoria e a preocupação
com o público fã dos cami-
nhões mais velozes do país, a
Copa Truck lança novas moda-

lidades de ingresso para a
etapa de Interlagos, que será
disputada no dia 27 de maio,
como abertura da Copa Su-
deste.                        Página 8
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OMS: 9 em
cada 10

pessoas no
mundo

respiram ar
poluído

Nove em cada dez pessoas
em todo o mundo respiram ar
poluído, de acordo com alerta
da Organização Mundial da
Saúde (OMS). Os níveis de
poluição no ar, segundo a enti-
dade, permanecem perigosa-
mente altos em diversas partes
do mundo.

Estimativas da OMS indi-
cam que 7 milhões de pessoas
morrem todos os anos em ra-
zão da exposição a partículas
presentes no ar poluído e que
comprometem pulmões e sis-
tema cardiovascular, provocan-
do doenças como derrame,
câncer de pulmão e infecções
respiratórias.

 “A poluição do ar amea-
ça todos nós, mas as pesso-
as mais pobres e marginali-
zadas suportam o fardo mais
pesado”, disse o diretor-ge-
ral da OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. “É inaceitável
que mais de 3 bilhões de pes-
soas – a maioria mulheres e
crianças – ainda respirem
fumaça mortal causada pelo
uso de fogões e combustí-
veis poluidores em suas ca-
sas”, completou.

De acordo com a entidade,
cerca de 3 bilhões de pessoas
– mais de 40% da população
global – ainda não têm acesso
a combustíveis limpos e tecno-
logias que mantenham o ar
puro dentro de suas próprias
casas.

“Se não tomarmos medidas
urgentes, nunca chegaremos
perto de alcançar o desenvol-
vimento sustentável”, concluiu
o diretor-geral da OMS. (Agen-
cia Brasil)
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STF  encerra julgamento sobre restrição ao foro privilegiado

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu  na quinta-feira(3) res-
tringir o foro por prorrogativa de fun-
ção, conhecido como foro privilegi-

ado, para deputados e senadores.
Por 7 votos a 4, os ministros

decidiram que os parlamentares
só podem responder a um pro-

cesso na Corte se as infrações
penais ocorreram em razão da
função e cometidas durante o
mandato.                        Página 4

Página 2

Página 2

A Operação Câmbio, Des-
ligo, deflagrada  na quinta-fei-
ra (3) pelo Ministério Público
Federal (MPF), Polícia Fede-
ral e Receita Federal, com
apoio de autoridades do Uru-
guai, desarticulou um “grandi-
oso esquema de movimentação
de ilícitos no Brasil e no exte-
rior”. As operações eram do
tipo dólar-cabo, uma forma de
movimentação paralela, sem
passar pelo sistema bancário,de
entrega de dinheiro em espé-
cie, pagamento de boletos e
compra e venda de cheques de
comércio.

Foram expedidos 49 man-
dados de prisão preventiva, dos
quais seis no exterior, quatro
de prisão temporária e 51 de
busca e apreensão. As buscas
estão sendo feitas no Uruguai
e no Paraguai, nos estados do
Rio de Janeiro, de São Paulo,
de Minas Gerais e do Rio
Grande do Sul e no Distrito
Federal. Até o meio-dia, tinham
sido presas 30 pessoas no Brasil
e três no Uruguai, naquela que
os procuradores da Lava Jato
no Rio de Janeiro consideram
a maior operação da força-ta-
refa no estado.        Página 4

Com dólar em alta, BC inicia
renovação de contratos no

mercado futuro

Governador anuncia início
do projeto do Macroanel

em São Paulo

Incêndio em SP começou no
5º andar, com curto-circuito

diz secretário

O Banco Central (BC) ini-
ciou  na quinta-feira (3) a re-
novação de vencimentos de
contratos de swap cambial,
equivalentes à venda de dólares
no mercado futuro. o BC anun-
ciou para esta quinta-feira o iní-
cio da rolagem de 113 mil con-

tratos com vencimento em 1º
de junho de 2018.

O estoque de contratos de
swap  cambial do Banco Cen-
tral equivale a cerca de US$
23,8 bilhões, dos quais US$
5,65 bilhões vencem em 1º de
junho de 2018.            Página 3



Governador anuncia início do
projeto do Macroanel em SP

São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 4 de maio  de 2018

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A 

Ação [no TJ-SP] em que o MP-SP pede a inconstitucionali-

dade de alguns cargos na estrutura dos gabinetes e da a Casa, vale

ressaltar que assim como as Chefias dos Gabinetes não

são citadas, por ser de livre provimento [confiança absoluta], ...  

P A U L I S T A N A 

... vale ressaltar que quanto a Chefia do Cerimonial a Procu-

radoria Geral não questiona a legitimidade mas pede esclareci-

mentos. Então lá vão eles: a chefia é exercida com grande com-
petência e dignidade há pelo menos 12 anos [existe desde ...

D E 

... 1993 criada pelo então vereador e cerimonialista
histórico Murillo Antunes Alves] Além dela ser referência no

Cerimonial Público paulista e brasileiro [inclusive pelos car-

gos aos quais foi eleita no Comitê Nacional do Cerimonial Pú-

blico] ...

S Ã O 

... Cecília não só organiza, realiza e dá posses aos vereadores,

prefeitos etc. - com uma equipe enxuta e eficiente - cerca de 3

mil eventos por ano, sendo que completou cerca de 18 mil even-
tos desde que assumiu a direção do Cerimonial ... 

P A U L O 

... no Palácio Anchieta. Em tempo: órgãos públicos dos de-
mais Poderes chegam a ter diretorias e os critérios também são

de confiança acima de tudo. Como esta coluna é clippada e lida

no Judiciário, esperamos ter dado esclarecimentos.    

G O V E R N O  ( S P ) 

E falando em Cerimonial, vale a nota de que a competente e

trabalhadora Seli Belei agora é a Chefe do Cerimonial do gover-

nador (PSB) Márcio França no Palácio dos Bandeirantes. Vai re-

alizar um bom trabalho porque é gente acima de tudo. 

P A R T I D O S 

Pesquisa da empresa Paraná tá reproduzindo os cenários pos-

síveis em relação aos candidatos Presidenciais que de fato têm
alguma chance de ir ao 2º turno ou de - no mínimo - apoiar quem

vai acabar sendo eleito ou eleita num 2º turno ...

P O L Í T I C O S 

... Só há um probleminha. Com cerca de pouco mais de 2 mil

entrevistas a probabilidade da margem de erro ser de apenas 2%

se torna uma possibilidade distante das realidades regionais [leia-

se Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul] ...

B R A S I L E I R O S  

... Tentar demonstrar que Lula (PT) - fora da cadeira - lidera-

ria, seguido por Bolsonaro (PSL), o preto Barbosa (PSB), a meio

indígena Marina (REDE) e Alckmin (PSDB) tão no páreo é o
mesmo que afirmar que vencerá quem tiver mais votos. 

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna desde 1993. Ela
tornou-se referência na imprensa e uma via da liberdade possí-

vel. Ele está dirigente na Associação “Cronistas de Política de

São Paulo”. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um

dos pioneiros 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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Durante visita às obras que
possibilitaram a reabertura da
Rodovia Dom Paulo Rolim Lou-
reiro (SP-098), a Mogi-Bertio-
ga, liberada ao tráfego na quar-
ta-feira (2) após vistoria técni-
ca constatar que o talude do Km
89 apresenta estabilização satis-
fatória para a segurança dos usu-
ários, o governador Márcio
França falou à imprensa sobre o
início de um outro projeto, o
Macroanel viário de São Paulo.

De acordo com França,
o projeto está sendo desenhado
e o governo já estuda como será
feita a operação financeira para
viabilizar as obras. “A vontade
política já existe, nós vamos fa-
zer o Macroanel porque, como
o Rodoanel encerra em dezem-
bro, São Paulo já tem demanda
suficiente para fazer um anel por
fora do anel. Em todos os luga-
res do mundo, quando você tem
muita demanda, você vai fazen-

do anel por fora do anel. E em-
bora seja muito maior que o atu-
al Rodoanel, ele vai interligar
posições que já existem. São
pequenos trechos que já existem,
exceto as duas serras, a daqui e
a do Vale do Ribeira”, adiantou
o governador. Ele também co-
mentou que o projeto do Macro-
anel prevê uma alteração em
toda a Rodovia Mogi-Bertioga.

De acordo com França, o
Macroanel prevê a duplicação da

Mogi-Bertioga e da Piraí-juquiá,
até a cidade de Santos. “São duas
alternativas que vão por fora do
Rodoanel. Serão alguns poucos
trechos de duplicação, entre eles
esse aqui em Tapiraí e mais dois
pequenos trechos de 23 quilô-
metros. Então, no total, é uma
obra que, embora seja muito
maior, ela acaba sendo de custo
menor porque tem pouca dupli-
cação e pouca obra nova para ser
feita”, concluiu.

Secretaria de Mobilidade e Transportes lança
Programa Vida Segura no Maio Amarelo

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade e Transportes
(SMT), dá início nesta quinta-
feira, 03 de maio, às ações do
Maio Amarelo, movimento que
acontece em várias partes do
mundo para incentivar a convi-
vência entre os modais e cons-
cientizar a todos sobre a impor-
tância de reduzir os índices de
acidentes no trânsito. A campa-
nha envolve setores da adminis-
tração municipal, como a São
Paulo Transporte (SPTrans), a
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET), o Departamento
de Transportes Públicos (DTP)
e o Departamento de Operação
do Sistema Viário (DSV).

