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Tesouro Direto registra décimo
mês seguido de saques
BC anuncia mais injeção de dólares
no mercado de câmbio
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Estudo diz que é preciso ampliar em
62% os investimentos em saneamento
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Inadimplência em
condomínios abre espaço
para venda das dívidas

Equador
envia
delegação
para
identificar
corpos na
Colômbia
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A pouco mais de uma semana das eleições gerais no
México, marcadas para o próximo dia 1º, pelo menos 22
candidatos e pré-candidatos
foram assassinados no país.
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Condomínios devem avaliar custos de contratação de
empresa para administrar inadimplência
As ações judiciais na capital Em abril, a alta foi 17% em relapaulista por falta de pagamento ção a março, que já havia superado condomínio registraram a ter- do o número de fevereiro, de
ceira alta consecutiva neste ano. acordo com levantamento feito

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens durante o dia.
À noite o céu fica
com muitas nuvens, mas não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.
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Liga das
Nações
Masculina:
Brasil vence
os donos da
casa por
3 sets a 0

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória na quinta etapa
da Liga das Nações. A equipe dirigida
pelo técnico Renan bateu a Austrália, que
jogou em casa, por 3 sets a 0 (25/22,
25/19 e 25/19) na sexta-feira (22).
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Atletas Shimano têm agenda
agitada: MTB, ciclismo de
estrada e triathlon

DÓLAR
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Comercial
Compra: 3,78
Venda:
3,78
Turismo
Compra: 3,75
Venda:
3,98

EURO
Compra: 4,40
Venda:
4,40

OURO
Compra: 142,50
Venda: 160,16

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin rejeitou no final da tarde de
sexta-feira, pedido protocolado
pela defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para aguardar em liberdade o julgamento de
mais um recurso contra a condenação na Operação Lava Jato.
Com a decisão, o caso não será
julgado na próxima terça-feira
(26) pela Segunda Turma da Corte, e Lula continuará preso.

A decisão do ministro foi tomada após a vice-presidente do
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF 4), Maria de Fátima Freitas Labarrère, rejeitar
pedido para que a condenação a
12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex em Guarujá (SP), um dos
processos da operação, fosse
analisado pela Corte. (Agencia
Brasil)

Justiça homologa delação
premiada de Antonio Palocci
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Dia Mundial do Fusca:
SP tem 827.234 exemplares
do “besouro”
Celebrado mundialmente nesta sexta (22), modelo é um dos
mais fabricados da história; 6.430
têm a placa preta, de colecionadores
Parte da história do século 20
e de muitas famílias brasileiras,
o Fusca é um dos modelos de carros mais simpáticos e populares

do mundo. Não por acaso, nesta
sexta-feira (22) é celebrado mundialmente o Dia Mundial do Fusca, o modelo mais colecionado
no Estado de São Paulo. No sistema do Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP), consta 827.234 unidades do modelo.
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Pedro Solberg e
Bruno Schmidt
avançam às oitavas
de final em Ostrava
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Sábado: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Fachin nega recurso de
Lula e julgamento é
cancelado no Supremo

Esporte
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Previsão do Tempo

pelo sindicato do setor imobiliário de São Paulo (Secovi-SP)
no Tribunal de Justiça do estado
de São Paulo (TJ-SP). Foram
ajuizadas 1.351 ações por
inadimplência em abril e 1.155
casos em março. Em fevereiro,
foram registradas 822 ações.
Diante deste cenário, alguns
condomínios estão optando pela
venda da dívida a empresas especializadas como uma forma de se
livrar dos prejuízos da inadimplência. Após análise dos processos judiciais e da relação de
inadimplência de um condomínio, empresas especializadas no
segmento, por exemplo, avaliam
a compra da dívida com deságio,
com pagamento à vista do valor
atualizado da inadimplência – incluindo multa, juros e atualização monetária.
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pela internet, superaram os ingressos em R$ 107,4 milhões.
Foi o décimo mês seguido
de resgates líquidos. Desde
agosto do ano passado, os investidores resgataram R$ 3,116
bilhões a mais do que compraram.
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Danielle Moraes