Neste ano, a SMT anuncia,
durante o Maio Amarelo, o Pro-
grama Vida Segura, adotando o
conceito de Visão Zero, que par-
te da premissa de que nenhuma
morte é aceitável no trânsito.
Durante todo o mês de maio,
haverá debates e ações de fisca-
lização, educação e conscienti-
zação com o objetivo de envol-
ver todos na sociedade para re-
duzir acidentes e proteger os
mais vulneráveis no município

de São Paulo. Criado na Suécia
em 1997, o Visão Zero já é usa-
do como referência para a im-
plementação de um plano de se-
gurança viária de longo prazo em
cidades como Nova York, Cida-
de do México, Bogotá e, mais
recentemente, São Paulo.

O Programa Vida Segura in-
clui ações já em desenvolvimen-
to pela Secretaria como Pedes-
tre Seguro, Marginal e M’Boi
Segura, Ruas Completas, con-
trole da velocidade dos ônibus
em 50 km por hora, Sexta sem
Carro e Áreas Calmas.

Em 2017, a cidade de São
Paulo registrou queda no núme-
ro de óbitos causados por aci-
dentes de trânsito e o índice de
fatalidade no ano foi de 6,56
mortes por 100 mil habitantes.
O resultado se aproxima da meta
estipulada pela capital em com-
promisso com a ONU (Organi-
zação das Nações Unidas), de 6
mortes por 100 mil habitantes
até 2020.

“A segurança no trânsito tem
sido o mote desta gestão desde
o início. Queremos, no mês de
maio, ir além e trazer para a ci-
dade o Programa Vida Segura,

baseado no Visão Zero, com ob-
jetivo de reduzir cada vez mais
os acidentes fatais. Mortes no
trânsito não podem ser aceitá-
veis e queremos expandir esse
conceito para toda a cidade”,
afirma o secretário João Octa-
viano Machado Neto.

Atividades no Maio Ama-
relo

Durante todo o mês de maio
serão realizadas diversas ativida-
des educacionais e de conscien-
tização contemplando pedestres,
ciclistas, motociclistas, pessoas
com deficiência e motoristas de
carro, ônibus e caminhão.

Dentre as ações programa-
das estão blitze educativas, moto
check-up, aulas de ciclismo e me-
cânica básica de bikes e treinamen-
to de capacitação para crianças so-
bre educação para mobilidade, for-
mando “agentes mirins”.

As crianças também são
foco da ação “Andar de Ônibus
em SP”, que tem o objetivo de
ensinar crianças em idade esco-
lar a andar de ônibus sozinhas
com segurança.

Motoristas de ônibus passa-
rão por uma inversão de papéis,

na qual se colocarão no lugar de
uma pessoa com deficiência vi-
sual ou restrição de mobilidade
no uso do transporte público.

Durante o Maio Amarelo, al-
guns monumentos da cidade vão
ser iluminados na cor amarela
pelo Ilume (Departamento de
Iluminação Pública), entre eles
o Viaduto do Chá e o Monumen-
to às Bandeiras. O prédio da Se-
cretaria Municipal de Mobilida-
de e Transportes, localizado no
Centro, recebeu um laço amare-
lo na fachada.

Em 11 de maio de 2011, a
ONU (Organização das Nações
Unidas) definiu o período de 2011
a 2020 como a “Década de Ações
para a Segurança no Trânsito”.

Com isso, o mês de maio se
tornou a referência mundial para
discutir ações para tornar o trân-
sito mais seguro. Já o amarelo
foi adotado para marcar esse mês
em alusão à cor do conjunto se-
mafórico que significa “aten-
ção”, ou seja, a ideia é criar um
mês para ter “atenção pela vida”.

A programação completa do
Maio Amarelo de 2018 pode ser
encontrada no site http://
maioamarelo.prefeitura.sp.gov.br .

Guia Portuário oferece acesso
para cursos e vagas na área

Interessados em trabalhar no
setor de portos já podem ter
acesso a cursos na área, desde
qualificações de nível básico até
o Ensino Superior, graças a uma
iniciativa de alunos da classe des-
centralizada da Escola Técnica
Estadual (Etec) Dona Escolásti-
ca Rosa, que funciona na Escola
Estadual Zulmira Campos, em
Santos.

A ferramenta para isso é
o aplicativo Guia Portuário, re-
sultado de um trabalho de con-
clusão de curso (TCC), disponí-
vel gratuitamente na
plataforma Google Play. O app
pode ser baixado tanto em com-
putadores como em dispositivos
móveis, nos sistemas operacio-
nais Android e IOS.

O Guia Portuário foi
desenvolvido pelos alunos do
curso técnico de Portos, Bruno
Nunes, Ítalo Alves, Lisley Nunes,
Mariana Ferreira e Matheus Tau-
maturgo.

“Quando tivemos que apre-

sentar a ideia de um projeto, no
início do semestre passado, pen-
samos que teria que ter foco no
social”, conta Alves. “Desde o
início do curso encontrávamos
muita dificuldade em encontrar
informações sobre o setor, como
oportunidades de trabalho e de
adquirir mais conhecimento so-
bre a área”.

O próximo passo, com pre-
visão de ocorrer ainda neste pri-
meiro semestre, é incluir vagas de
emprego. “O setor portuário tem
evoluído muito e exige profissio-
nais cada vez mais qualificados”,
explica o coordenador da classe
descentralizada, Thiago de Abreu.

Abrangência nacional
O Porto de Santos, no litoral

sul paulista, é considerado o mais
movimentado da América Latina,
com uma área de influência co-
mercial que abrange os estados
de São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiás e o Distrito Federal –

juntos, eles representam cerca de
65% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro.

Com estrutura que envolve
aproximadamente 1,5 mil funci-
onários diretos e inúmeros cola-
boradores, sua importância tam-
bém é grande para o comércio
exterior do Paraná, Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Bahia,
Pernambuco, Rondônia, Tocan-
tins, Sergipe e Paraíba.

“São profissionais que traba-
lham em funções muito diversas,
que podem exigir conhecimento
em cargas, contêineres, logísti-
ca, tanto em serviços administra-
tivos quanto operacionais”, diz
Acácio de Macedo Neto, presi-
dente da Ceconport, empresa que
presta consultoria e treinamento
do setor. “Existe uma infinidade
de cursos, treinamentos e pales-
tras, muitas vezes gratuitos, aos
quais as pessoas nem ficam sa-
bendo. Por isso acredito que o
Guia Portuário será uma ferra-

menta muito importante para nos-
sa área”, completa.

Os interessados podem co-
nhecer melhor a ferramenta por
meio da página do aplicativo no
Facebook.

Mercado para técnicos e
tecnólogos

Tanto as Etecs como as Fa-
culdades de Tecnologia do Estado
(Fatecs) oferecem cursos que aten-
dem ao setor portuário.
Neste Vestibulinho, com inscrições
até 25 de maio, a classe descentra-
lizada da Zulmira Campos oferece
40 vagas no período da noite para
o curso técnico de Portos.

Já o curso superior tecnoló-
gico de Gestão Portuária é ofe-
recido nas Fatecs de Santos e
de São Sebastião. Outras gradua-
ções que atendem ao setor por-
tuário são Comércio Exterior,
Construção Naval, Logística e
Sistemas Navais. As inscrições
para o Vestibular começam no
próximo dia 8.

Nova fase de campanha de vacinação
 imuniza crianças e gestantes

Na quarta-feira (2), a cam-
panha nacional de vacinação
contra a gripe chegou à segun-
da etapa, com a inclusão de cri-
anças com idade maior que 6
meses e menor que 5 anos, ges-
tantes e puérperas (com até 45
dias após o parto) no grupo a ser
protegido.

As ações no Estado de São
Paulo começaram em 23 de
abril, com a etapa inicial voltada
para trabalhadores de saúde, pes-
soas com idade de 60 anos ou

mais e indígenas. A expectativa
é que 10,7 milhões de paulistas
sejam vacinados contra o vírus
Influenza, o correspondente a
90% da população-alvo defini-
da para a atividade.

Produção
A vacina é produzida pelo Ins-

tituto Butantan, unidade vincula-
da à Secretaria de Estado das
Saúde, que disponibilizou 60
milhões de doses ao Governo
Federal para a realização da cam-

panha em todo o Brasil. Neste
ano, as ações são desenvolvidas
em cerca de 6,5 mil postos de
vacinação em todo o Estado,
com a mobilização de mais de
36 mil profissionais.

A terceira etapa da campanha,
a partir da próxima quarta-feira
(9), se estende a pacientes diag-
nosticados com doenças crôni-
cas, professores e outros. O ‘Dia
D’, em 12 de maio, será desti-
nado a todos os grupos do pú-
blico-alvo.

Considerando todo o Esta-
do, a meta é proteger mais de 4,3
milhões de idosos (pessoas com
60 anos ou mais); cerca de 2,4
milhões de pessoas com comor-
bidades, como asma, diabetes,
imunodeprimidos e outros;
aproximadamente 2,3 milhões
de crianças com idade a partir de
seis meses e até cinco anos; 1,2
milhão de profissionais de saú-
de; 423 mil gestantes e 70 mil
puérperas (com até 45 dias após
o parto), entre outros.

Incêndio em SP começou no 5º andar, com
curto-circuito diz secretário

O incêndio que causou o de-
sabamento do edifício Wilton
Paes de Almeida, na última
terça-feira (1º), foi causado
por um curto-circuito em uma
tomada de um cômodo no
quinto andar. O espaço era
ocupado por uma família de
quatro pessoas. Segundo o se-
cretário de Segurança Pública
de São Paulo, Mágino Alves
Barbosa Filho, o pai e uma
criança ficaram feridos com
queimaduras graves.

“O incêndio começou no
quinto andar, em um cômodo
que era ocupado por uma famí-
lia, quatro pessoas, duas des-
sas pessoas sofreram ferimen-
tos e foram levadas para o hos-
pital. Uma para a Santa Casa e
outra para o Hospital das Clí-
nicas”, disse.

O estado da criança, que tem
3 anos de idade, é grave. Ela foi
socorrida pelo pai, que está com
dois terços do corpo queimados.
“Mas está em uma situação apa-

rentemente melhor que a da cri-
ança”, informou o secretário.

De acordo com Barbosa Fi-
lho, três aparelhos estavam liga-
dos na tomada onde ocorreu o
curto-circuito: um micro-on-
das, uma geladeira e uma te-
levisão. “Não foi uma briga de
casal [como chegou a ser co-
gitado inicialmente], o que
aconteceu foi a fatalidade, em
um prédio que tinha diversas
irregularidades, essa tomada
ligava três aparelhos, termi-

nou vitimando a família que
ocupava esse cômodo”. O se-
cretário disse que a mãe, que
já foi ouvida pela polícia, con-
seguiu salvar o outro filho, um
bebê.

Até o momento, o Corpo de
Bombeiros considera que há
quatro vítimas sob os escom-
bros. Segundo a corporação, as
chances de sobrevivência, de-
corridas mais de 48 horas após
o desabamento do prédio, são
mínimas. (Agencia Brasil)
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Pesquisa da Febraban apontou um crescimento de 70% nas
transações financeiras por aplicativos de celular

O cliente bancário está cada
vez mais migrando para os ser-
viços de mobile banking (apli-
cativos de celular). Pesquisa de
Tecnologia Bancária 2018, da
Federação Brasileira dos Ban-
cos (Febraban), divulgada na
quinta-feira (3), apontou um
crescimento de 70% nas transa-
ções financeiras por aplicativos
de celular no ano passado, im-
pulsionado pelo pagamento de
contas (85%), transferências/
DOC/TED (45%), contratação
de crédito (141%) e investi-
mentos/aplicações (42%).

Os clientes bancários realiza-
ram 25,6 bilhões de transações
por mobile no último ano, uma
alta de 38% em relação a 2016.
A modalidade equivale a 35% do
total de 71,8 bilhões de opera-
ções bancárias no ano passado.

A participação do mobile no
total das transações bancárias
cresceu 3,5 vezes em relação a
2011, confirmando como a op-
ção preferida para realizar ope-
rações bancárias. A internet
banking , por exemplo, não apre-
sentou o mesmo crescimento
significativo das operações por
celular. Foram realizadas 15,8

bilhões de transações (2%) por
esse meio. O número de transa-
ções com movimentação finan-
ceira aumentou 6%, de 3,4 bi-
lhões de operações em 2016
para 3,6 bilhões em 2017.

Juntos, mobile e internet
banking contabilizam 5,3 bi-
lhões de operações com movi-
mentação financeira em 2017.
No geral, os dois canais repre-

sentam 58% de participação no
total das operações (com ou
sem movimentação financeira).

De acordo com a Febraban,
os investimentos e despesas em
tecnologia feitos pelo setor fi-
nanceiro somaram R$ 19,5 bi-
lhões em 2017, um aumento de
5% em relação ao ano anterior.
O setor financeiro divide a lide-
rança dos investimentos em tec-

nologia com o governo, que, his-
toricamente, lidera os investi-
mentos no segmento.

As transações bancárias em
2017 somaram 71,8 bilhões,
com alta de 10% para os 65,4 bi-
lhões de 2016. Os investimentos
com software, que avançaram
15% em relação a 2016, repre-
sentam metade do orçamento dos
bancos em tecnologia. Hardwa-
re consumiu 32% dos investi-
mentos, e telecom, 18%.

Redução de agências
Em 2017, o número de agên-

cias tradicionais teve uma ligei-
ra queda. A pesquisa Febraban
apontou que a redução ocorre
pelas recentes aquisições, com
as consequentes eliminações de
agências por conta das sobrepo-
sições existentes na rede. O nú-
mero de postos especializados
de atendimento bancário (PABs)
teve um aumento de 3% em
2017, enquanto o número de
postos de atendimento eletrôni-
co (PAEs) teve um movimento
oposto, com uma queda de 6%.

A pesquisa é realizada há 26
anos e contou com a participação
de 24 bancos. (Agencia Brasil)
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Com dólar em alta, BC inicia renovação
de contratos no mercado futuro

O Banco Central (BC) ini-
ciou  na quinta-feira (3) a reno-
vação de vencimentos de contra-
tos de swap cambial, equivalen-
tes à venda de dólares no mer-
cado futuro. Ontem, o BC anun-
ciou para esta quinta-feira o iní-
cio da rolagem de 113 mil con-
tratos com vencimento em 1º de
junho de 2018.

O estoque de contratos de
swap  cambial do Banco Cen-
tral equivale a cerca de US$
23,8 bilhões, dos quais US$
5,65 bilhões vencem em 1º de

junho de 2018.
“Com o objetivo de suavizar

movimentos no mercado de
câmbio, o BC vai ofertar quanti-
dade de contratos superior à ne-
cessária para a rolagem integral
desse vencimento”, disse o BC,
em nota, ontem.

No leilão de hoje, foram
ofertados 8.900 contratos de
swap. As novas datas de venci-
mento são 1º de agosto de 2018,
com 8 mil contratos, e 1º de
novembro deste ano, com 900.
Não foi aceita nenhuma propos-

ta para a data de vencimento do
dia 2 de janeiro de 2019.

Ontem, em dia de turbulên-
cias nos mercados globais, a
moeda norte-americana teve for-
te alta e voltou a fechar no mai-
or valor em quase dois anos. O
dólar comercial encerrou vendi-
do a R$ 3,549, com alta de R$
0,046 (+1,3%). A cotação ficou
no valor mais alto desde 2 de
junho de 2016 (R$ 3,588).

Na quinta-feira, o dólar con-
tinuou em alta. Por volta das
12h30, o dólar comercial esta-

va cotado para venda a R$ 3,56.
Por meio das operações de

swap cambial, o Banco Central
vende contratos em reais no
mercado futuro para conter a
volatilidade do câmbio e redu-
zir a demanda por dólar. O Ban-
co Central  aposta que a divisa
subirá mais que os juros futu-
ros. Os investidores apostam
que os juros aumentarão mais
que a moeda norte-americana.
No fim do contrato, as duas
partes trocam os rendimentos.
(Agencia Brasil)

Banco Central nega que cédulas
carimbadas percam valor

O Banco Central esclareceu
que as cédulas carimbadas com
a imagem do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e os dizeres
“Lula livre” não perdem o valor,
mas alertou que deverão ser re-
postas, o que implicará custo
para o país. 

Nas redes sociais e pelo
WhatsApp, circularam diversas
imagens de cédulas sendo ca-
rimbadas com a mensagem de
apoio ao ex-presidente. Alguns
vídeos mostram cédulas com

mensagens escritas a mão.
Houve comerciantes que se

recusaram a receber as notas
carimbadas e fixaram avisos per-
to do caixa. 

Mensagens com conteúdo
falso foram amplamente divul-
gadas nas redes sociais. “Banco
Central acaba de divulgar que a
rede bancária está proibida de
receber notas com carimbo
‘Lula Livre’. Se receberem tais
notas, os bancos deverão chamar
a polícia. O portador estará su-

jeito ao Artigo 163 do CP [Có-
digo Penal]”, dizia uma dessas
mensagens, desmentidas pela
instituição.

Em nota, o Banco Central
(BC) esclareceu que, ao contrá-
rio do que foi divulgado, as no-
tas não perdem o valor. “Cédu-
las com rabiscos, símbolos ou
quaisquer marcas estranhas con-
tinuam com valor e podem ser
trocadas ou depositadas na rede
bancária. As notas descaracteri-
zadas apresentadas na rede ban-

cária serão recolhidas ao Banco
Central para destruição”, diz o
texto. A nota do BC informa ain-
da que o comércio não é obriga-
do a aceitar as notas, mas os ban-
cos são. 

O BC informa que as notas
danificadas podem continuar
circulando, porém lembra que a
fabricação de novas cédulas e
moedas gera custos para o país
e que “sua reposição elevará ain-
da mais esse custo”. (Agencia
Brasil)

Conab estima queda de 1,2%
na safra de cana-de-açucar

A produção de cana-de-
açúcar deverá ter uma queda
de 1,2% e chegar a 625,96 mi-
lhões de toneladas na safra
2018/2019. Na safra 2017/
2018, a produção fechou em
633,26 milhões de toneladas.
A estimativa é parte do primei-
ro levantamento da safra di-
vulgado  na quinta-feira (3),
em Brasília, pela Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab). Caso se confirme, será
a terceira queda consecutiva na
produção.

A área colhida está estimada
em 8,61 milhões de hectares,
um recuo de 1,3% em relação
2017/2018. Segundo a Conab, a
queda é por conta da devolução
de terras arrendadas. A rescisão
de contratos com fornecedores
também contribuiu para a redu-
ção dos índices já sinalizados no
fechamento da safra anterior.

“Esta pequena redução de
área está ligada à reorganização
das próprias usinas, que passa-
ram por dificuldades no passa-

do e agora estão se reorganizan-
do. Dentro desse processo há
uma decisão tomada no sentido
de não renovar contratos com
fornecedores, aqueles que têm
rendimentos menores, e com
os fornecedores que estão
muito distantes da usina”, dis-
se o superintendente de Infor-
mações do Agronegócio da
Conab, Aroldo Antônio de Oli-
veira Neto.

“Essa redução é muito pe-
quena e está se dando nas áreas
que não puderam ser mecaniza-
das”, afirmou o coordenador-
geral de Açúcar e Agroenergia
do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Cid
Caldas.