Agenda cheia para as atletas
Shimano, que representam a marca em três competições nacionais neste fim de semana. Em
Goiânia (GO), no Paço Municipal, Viviane Favery (Cannondale
Brasil Racing), Karen Olimpio
(Squadra Oggi) e Danielle Moraes (Caloi Avancini Team) disputam a Taça Brasil de XCO, que
vale pontos nos rankings olímpico e mundial. No Parque EcoEsportivo Dahma, em São Carlos (SP), a LuluFive Team tem
três atletas em ação no Campeonato Paulista de Ciclismo de
2018.
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O Brasil terá duas duplas em
cada gênero nas oitavas de final da etapa quatro estrelas de
Ostrava, na República Tcheca.
Pedro Solberg e Bruno Schmidt (RJ/DF) conseguiram a vaga
na sexta-feira (22) com duas
vitórias. Evandro/Vitor (RJ/
PB), Ágatha/Duda (PR/SE) e
Carol Solberg/Maria Elisa (RJ)
já estavam garantidas e nem
entraram em quadra.
Evandro e Vitor Felipe encaram nas oitavas de final os
holandeses Bouter e Varenhorst neste sábado (23), às
9h20 (de Brasília). Será o primeiro confronto entre os dois
times. No feminino, Ágatha/
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Pelo menos 22
candidatos são
assassinados
antes das
eleições no
México

A instabilidade no mercado
financeiro nas últimas semanas
fez os pequenos investidores
continuarem a se desfazer dos
papéis do governo. Em maio,
as retiradas do Tesouro Direto, programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas

Bruno Schmidt
Duda encara as norte-americanas Stockman e Larsen às
6h30 (de Brasília). Página 5

Novo Spin chegará
mais versátil e com
novo design
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Desembargadoras tomam posse no
Tribunal de Justiça do Estado
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I S T Ó R IA S
O ano eleitoral de 2018 será sem dúvida um divisor de águas
do que foi a Justiça Eleitoral e no que ela está tendo que se
transformar: tomar rápidas decisões com relação a propagação em tempo real de “notícias falsas” e suas consequências
nas candidaturas das vítimas ...
DA
... das mentiras [ou pior - meias verdades], seja nas proporcionais aos Legislativos, seja nas majoritárias ao Senado e Presidência. Por isso, é muito importante a existência do Centro
de Memória Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral no Estado de São Paulo. E como instituições ...
P O L Í TI C A
... sem gente dedicada não passariam de prédios com uma
inscrição nas suas placas de identificação, não podemos deixar de homenagear José D’Amico, cuja dedicação e cultura
são tamanhas que impressiona os que se achavam ‘sabedores
de tudo’ da política, seja em relação ...
B R A S I LE I RA
... aos partidos políticos extintos, seja em relação aos atuais e alguns surreais 35 existentes hoje e seus donos ou sócios preferenciais. Por estas e outras, vale visitar fisicamente o
CEMEL (SP), na região central de São Paulo [bairro da Bela
Vista], próximo da mais antiga instituição trazida ...
NO
... de Portugal ao Brasil Colônia, a Câmara de Vereadores,
no caso a maior e mais importante do Brasil -[da cidade de
São Paulo - SP]. Fica na rua Major Diogo, 105 e o telefone é
(11) 3130-2700. Lá, você vai encontrar o cara mais querido
dos historiadores [de verdade] e um dos maiores ...
ESTADO
... acervos [no segmento eleitoral] do Brasil e um dos maiores das Américas e do mundo. A Justiça Eleitoral brasileira
foi criada originalmente em 1932 e o CEMEL (SP) foi criado
em 1999. Uma Aula que nenhuma universidade do mundo tá
credenciada pra dar, através de fotos, livros, ...
DE
... jornais e revistas, áudios e imagens de cinema e televisão, chegando finalmente à chamada nova Revolução das Comunicações que vêm mudando [infelizmente pra muito pior
dependendo do mau uso dos novos meios eletrônicos de mídias imediatas pra que suas histórias - e gente - possam ...
SÃO
... ser deletadas também imediatamente] modos e modas
nas culturas pelo Brasil e pelo mundo. No CEMEL, você vai
quase que literalmente fazer uma viagem pelo tempo, Lá, talvez o menos importante seja quem ganhou e quem perdeu, pelos partidos e suas alianças, as eleições ...
PAU LO
... pra vereador, deputados estaduais e federais, senadores
e Presidentes da República. Os detalhes, principalmente no
que diz respeito às propagandas dos candidatos, são o que se
pode chamar de detalhes aparentemente inocentes, mas que
decidem se seria eleito, por exemplo, um ...
[ CEMEL - SP ]
... já ex-Presidente Jânio Quadros contra o que seria Presidente Fernando Henrique pra prefeitura paulistana [volta das
diretas em 1985]. Voltando aos anos 1950 - 1960, um Adhemar de Barros contra um Jânio Quadros [governadores]. Parabéns desde já à equipe do querido José D’Amico.
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São Paulo conta com mais
duas desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado, em razão da posse, nesta quinta-feira
(21), das juízas de Direito Gilda
Cerqueira Alves Barbosa Amaral
Diodatti e Marcia Regina Dalla
Déa Barone. A solenidade teve a
presença do secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania,
Márcio Elias Rosa, que representou o governador Márcio
França.
As magistradas assumiram
os cargos nas vagas decorrentes
das aposentadorias dos desembargadores Carlos Teixeira Leite Filho e Carlos Alberto Garbi.
“O Tribunal de Justiça recebe
hoje, no segundo grau, duas ma-