São Paulo pode ter recuo
de 3,4% na produção

Em São Paulo, maior produ-
tor nacional, as informações
coletadas no primeiro levanta-
mento indicam redução de 12
milhões de toneladas em relação
à safra recém-encerrada, o equi-
valente a uma queda de 3,4%,

alcançando 337,24 milhões de
toneladas na safra 2018/19.

Em Alagoas, maior produtor
regional, a redução na área co-
lhida, de 0,7%, e na produtivida-
de, de 1,6%, decorre da expec-
tativa de queda na participação
dos fornecedores que, segundo
o levantamento, estão operando
com grandes dificuldades finan-
ceiras, resultando numa produ-
ção de 13,34 milhões de tone-
ladas, uma queda de 2,3% em
relação à safra passada.

De acordo com a Conab, o
Brasil é o maior produtor mun-
dial de cana-de-açúcar, tendo
grande importância para o agro-
negócio do país.

Mais etanol
Diante das condições do

mercado externo - com grande
oferta de açúcar e preços baixos
- e da melhoria da qualidade da
cana-de-açúcar, a Conab estima
que o Brasil deverá aumentar
produção de etanol em 1,4%,
atingindo 28,16 bilhões de litros

e reduzir a produção de açúcar
em 6,3% com 35,48 milhões de
toneladas.

No caso do etanol anidro,
usado na mistura com a gasoli-
na, o aumento estimado é de 7%
em sua produção, chegando a
11,86 bilhões de litros, com a
elevação justificada pelo maior
consumo de gasolina nos últi-
mos anos.

Já a produção de etanol hi-
dratado, que é o próprio álcool
biocombustível, deverá ser de
16,3 bilhões de litros, com uma
queda de 2,3%, atingindo 380,38
milhões de litros.

A Conab destacou ainda que
uma maior produção de etanol
deve-se ao melhor fluxo de co-
mercialização do produto. O eta-
nol, diferentemente do açúcar,
tem a comercialização pratica-
mente instantânea. O pagamen-
to é realizado tão logo o com-
bustível é entregue na distribui-
dora. Já o açúcar tem a comer-
cialização pautada em contratos
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O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S)
cresceu em seis das sete capi-
tais brasileiras pesquisadas
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV) entre março e abril des-
te ano. A maior alta foi obser-
vada em Porto Alegre, onde a
taxa cresceu 0,41 ponto per-
centual, ao passar de 0,14% em
março para 0,55% em abril.

 Outras três capitais tive-
ram alta na inflação: Brasília
(0,16 ponto percentual, ao pas-
sar de 0,08% para 0,24%), São
Paulo (0,15 ponto percentual,
ao passar de 0,10% para
0,25%) e Rio de Janeiro (0,06
ponto percentual, ao passar de

IPC-S sobe em seis
capitais de março

para abril, diz FGV
0,47% para 0,53%).

Duas capitais, que tinham
registrado deflação (queda de
preços) em março, passaram a
registrar inflação em abril: Sal-
vador, que passou de uma de-
flação de 0,17% para uma in-
flação de 0,09% (alta de 0,26
ponto percentual), e Recife,
que passou de uma queda de
preços de 0,02% para uma alta
de 0,27% (um acréscimo de
0,29 ponto percentual na taxa).

A única cidade com queda
na taxa de inflação foi Belo
Horizonte, cuja taxa recuou
0,28 ponto percentual, ao pas-
sar de 0,45% para 0,17%.
(Agencia Brasil)

Os percentuais de endivida-
dos e inadimplentes recuaram
em abril deste ano, segundo da-
dos da Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Consumi-
dor, da Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC). O percentual
de endividados (com contas a
pagar) ficou em 60,2% em abril
deste ano, abaixo dos 61,2% de
março deste ano e dos 62,1% de
abril do ano passado.

O percentual de inadimplen-
tes (com contas em atraso) fi-
cou em 25%, abaixo dos 25,2%
de março deste ano e dos 25,4%
de abril de 2017.

A pesquisa também avalia
aqueles que não terão condições
de pagar suas dívidas, que che-
garam a 10,3% em abril deste
ano, taxa maior do que o mês
anterior (10%) e abril de 2017
(10,2%).

Segundo a CNC, a taxa de

Endividamento e
inadimplência das

famílias recuam em abril
desemprego ainda bastante alta
ajuda a explicar a dificuldade das
famílias em pagar suas contas
em dia. As principais formas de
compromisso com dívidas são o
cartão de crédito (apontado por
76,1% das famílias endividadas),
os carnês (16,5%) e o crédito
pessoal (10,4%).

A proporção das famílias que
se declararam muito endividadas
aumentou em relação a março,
passando de 14,1% para 14,2%
do total de entrevistados. Na
comparação anual, houve queda
de 0,7 ponto percentual.

O tempo médio de atraso
para o pagamento de dívidas foi
de 64,3 dias em abril de 2018,
acima dos 63,1 no mesmo perí-
odo do ano passado. Em média,
o comprometimento com as dí-
vidas foi de sete meses, sendo
que 32,1% das famílias possu-
em dívidas por mais de um ano.
(Agencia Brasil)

As vendas do comércio va-
rejista do Rio de Janeiro caíram
3,8% em março comparado a
março do ano passado, fechan-
do o trimestre com retração acu-
mulada de 3,6% frente a igual
período do ano passado. Os da-
dos foram divulgados na quinta-
feira (3) pelo Centro de Estudos
do Clube de Diretores Lojistas
do Rio de Janeiro (CDL-Rio).

De acordo com o CDL, o
resultado de março repete os fra-
cos resultados dos dois primei-
ros meses do ano, que foram de
quedas de 3,7% em janeiro e de
4,4% em fevereiro, sempre ten-
do como base de comparação
igual mês do ano passado.

Para o presidente do CDL-
Rio, Aldo Gonçalves, a “crise
financeira” por que passa o es-
tado é a principal causa da retra-
ção no comércio varejista. “Para
aumentar ainda o quadro de difi-
culdades enfrentadas pelo co-
mércio, especialmente o cario-
ca, a crise financeira do estado,
a maior da sua história, continua
refletindo nas vendas, o que tem
colaborado para afastar os con-
sumidores das compras”, disse.

Bens
A pesquisa constatou que em

março todos os segmentos de
bens não duráveis (o chamado
Ramo Mole do comércio) e de
bens duráveis (Ramo Duro)
apresentaram resultados negati-

Vendas do comércio
varejista do Rio caem

3,6% no trimestre
vos. As retrações em março va-
riaram dos 19,9% do setor de
tecidos, passando pelos menos
15,4% de calçados, até os me-
nos 0,7% do setor de móveis, o
de menor queda. O setor de con-
fecções fechou em queda de
8%, óticas, menos 6,6%); joias
menos 11,5% e eletrodomésti-
cos, menos 2,2%.

Em sua maioria, o consumi-
dor optou pelas vendas a prazo,
que fecharam positivo em 0,2%
em março frente a março do ano
passado. Em contrapartida, as
vendas à vista cairam 7,6%.

Em relação às vendas con-
forme a localização dos estabe-
lecimentos comerciais, a pes-
quisa indica que no segmento de
bens não duráveis caíram mais
no centro da cidade, onde as lo-
jas venderam 15,7%, enquanto a
queda na zona sul ficou em me-
nos 8,3%% e as da zona norte
em menos 6,9%.

Já no segmento de bens du-
ráveis, os números divulgados
pelo Clube dos Diretores Lojis-
tas indicam que a queda maior
continuou ocorrendo nos esta-
belecimentos comerciais do
centro da cidade, onde a queda
chegou a 7,6%, seguido da zona
sul com menos 2,3% e da zona
norte com menos 1,6%.

A pesquisa Termômetro de
Vendas ouviu 750 estabeleci-
mentos comerciais. (Agencia
Brasil)
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Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 4 de maio  de 2018Página 4

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu  na quinta-feira(3)
restringir o foro por prorrogati-
va de função, conhecido como
foro privilegiado, para deputados
e senadores.

Por 7 votos a 4, os ministros
decidiram que os parlamentares
só podem responder a um proces-
so na Corte se as infrações pe-
nais ocorreram em razão da fun-
ção e cometidas durante o man-
dato. Caso contrário, os proces-
sos deverão ser remetidos para a
primeira instância da Justiça. O
placar a favor de qualquer restri-
ção foi unânime, com 11 votos.

No julgamento, prevaleceu o
voto do relator, Luís Roberto
Barroso, que votou a favor da
restrição ao foro e foi acompa-
nhado pelos ministros Marco
Aurélio, Rosa Weber, Cármen
Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e

Celso de Mello.
Alexandre de Moraes, Dias

Toffoli, Ricardo Lewandowski e
Gilmar Mendes também foram fa-
voráveis à restrição, mas com um
marco temporal diferente. Para os
ministros, a partir da diplomação,
deputados e senadores devem res-
ponder ao processo criminal no
STF mesmo se a conduta não esti-
ver relacionada com o mandato.  

Durante o julgamento, os
ministros chegaram a discutir se
a decisão poderia ser estendida
para demais cargos com foro
privilegiado, como ministros do
governo federal, ministros de
tribunais superiores e deputados
estaduais. A questão foi propos-
ta pelo ministro Dias Toffoli,
mas não teve adesão da maioria.

Como fica
Mesmo com a finalização do

julgamento, a situação proces-
sual dos deputados e senado-
res investigados na Operação
Lava Jato pelo STF e de todos
os demais parlamentares que
são processados na Corte deve
ficar indefinida e as dúvidas
serão solucionadas somente
com a análise de cada caso. Os
ministros terão que decidir in-
dividualmente se parlamenta-
res vão responder, na própria
Corte ou na primeira instân-
cia, às acusações por terem
recebido recursos ilegais de
empreiteiras para financiar
suas campanhas. Ainda não é
possível saber quantas  proces-
sos serão afetados.