gistradas que são exemplos na
carreira e que obtiveram uma vitória contra o preconceito em
relação às mulheres quando ingressaram na magistratura”, afirma o desembargador Walter
Rocha Barone.
Carreiras
O magistrado também ressaltou a sensibilidade, empatia,
entusiasmo e fé com que as duas
desembargadoras exercem as
atividades no Judiciário. Já o presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, destacou o
fato de que, pela primeira vez na
história da Corte, duas juízas de
carreira tomam posse simultaneamente como desembargadoras.

“É emblemático e paradigmático. Isso demonstra a evolução
deste Tribunal”, enfatiza.
“As novas desembargadoras
são modelos de mulheres, juízas,
profissionais, dedicação ao estudo e comprometimento com a
carreira”, acrescenta o magistrado. A nova desembargadora Gilda Diodatti é graduada em Direito pela Faculdade do Largo de
São Francisco (USP), turma de
1988, e ingressou na magistratura no ano seguinte. A profissional atuou nas comarcas de
Osasco, Itaberá, Santa Bárbara
D’Oeste, Barueri e da capital.
Foi, ainda, juíza da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional do Tatuapé.

Márcia Regina Dalla Déa
Barone é formada pela Faculdade de Direito da Universidade
Mackenzie, turma de 1985, e
ingressou na magistratura em
1989. A magistrada trabalhou nas
comarcas de Jundiaí, Angatuba,
Cotia e na Capital. Em 2012, a
desembargadora assumiu o cargo de juíza substituta em 2º grau.
Também participaram da cerimônia o ex-presidente do Tribunal de Justiça Paulo Dimas de
Bellis Mascaretti, e a procuradora de Justiça Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, representando o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, além de
desembargadores, juízes, advogados e outras autoridades.

Dia Mundial do Fusca: SP tem
827.234 exemplares do “besouro”
Celebrado mundialmente
nesta sexta (22), modelo é um
dos mais fabricados da história;
6.430 têm a placa preta, de colecionadores
Parte da história do século
20 e de muitas famílias brasileiras, o Fusca é um dos modelos
de carros mais simpáticos e populares do mundo. Não por acaso, nesta sexta-feira (22) é celebrado mundialmente o Dia
Mundial do Fusca, o modelo
mais colecionado no Estado de
São Paulo.
No sistema do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP), consta
827.234 unidades do modelo
registrados no Estado. Destes,
6.430 têm a cobiçada placa preta, para colecionadores – ainda
mantêm boa parte das características originais.
Conhecido como “besouro”,
foi criado pelo alemão Ferdi-

nand Porsche – o mesmo da
marca de esportivos. Lançado
em 1935, foi chamado de Volkswagen, ou carro do povo.
Logo ganhou o mundo, fazendo
história em muitos países com
nomes ou apelidos como Beetle, Bug, Käfer, Type 1, Carocha,
Coccinelle, Escarabajo, Maggiolino, etc.
Foi o Fusca (chamado de
Volkswagen Sedan) que, em
1953, deu início à história da
Volkswagen no Brasil. Naquele ano começou a montagem,
na capital paulista, de modelos
com peças importadas da Alemanha.
A fabricação brasileira começou em 1959 e foi até 1986.
De seu projeto, surgiram ainda
outros sucessos, como a Brasília e a Variant. Em 1993, o Fusca voltou à linha de produção, a
pedido do então presidente Itamar Franco. A nova fase durou
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até 1996. Houve até uma última
versão, a Série Ouro, que teve
apenas 1.500 unidades.
No Brasil, foram fabricados
3,3 milhões de Fuscas. No mundo todo, a produção foi de mais
de 21,5 milhões de unidades.
Ainda hoje, o “besouro” está entre os modelos mais fabricados

de todos os tempos, seja no Brasil ou no planeta.
Neste Dia Mundial do Fusca, uma campanha nas redes sociais pede aos fãs que usem a
hashtag #worldbeetleday2018
em seus posts. No Brasil, existe
ainda o Dia Nacional do Fusca:
21 de janeiro.