Segundo especialistas ouvi-
dos pela Agência Brasil, a saí-
da das ações da Corte para ou-
tras instâncias poderá acelerar o
trabalho das duas turmas do STF,

responsáveis pelo julgamento
das ações.  Além disso, o atraso
que poderá ocorrer no envio das
ações à primeira instância será
bem menor que a demora do Su-
premo para julgar os casos.

Segundo o projeto Supremo
em Números,  da FGV Direito
Rio, o tempo de tramitação de
uma ação penal em 2016 foi de
1.377 dias, tempo maior que o
registrado em 2002, quando o
processo era julgado em apro-
ximadamente em 65 dias.

Entre 2012 e 2016, das 384
decisões tomadas em ações pe-
nais, a declinação de competên-
cia, quando o parlamentar dei-
xa o cargo e perde o foro no
STF, representou 60% dos des-
pachos, enquanto as absolvi-
ções chegaram a 20%. Conde-
nações ficam em apenas 1%.
(Agencia Brasil)

PF desarticula rede de doleiros que
movimentou R$ 1 milhão por dia

A Operação Câmbio, Desli-
go, deflagrada  na quinta-feira (3)
pelo Ministério Público Federal
(MPF), Polícia Federal e Recei-
ta Federal, com apoio de autori-
dades do Uruguai, desarticulou
um “grandioso esquema de mo-
vimentação de ilícitos no Brasil
e no exterior”. As operações
eram do tipo dólar-cabo, uma
forma de movimentação parale-
la, sem passar pelo sistema
bancário,de entrega de dinheiro
em espécie, pagamento de bole-
tos e compra e venda de cheques
de comércio.

Foram expedidos 49 manda-
dos de prisão preventiva, dos
quais seis no exterior, quatro
de prisão temporária e 51 de
busca e apreensão. As buscas
estão sendo feitas no Uruguai
e no Paraguai, nos estados do
Rio de Janeiro, de São Paulo,
de Minas Gerais e do Rio
Grande do Sul e no Distrito
Federal. Até o meio-dia, ti-
nham sido presas 30 pessoas
no Brasil e três no Uruguai,
naquela que os procuradores
da Lava Jato no Rio de Janeiro
consideram a maior operação da
força-tarefa no estado.

Segundo o MPF, o esquema

funcionou por “décadas”, de for-
ma interligada com diferentes
núcleos em uma rede de lava-
gem de dinheiro e evasão de di-
visas. A investigação começou
com a colaboração premiada dos
doleiros Vinícius Claret, conhe-
cido como Juca Bala, e Cláudio
Barbosa, que tinha os apelidos de
Tony ou Peter, presos em mar-
ço do ano passado e soltos hoje,
pois venceu o prazo da prisão
temporária. Eles apresentaram
um HD com farta documentação
do esquema.

O procurador Eduardo El
Hage disse que Juca e Tony fo-
ram apontados por Renato Che-
bar, doleiro e operador do es-
quema do ex-governador Sérgio
Cabral, segundo o qual, desde
2007, foi necessário buscar re-
cursos de outros doleiros devi-
do ao aumento considerável do
volume de operações com o iní-
cio da gestão de Cabral.

“As investigações demons-
traram que, a partir de 2007,
quando Sérgio Cabral assumiu o
governo do estado, o volume de
recursos em espécie de propi-
nas foi tão grande que foi neces-
sário acionar outros doleiros. Aí
surge a figura dos dois doleiros,

que depois se tornaram colabo-
radores: Juca Bala e Tony”, dis-
se El Hage.

Segundo os procuradores,
que deram entrevista coletiva  foi
montada uma complexa rede de
doleiros com sede no Brasil,
mas, a partir de 2003, com o
aumento da fiscalização no
país, alguns doleiros se fixa-
ram no Uruguai. A rede opera-
va com um sistema informati-
zado próprio, o Bankdrop,
além de um esquema de regis-
tro de operações, chamado ST,
no qual constavam os débitos e
créditos de cada conta.

A rede movimentou cerca de
R$ 1 milhão por dia, entre os
anos de 2010 e 2016, em um
volume total que passou de US$
1,6 bilhão no período. Foram
identificadas mais de 3 mil em-
presas offshores relacionadas ao
grupo em 52 países. “Esses do-
leiros acionavam outros dolei-
ros, o que permitia que as ope-
rações fossem feitas compen-
sando o dinheiro em espécie que
era entregue no Brasil pela or-
ganização criminosa do Sérgio
Cabral, com os dólares que eram
depositados em centenas de con-
tas no exterior”, acrescentou El

Hage.
De acordo com os procura-

dores, o valor referente ao es-
quema de Sérgio Cabral nessa
rede seria de US$ 100 milhões.
As investigações continuam para
identificar quem são os respon-
sáveis pelas offshores benefici-
adas pelo esquema. Na operação
de hoje, foram identificados
operadores financeiros e dolei-
ros ligados a outros esquemas de
evasão de divisas, como o do
Banestado, do Transalão do
PSDB de São Paulo, de PC Fa-
rias, da Odebrecht e da JBS,
acrescentaram os procuradores.

“Com isso, vemos como as
organizações se interligam e
entrelaçam. Na operação de
hoje, temos os doleiros da JBS,
Paco e Raul, que acabaram de ser
presos no Uruguai. Tem também
o operador financeiro do Artur
Pinheiro Machado, que atuava
com desvios de fundos de pen-
são, os irmãos Chebar, que atua-
vam com o Sérgio Cabral, a fa-
mília Matalon, em São Paulo,
que atua há décadas. E esperamos
que, com o decorrer das inves-
tigações, surjam outros esque-
mas criminosos”, ressaltaram os
procuradores. (Agência Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0181853-50.2011.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum
- Espécies de Contratos Requerente: G3i Geração de Investimentos e Incorporações Imobiliarias Ltda Requerido:
Torres Gonçalves & Fiamozzini Construtora e Incorporadora Ltda e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20
DIAS. PROCESSO Nº 0181853-50.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leila Hassem da Ponte, na forma da Lei, etc. Faz Saber a TORRES
GONÇALVES E FIAMOZZINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Aristides Fiamozzini Filho e
Bamam Torres da Silva que G3i Geração de Investimentos e Incorporações Imobiliárias Ltda, lhe ajuizou
uma AÇÃO DE COBRANÇA para receber a quantia de R$ 47.531,31. Estando os réus em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os
20 dias supra, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2018. 04 e 05/05

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº:1023429-77.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Interdição -
Tutela e Curatela Requerente: Regina Maria Milled Maciel e outros Requerido: Ricardo Milled Maciel
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RICARDO
MILLED MACIEL, REQUERIDA POR REGINA MARIA MILLED MACIEL, PROCESSO Nº 1023429-
77.2017.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 19/07/2017, POSTO ISSO, JULGO
PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição de Ricardo Milled Maciel, RG nº 13.737.223-1, CPF/MF
nº 183.532.488-67, para todos os atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora a Sra. Regina Maria Milled
Maciel, RG nº 14.166.147, CPF/MF nº 088.354.168-84. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL,
publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias.
e afixado na forma da lei NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014209-77.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional de Itaquera/SP, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(os) Carla Guimarães , CPF/MF nº. 345.968.868-81 e Jefferson Ricardo da Silva CPF/
MF nº 351.482.288-30, que Cond. Residencial Futura, ajuizaram-lhe ação de Execução de Título Extrajudicial
para cobrança de R$ 3.310,00 (junho/16). referente as cotas condominiais. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado ou em 15
dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação, nos termos do artigo 829 do NCPC. Será o presente, afixado e
publicado na forma da lei. SP, 23 de março de 2018. 04 e 05/05

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

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

IVAN  RUSSI  CAIRO, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, nascido  em
Santos,  SP  no dia (05/12/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de
RICARDO MAZINI CAIRO e de ANA RITA RUSSI CAIRO.  GABRIELLA  SILVA
ABRANTES, estado civil solteira, profissão escrevente técnico judiciário, nascida em
Poços de Caldas, MG no dia (29/07/1987), residente e domiciliada  em  São Paulo,
SP, filha de SEBASTIÃO DA COSTA ABRANTES e de MARINA SILVA ABRANTES.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1037260-09.2014.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível,do Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dr.Ademir Modesto de Souza,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RICARDO BENITO MASSARO,CPF 935.250.877-72,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte 
de ASSOCIAÇÃO DOS COOPERATIVADOS CONTEMPLADOS E MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DA 
CANTAREIRA, para cobrança da quantia de R$ 8.069,87 (janeiro/2015), referente a débitos condominiais da unidade 16, 
Bloco 05, devidamente corrigida e acrescida de custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando -se o réu em 
lugar ignorado, 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 prazo supra, 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 02 de fevereiro de 2018.                    [03,04] 
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1060152-03.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara 
Cível,do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
LMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME.,CNPJ 10.827.476/0001-54,que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de MEGGA TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., para 
cobrança de R$ 13.326,48(junho/2014), referente ao Instrumento de Confissão de Dívida. Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela 
metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo 
em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos 
bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de Revelia.Será o presente edital, por 
extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 24 de abril de 2018. [03,04] 
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1013466-67.2016.8.26.0007 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível,do Foro Regional VII-Itaquera,Estado de São Paulo, 
Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a C.E. RODRIGUES BAR E LANCHES-ME CNPJ 
13.588.095/0001-58, que Jose Dorival Tesser ajuizou ação 
monitória,para cobrança de R$3.731,76(julho/2016), referente 
aos cheques AA-000001 e AA-000023,Banco Itaú (341),agência 
0776,c/85565-2.Estando a ré em lugar ignorado, expede-se 
edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o 
valor supra, ficando consignado, neste caso, a isenção de 
custas e honorários advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça 
embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título 
executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [03,04] 

SLW Corretora de Valores
e Câmbio Ltda.
CNPJ. 50.657.675/0001-86

Comunicado
Comunicamos que os relatórios anuais do Agente 
Fiduciário, previsto no termo do artigo 68,§ 10, da 
Lei nº 6.404/76, encontram-se disponíveis na sede do 
Agente Fiduciário, na sede da Emissora, B3 e CVM: (i) 
sendo a Emissora Gaia Agro Securitizadora S.A., CRA 
8ªE 1ªS, CRA 7ªE 1ªS, CRA 1ªE 3ªS, CRA 4ªE 1ªS, CRA 5ªE 
1ªS, CRA 1ªE 4ªS, CRA 1ªE 5ªS, CRA 3ªE 1ªS, e (ii) sendo a 
Emissora Gaia Securitizadora S.A., CRI 7ªE 1ªS.

CIBT Brasil Participações Ltda.
CNPJ/MF Nº 15.464.989/0001-61 - NIRE 35.226.513.954

Extrato da Ata de Reunião de Sócias Realizada em 31.12.2017
Pelo presente instrumento, (a) CIBT Visumdienst B.V., com sede em Hague/Holanda, CNPJ/MF nº 16.983.609/0001-68, 
(“CIBT Visumdienst”); e (b) CIBT Netherlands B.V., com sede em Hague/Holanda, CNPJ/MF 16.983.610/0001-92, 
ambas representadas por sua procuradora, Patricia Maria de Arruda Franco, brasileira, divorciada, contadora, CRC-RJ 
nº 081.950-O7 e CPF/MF nº 011.158.067-69, residente no Rio de Janeiro/RJ, (“CIBT Netherlands”), únicas sócias, resolvem, 
de comum acordo e na melhor forma de direito, o quanto segue: 1. As sócias decidem aprovar a incorporação da Sociedade pela 
Assessoria Técnica Atene Limitada, com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 60.740.172/0001-23 e JUCESP sob 
NIRE 35.227.104.888, em 29.10.2012 (“Atene”), nos exatos termos do Protocolo e Justifi cação de Incorporação fi rmado pelos 
administradores da Sociedade e da Atene, nesta data (“Protocolo”). 2. As sócias decidem ratifi car a contratação da Franco 
Lebrão Assessoria Contábil Ltda., com sede no Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF 19.911.140/0001-40, e no CRC/RJ nº 6.557/O-
7 (“Franco Lebrão”), para proceder a avaliação, a valores contábeis, do patrimônio líquido da Sociedade a ser totalmente 
incorporado pela Atene, nos termos do artigo 1.117 da Lei nº 10.406 de 10.01.2002 e dos artigos 8º, 223 e 227 da Lei nº 6.404/76 
e posteriores alterações. 3. As sócias decidem aprovar sem restrições o Laudo de Avaliação, que apurou o acervo líquido 
(patrimônio líquido contábil) da Sociedade a ser incorporado pela Atene, considerando os saldos constantes do Balanço 
Patrimonial levantado em 30.11.2017, no valor de R$ 5.343.921,35. 4. As sócias decidem efetivar a incorporação da Sociedade 
pela Atene, nos termos do Protocolo e pelo valor apurado no Laudo de Avaliação, declarando a Sociedade extinta, sendo 
sucedida pela Atene em todos os seus direitos e obrigações, a título universal, na forma da legislação pertinente. 5. As sócias 
autorizam os administradores a praticar, todas as medidas necessárias à efetivação e formalização da operação aprovada. 
Nada mais. São Paulo (SP), 31.12.2017. CIBT Visumdienst B.V. e CIBT Netherlands B.V. ambas por Patricia Maria de 
Arruda Franco. JUCESP nº 59.923/18-0 em 02.02.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 22.610.500/0001-88 - NIRE: 35229235874

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 21ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fi duciário e dentro de suas atribuições de administração 
do Patrimônio Separado, vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª 
Séries da 21ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., a participarem da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRA, 
que será realizada, em primeira convocação, no dia 23 de maio de 2018, às 11h00 horas, na sede do Agente Fiduciário, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a dispensa 
ou não da obrigação de Resgate da Totalidade dos CRA em circulação em decorrência do pedido de Recuperação Judicial da D.R.F. 
Comercial Agrícola S.A.; (ii) Discutir sobre a substituição da Emissora pela ISEC Securitizadora S.A, em decorrência da não intenção 
de continuidade de prestação de serviços na operação desta, conforme deliberado na AGTCRA de 04/04/2018; (iii) Em decorrência 
de aprovação do item (i) acima, aprovar o aditamento dos documentos da oferta para que passem a viger com a qualifi cação da ISEC 
Securitizadora S.A. na qualidade de nova emissora; (iv) Discutir sobre a inclusão ou não, da Citrus Juice Ltda. como nova cedente 
da oferta e a consequente substituição, inclusão ou reforço, conforme aplicável, do lastro da Emissão; (v) Em decorrência de 
aprovação do item (iii) acima, aprovar os novos termos comerciais (incluindo, inter alia, as condições precedentes à liberação dos 
recursos), os termos e condições dos novos contratos de garantia e de quaisquer outros instrumentos ou mudanças estruturais 
necessários à substituição do cedente da oferta e à substituição, inclusão ou reforço, conforme aplicável, do lastro da Emissão, bem 
como aprovar a formalização, pelo Agente Fiduciário e pela ISEC Securitizadora S.A., de todos os documentos então necessários 
para formalizar tudo o quanto então aprovado pelos Titulares de CRA. Informações Gerais: Os titulares dos CRA poderão se fazer 
representar na Assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de 
identidade do outorgado. Os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia deverão ser 
encaminhados (i) por e-mail, para agentefi duciario@vortx.com.br ou (ii) enviados diretamente ao Agente Fiduciário em sua sede, 
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da Assembleia, devendo apresentar-se com 30 
(trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais 
previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário. São Paulo, 03 de maio de 2018. Vórtx Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda. Flavio Scarpelli de Souza e Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 5ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. -  EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª Série da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. 
(“Emissora” e “Emissão”), Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI 
(“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 24 de  maio de 2018, às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, 
CEP 04538-004, Cidade e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos dos itens 12.4 do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários da 5ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) A 
Declaração, ou não, do vencimento antecipado da CCB de nº FLAC01, emitida pela Flacam Empreendimentos e Participações 
(“Devedora”), no valor total de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) em virtude do inadimplemento fi nanceiro 
previsto no item 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 e 9.1, “b”, da Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) e,  dos CRI, caso os investidores 
decidam pela retirada do CRI da B3; e (ii) Independente da deliberação a respeito do vencimento antecipado da CCB, aprovar, 
em decorrência da inadimplência da Devedora, o bloqueio dos CRI no secundário na B3; e (iii) Caso o vencimento antecipado 
da CCB não seja decretado, aprovar a substituição da Emissora por outra securitizadora para gerir o patrimônio separado, em 
função da falta de interesse da Emissora em continuar nesta prestação de serviço. Os Titulares dos CRI poderão se fazer 
representar por procuração emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia do documento de 
identidade do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de 
mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, nas instalações da Emissora 
e, em benefício de tempo, via e-mail à Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários para assembleias@
pentagonotrustee.com.br e para a Emissora no email gestao@isecbrasil.com.br. São Paulo, 3 de maio de 2018.

WOLF VEL KOS TRAMBUCH - Diretor de Relação com Investidores

Yuny GTIS Gama Participações Ltda.
CNPJ/MF Nº 10.390.675/0001-48 - NIRE 35.222.733.909

Ata de Reunião dos Sócios
Realizada em 21 de março de 2018

Aos 21/03/18, às 10:30 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo 
Mariz de Oliveira Yunes. Deliberações: (a) aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, como consequência de perdas 
irreparáveis, por meio da absorção dos prejuízos acumulados da 
Sociedade, de acordo com o balanço patrimonial levantado em 
31/12/17, no valor total de R$ 21.844,00, com o cancelamento de 
21.844 quotas, proporcionalmente entre os sócios; (b) autorizar a 
redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
com uma redução de R$ 1.950,00, com o cancelamento de 1.950 
quotas da Sociedade, e a restituição, aos sócios, observados os 
respectivos percentuais de participação no capital social, da 
quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; 
e (c) consignar, ainda, em razão da redução de capital prevista 
no item (b) acima a redução de capital somente será efetivada 
após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para 
a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas 
por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na Jucesp. Nada mais.

Yuny GTIS Zeta Participações Ltda.
CNPJ/MF Nº 10.395.975/0001-10 - NIRE 35.222.733.887

Ata de Reunião dos Sócios
 Realizada em 21 de março de 2018

Aos 21/03/18, às 11:30 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo 
Mariz de Oliveira Yunes. Deliberações: (a) aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, como consequência de perdas 
irreparáveis, por meio da absorção dos prejuízos acumulados da 
Sociedade, de acordo com o balanço patrimonial levantado em 
31/12/17, no valor total de R$ 21.791,00, com o cancelamento de 
21.791 quotas, proporcionalmente entre os sócios; (b) autorizar a 
redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
com uma redução de R$ 1.987,00, com o cancelamento de 1.987 
quotas da Sociedade, e a restituição, aos sócios, observados os 
respectivos percentuais de participação no capital social, da 
quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; 
e (c) consignar, ainda, em razão da redução de capital prevista 
no item (b) acima a redução de capital somente será efetivada 
após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para 
a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas 
por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na Jucesp. Nada mais.

Yuny GTIS Beta Participações Ltda.
CNPJ/MF Nº 10.420.746/0001-08 - NIRE 35.222.781.334 

Ata de Reunião dos Sócios
Realizada em 21 de março de 2018

Aos 21/03/2018, às 09:30 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo 
Mariz de Oliveira Yunes. Deliberações: (a) aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, como consequência de perdas 
irreparáveis, por meio da absorção dos prejuízos acumulados da 
Sociedade, de acordo com o balanço patrimonial levantado em 
31/12/17, no valor total de R$ 21.874,00, com o cancelamento de 
21.874 quotas, proporcionalmente entre os sócios; (b) autorizar a 
redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
com uma redução de R$ 3.078,00, com o cancelamento de 3.078 
quotas da Sociedade, e a restituição, aos sócios, observados os 
respectivos percentuais de participação no capital social, da 
quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; 
e (c) consignar, ainda, em razão da redução de capital prevista 
no item (b) acima a redução de capital somente será efetivada 
após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para 
a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas 
por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na Jcesp. Nada mais.

Yuny GTIS Markarian
Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF Nº 09.465.909/0001-90 - NIRE 35.222.045.930
Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 21 de março de 2018
Aos 21/03/2018, às 11 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo 
Mariz de Oliveira Yunes. Deliberações: (a) aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, como consequência de perdas 
irreparáveis, por meio da absorção dos prejuízos acumulados da 
Sociedade, de acordo com o balanço patrimonial levantado em 
31/12/2017, no valor total de R$ 30.660,00, com o cancelamento 
de 30.660 quotas, proporcionalmente entre os sócios; (b) autorizar 
a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Socie-
dade, com uma redução de R$ 878,00, com o cancelamento de 
878 quotas da Sociedade, e a restituição, aos sócios, observados 
os respectivos percentuais de participação no capital social, da 
quantia correspondente ao valor nominal das quotas canceladas; 
e (c) consignar, ainda, em razão da redução de capital prevista 
no item (b) acima a redução de capital somente será efetivada 
após decorrido, sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para 
a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas 
por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada 
concomitantemente com a presente, na Jucesp. Nada mais.
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Toffoli nega liminar
para tirar ação do sítio
de Atibaia de Moro
O ministro do Supremo

Tribunal Federal (STF) Dias
Toffoli negou na quinta-feira
(3) um pedido de liminar (de-
cisão provisória) da defesa
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para que fosse
retirada do juiz Sergio Moro,
da 13a Vara Federal de Curi-
tiba, a ação penal sobre o sí-
tio em Atibaia (SP).

Em seu despacho, Toffoli
argumenta que “não vislumbro
a apontada ofensa à autorida-
de do Supremo Tribunal Fe-
deral”, a justificar a conces-
são da liminar, que foi pedida
em uma reclamação, tipo de
processo destinado a assegu-
rar o cumprimento de deci-
sões do STF.

A defesa de Lula havia re-
clamado na quarta-feira (2)
que Moro, ao negar a trans-
ferência dos autos para a Jus-
tiça Federal em São Paulo,
afrontou a autoridade da Se-
gunda Turma do STF, que na
semana passada determinou a
remessa para a capital paulis-
ta de trechos sobre Lula e o
sítio presentes na colabora-
ção premiada da empresa
Odebrecht.

O pedido queria a suspen-
são da ação penal até que fos-
se pacificada de quem é a
competência para investigar o
caso.

Toffoli destacou, no en-
tanto, que a decisão da Segun-
da Turma “não examinou a
competência da 13ª Vara Fe-
deral Criminal da Seção Judi-
ciária do Paraná para proces-
sar e julgar ações penais que
já se encontravam em curso e
nas quais o reclamante figura
como réu”.

O ministro disse ainda que
“determinou-se o encaminha-
mento isolado de termos de
depoimento” da Odebrecht
envolvendo Lula, “bem como
que, em relação a esses ter-

mos de depoimento – e não
em relação a ações penais em
curso em primeiro grau - fos-
sem oportunamente observa-
das as regras de fixação, de
modificação e de concentra-
ção de competência”.

Negada a liminar, o caso
deve voltar a ser analisado na
Segunda Turma do STF, de-
pois que a Procuradoria-Ge-
ral da República também der
seu parecer.

Remessa negada
Nos depoimentos da Ode-

brecht são mencionadas re-
formas no sítio em Atibaia,
que o Ministério Público Fe-
deral (MPF) diz ter sido en-
tregue a Lula a título de pro-
pina, em troca do favoreci-
mento de determinadas em-
preiteiras em contratos com
a Petrobras.

Após a decisão da Segun-
da Turma, a defesa de Lula pe-
diu a Moro que não só a dela-
ção da Odebrecht como todo
o processo sobre o sítio em
Atibaia fosse remetido à Jus-
tiça Federal em São Paulo ou
em Brasília, onde os fatos
criminosos supostamente te-
riam ocorrido.

Moro negou o pedido,
afirmando que o caso do sí-
tio tem “outras provas”, e por
isso, por ora, deve permane-
cer em Curitiba.

O principal argumento da
defesa é o de que o caso em
nada está relacionado ao es-
quema de corrupção na Pe-
t robras  invest igado pela
Lava Jato, sob a supervi-
são de Moro, motivo pelo
qual o juiz não seria o na-
tural para conduzir a ação
penal. Os advogados argu-
men tam a inda  que  Lu la
não pode ser julgado pelos
mesmos fatos em mais de
uma jurisdição. (Agencia
Brasil)
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São Paulo, sexta-feira, 4 de maio  de 2018

Augusto Farfus abre sua sétima
temporada no DTM em Hockenheim
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Augusto Farfus abre sua 7ª temporada no DTM, neste fim de
semana, em Hockenheim

A espera acabou e Augusto
Farfus volta a acelerar sua BMW
M4 DTM #15 neste fim de se-
mana (4 a 6 de maio), na etapa de
abertura do campeonato 2018.
Único brasileiro no grid, o piloto
da BMW inicia sua sétima tem-
porada consecutiva na principal
categoria de carros de turismo do
mundo, confiante em voltar a bri-
gar pelas primeiras posições em
um ano “crucial” para o DTM,
com várias novidades.

A começar pelos carros, que
tiveram uma importante altera-
ção no regulamento técnico, es-
pecialmente em relação à aero-
dinâmica. Com menos downfor-
ce, o trabalho dos pilotos será
ainda mais relevante, e a expec-
tativa é de disputas mais equili-
bradas e acirradas entre todas as
montadoras. 

Em questão do calendário, a
temporada do DTM aumentou de
nove para 10 rodadas duplas, num
total de 20 corridas no ano. A
categoria terá metade de suas eta-
pas fora da Alemanha, passando

por outros cinco países. Um dos
grandes destaques é a primeira
prova noturna da história do
DTM, que acontecerá em Misa-
no, na Itália, em agosto. Os pilo-
tos também voltarão a correr em
Brands Hatch, na Inglaterra, além
de provas na Hungria (Budapes-
te), Holanda (Zandvoort) e Áus-
tria (Red Bull Ring). Na Alema-
nha, as etapas de abertura e en-

cerramento do campeonato
acontecem tradicionalmente em
Hockenheim, e os circuitos de
Lausitzring, Norisring e Nürbur-
gring também sediam as dispu-
tas de 2018. 

Apesar de terem feito poucos
testes em pista com o carro nes-
sas novas configurações, Augus-
to se mostrou animado com o
desempenho nos treinos e com

boas expectativas de começar o
ano em alta. Ciente de que o
aprendizado e evolução com o
carro virão ao longo das etapas,
o objetivo é conseguir uma rápi-
da adaptação ao novo regulamen-
to, para buscar bons resultados
desde a primeira etapa. 

Em Hockenheim, as ativida-
des de pista começam na sexta-
feira, com um treino livre. No
sábado, acontece mais uma ses-
são de treinos, a classificação 1
e a primeira corrida do ano. Já
no domingo, a programação se
repete, com treinos, a tomada de
tempos para definição do grid e
a corrida 2. O canal Bandsports
transmite as duas provas ao vivo,
no sábado e no domingo, ambas
a partir das 8h30.

“Estou muito animado para
começar minha sétima tempora-
da no DTM, e creio que será um
ano crucial para a categoria. Pri-
meiro, porque os carros sofre-
ram grandes modificações, estão
ainda mais próximos e tivemos
poucos treinos. As equipes tive-

ram um tempo muito limitado de
pista para toda essa parte nova de
desenvolvimento do carro, então
vamos todos para Hockenheim
na mesma situação, o que vai dei-
xar a etapa de abertura e a tem-
porada como um todo extrema-
mente emocionantes, pois vamos
estar aprendendo com o carro
prova após prova. Também será
uma temporada crucial por saber-
mos que grandes mudanças estão
por vir, o novo regulamento será
anunciado, também há a questão
de uma possível parceria com o
Super GT Japonês… O DTM vai
realmente ter que unir forças e
mostrar como será seu futuro, já
que tem a possível saída da Mer-
cedes no fim do ano. Vemos que
há um esforço muito grande da
organização, com a criação da
prova noturna em Misano, além
de várias outras atitudes. No ge-
ral, gostei bastante do novo car-
ro, ele se comportou bem nos
treinos, e agora a expectativa é
de começar um bom ano com o
pé direito”, disse o piloto.

Direto para Le Mans no
WEC: 

Escalado para os dois princi-
pais programas da BMW Mo-
torsport em 2018, Farfus não
poderá participar da etapa de
abertura do WEC (World Endu-
rance Championship) neste fim
de semana, em Spa-Francor-
champs. Na prova de 6 horas de
duração, o brasileiro será cober-
to por Tom Blomqvist, que cor-
rerá ao lado do português Antó-
nio Félix da Costa na nova BMW
M8 GTE #82. 

“Vou perder a etapa de Spa, o
início do WEC, o que é uma pena
muito grande, não ter as possi-
bilidades de disputar as duas ca-
tegorias. Mas tenho certeza que
teremos um bom começo por lá
também, e estarei pronto para
fazer minha primeira prova no
WEC direto nas 24 Horas de Le
Mans, após um mês de maio bem
cheio, com as disputas em Ho-
ckenheim e Lausitizring pelo
DTM, e também das 24 Horas de
Nurburgring”.  
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Depois de deixar de parti-
cipar da prova realizada em
abril, Alberto Otazú (Alpie
Escola de Pilotagem/Institu-
to Desenvolve) volta a dispu-
tar o The Heart Racing (THR),
que terá sua quinta etapa dis-
putada no próximo domingo
(06), no Kartódromo de Inter-
lagos, na zona sul da capital
de São Paulo.

“Na realidade deixei de
participar de duas etapas, por
causa da coincidência de data
com provas de outros campe-
onatos. Por isto, o meu obje-
tivo será repetir a vitória da
minha estreia neste campeo-
nato, justamente em Interla-
gos, para poder me recuperar
na tabela do campeonato”,
avisa Otazú, que na ocasião da
disputa da segunda etapa foi
dominador, largando da pole
position e também estabele-
cendo a volta mais rápida.

Com a ausência em duas
etapas, Alberto Otazú ocupa
apenas a 14ª posição na Gold,
a principal categoria do THR
Kart. O mais jovem (17 anos)
piloto da classe soma 37 pon-
tos, 28 de desvantagem em
relação à Bruno Rodrigues, o
líder do certame. Como serão

Kartismo: Alberto
Otazú quer outra

vitória no THR Kart
Jovem participou de apenas duas das quatro etapas, e
soma uma vitória e um terceiro lugar
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Alberto Otazú se sente em casa no Kartódromo de
Interlagos

32 pontos em jogo, uma boa
recuperação na tabela de pon-
tuação é possível neste do-
mingo.

“Eu não fico pensando em
campeonato, calculando pon-
tos. O meu objetivo é sem-
pre brigar pela pole e vencer,
pois, é isto que irá me levar a
algum lugar. Então é isto o
que irei fazer e depois eu vejo
como vou figurar no campe-
onato”, encerra. Um bom in-
dicativo do bom momento é
que Otazú já venceu 11 cor-
ridas nesta temporada, sendo
quatro no mês de abril.

Os dez primeiros na cate-
goria Gold do THR Kart de-
pois de quatro etapas são: 1)
Bruno Rodrigues, 65 pontos;
2) Helder Vieira, 63; 3) Hélio
Júnior, 62,5; 4) Jarbas Dal
Lago, 58,5; 5) Fábio Nakiri,
53; 6) Marcos Paulo Fish,
51,5; 7) Allan Silva, 48,5; 8)
Júlio Luchiari, 47,5; 9) Kbeli-
nho, 47; 10) Edson Godoy, 46;
14) Alberto Otazú, 37.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Alpie Escola de Pilo-
tagem, Instituto Desenvolve,
No Fire Services, Studio 67
Design e LEAG. O jovem apoia
as ações da Associação Cruz
Verde e Direção para a Vida.

Circuito Mundial

Brasil larga com três vitórias e vai às
oitavas na etapa de Mersin, na Turquia

Elize Maia (esq) e Maria Clara Salgado em ação na etapa da
Turquia

O Brasil começou bem a eta-
pa três estrelas de Mersin, na
Turquia, válida pelo Circuito
Mundial de vôlei de praia 2018.
As duas duplas do país venceram
na quinta-feira (03)  seguem no

torneio. Josi e Lili (SC/ES) ti-
veram duas vitórias e saíram em
primeiro na chave, indo direto às
oitavas de final. Já Elize Maia/
Maria Clara (ES/RJ) tiveram uma
vitória e uma derrota, ficaram em

segundo no grupo e disputarão a
repescagem.

Os jogos seguem nesta sex-
ta-feira (04), quando serão dis-
putadas apenas as partidas da re-
pescagem, enquanto as oitavas e
quartas de final ficam marcadas
para o sábado (05). As semifi-
nais, disputas de bronze e ouro
ocorrem no domingo (06). O tor-
neio na Turquia ocorre simulta-
neamente à etapa quatro estrelas
de Huntington Beach, nos EUA.

Josi e Lili largaram no grupo
C com vitória sobre as tailande-
sas Radarong e Tanarattha
Udomchavee por 2 sets a 0 (21/
19, 21/17), em 38 minutos. Ho-
ras mais tarde, na partida valendo
primeiro lugar do grupo, supera-
ram as chinesas Fan Wang e Xinyi
Xia por 2 sets a 1 (22/20, 12/21,
15/12), em 49 minutos. 

Elize Maia e Maria Clara tam-
bém estrearam com vitória, su-
perando as italianas Marta Me-
negatti e Laura Giombini por 2
sets a 1 (21/16, 15/21, 18/16),

em 52 minutos. Na partida se-
guinte, valendo a liderança do
grupo H, acabaram superadas de
virada pelas suíças Nicole
Eiholzer e Elena Steinemann,
com parciais de 7/21, 21/16 e
15/12, em 41 minutos. As adver-
sárias da repescagem ainda serão
definidas em sorteio.

O torneio na Turquia é do ní-
vel três estrelas e rende aos times
campeões 600 pontos no ranking
geral, além de uma premiação de
cerca de R$ 34 mil. Ao todo são
distribuídos cerca de R$ 250 mil
para as duplas que disputam a
competição. O Brasil não terá re-
presentantes no naipe masculino
no torneio em Mersin.

Até agora o Brasil soma qua-
tro medalhas no Circuito Mundi-
al 2018, sendo uma de ouro, duas
de prata e uma de bronze. Após as
etapas dos EUA e da Turquia, o
próximo evento do tour com ti-
mes do país será na Suíça, em tor-
neio três estrelas na cidade de
Lucerna, de 9 a 13 de maio.
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Campeonato começa neste fim de semana na Alemanha, com mudanças no regulamento técnico dos carros e calendário. Farfus chega confiante em voltar a brigar por bons resultados

Copa Truck cria novos ingressos
 para etapa de Interlagos

Seguindo as inovações da ca-
tegoria e a preocupação com o
público fã dos caminhões mais
velozes do país, a Copa Truck lan-
ça novas modalidades de ingres-
so para a etapa de Interlagos, que
será disputada no dia 27 de maio,
como abertura da Copa Sudeste.
As novidades ficam por conta do
Ingresso Família e da Experiên-
cia Bruta, que oferece uma série
de vantagens ao público, entre
eles o prazer de dar uma volta
rápida de carona com um dos pi-
lotos da categoria.

Além disso, as famílias que
forem ao autódromo também te-
rão desconto nas entradas Arena
Nação Truck e na Credencial Fã
Truck. As entradas estão dispo-
níveis para venda no site da cate-
goria www.copatruck.com.br/in-
gressos. Além dos pontos de ven-
da físicos, que podem ser con-
sultados no site

copatruck.com.br. Todas as mo-
dalidades de ingresso dão direi-
to a visitação aos boxes no sába-
do. Confira as modalidades dis-
poníveis para a rodada dupla de
Interlagos:

Experiência Bruta  - Expe-
riência única e exclusiva que in-
clui duas credenciais de Cama-
rote Clube Truck, mais duas ca-
misetas exclusivas da Copa Tru-
ck, dois bonés, duas visitas guia-
das ao grid de largada e mais uma
volta rápida no Speed Truck (ex-
clusiva para maiores de idade) e
o valor é de R$ 1.400.

Arena Nação Truck - R$ 40.
Meia entrada (de acordo com a
lei 12.933) por R$ 20 ou com-
pra antecipada - até dia 16 de
maio - por R$ 28. Nessa moda-
lidade de ingressos o público as-
siste a corrida ou os treinos de
sábado na arquibancada desco-
berta. Na compra da Arena Na-

ção Truck o público ganha um
boné exclusivo da Copa Truck no
domingo, mediante a apresenta-
ção do canhoto do ingresso. In-
gresso Família: Válido na com-
pra de três ingressos Arena Na-
ção Truck. Com isso, o preço que
seria de R$120 sai por R$ 70.

Credencial Fã Truck - R$
80. Na compra antecipada - até
dia 16 de maio - a credencial sai
por R$ 56. O público assiste a
corrida e os treinos da arquiban-
cada, com direito a visitação aos
boxes em horário estipulado pela
organização do evento. Ingresso
Família: Nessa modalidade é vá-
lido na compra de três credenci-
ais e o preço cairá de R$ 240 para
R$ 150. Na compra dessa cre-
dencial o público ganha um boné
exclusivo da Copa Truck, que
deverá ser trocado no domingo.

Credencial Box - Essa cre-
dencial dá acesso a área de tra-

balho das equipes durante o sá-
bado e o domingo. Só não garan-
te acesso ao pit lane durante as
corridas. Durante as provas o
público será direcionado para a
área localizada sobre dos boxes.
Essa modalidade é exclusiva
para maiores de 18 anos e sai
pelo valor de R$ 200.

Camarote Paddock Truck -
R$ 220. Na compra antecipada -
até dia 16 de maio - a entrada sai
com 10% de desconto, por R$
200. Com serviço de alimentos
(coquetel) e bebidas (água, refri-
gerante e cerveja) no domingo.
O público tem direito a visitar os
boxes em horário definido pela
organização e assistirá a prova da
área localizada sobre os boxes.

O evento é  destinado para mai-
ores de cinco anos. Crianças de 5
a 12 anos não pagam ingressos de
arquibancada e os ingressos valem
para sábado e para domingo.