CPS treina agentes de inovação
para captar financiamento
Na última quinta-feira (21),
os 41 agentes de inovação do
Centro Paula Souza (CPS) participaram de um treinamento
com a Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa (Finep), ligada
ao governo federal, para conhecer as ferramentas de financiamento do órgão e, dessa forma,
estarem aptos a orientar a submissão de projetos das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e
Escolas Técnicas (Etecs) estaduais.
A iniciativa faz parte de uma
série de capacitações promovidas pela Inova Paula Souza, agência de inovação e empreendedorismo do CPS, para fomentar o
conhecimento de alunos e professores da instituição.
“Essa ação faz parte de nossa intenção de ter agentes espe-

cialistas que atuem para ampliar
a integração do CPS em ecossistemas de inovação e ajudem
a viabilizar os projetos e as startups de nossos alunos e professores”, avalia Mauro Zac, diretor da Inova.
Para o segundo semestre,
estão previstos treinamentos
com a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP), ambas do governo
estadual. Ao final da série de capacitações, os agentes vão transferir as informações às unidades
sobre os processos de captação
de recursos e condições de inscrição de projetos.
“Queremos disponibilizar
para todas as unidades conhecimentos sobre fontes de financi-

amento público e privado para a
pesquisa que desenvolvem”, explica Simoni Maria Gheno, coordenadora do Programa Agentes de Inovação da Inova.
Segundo ela, vários trabalhos apresentados anualmente
pelas Etecs e Fatecs na Feira
Tecnológica do Centro Paula
Souza (Feteps) estariam habilitados a receber recursos, saindo da prancheta para constituírem startups ou outros empreendimentos. “Vamos mostrar as
ferramentas para que professores e alunos enxerguem oportunidades.”
Apoio à inovação
Durante esse primeiro treinamento, os agentes receberam
informações sobre os programas e linhas de apoio à inovação da Finep, que opera com ta-

xas e prazos diferenciados e bastante atrativos, se comparados ao
mercado.
A Finep também ampliou as
garantias a serem ofertadas nos
contratos de financiamento, de
forma a facilitar a tomada de crédito pelas empresas. “Nós vamos
treinar esses profissionais para
que possam ajudar as empresas a
elevarem seus investimentos em
P,D&I (pesquisa, desenvolvimento e inovação), a partir da elaboração de projetos de inovação”,
afirma Oswaldo Massambani, superintendente de Inovação da Finep em São Paulo.
Os agentes de inovação do
Paula Souza atuam hoje nas 16
regiões administrativas do Estado, dando suporte a iniciativas
variadas da instituição na área de
inovação e empreendedorismo.

CPTM altera horário de circulação
dos trens no fim de semana
Neste fim de semana, 23 e
24 de junho, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) prosseguirá com as
obras de modernização em suas
linhas.
Por isso, os trens circularão
com maiores intervalos em trechos e horários específicos.
Confira a programação e antecipe sua viagem:
Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato)
Domingo: das 7h às 19h, serão realizados serviços nos equipamentos de via permanente nas
imediações da Estação Perus. O
intervalo médio dos trens será de
15 minutos entre Luz e Pirituba
e de 30 minutos entre Pirituba e
Francisco Morato.
Linha 8-Diamante (Júlio
Prestes – Itapevi)
Sábado: das 20h até o fim da
operação comercial, haverá
obras de modernização nos equi-

pamentos de via permanente entre as estações Antonio João e
Barueri. O intervalo médio entre os trens será de 20 minutos
de Carapicuíba a Itapevi.
Domingo: das 6h às 14h, os
serviços serão executados nos
equipamentos de sinalização entre as estações Jandira e Itapevi.
Das 8h às 22h, as intervenções
ocorrerão nas estações Jardim
Belval e Jardim Silveira. O intervalo médio será:
-Das 6h às 9h: 20 minutos
entre Barueri e Itapevi;
-Das 9h às 14h: 16 minutos
de Júlio Prestes a Barueri e de
32 minutos de Barueri a Itapevi;
-Das 14h às 22h: 20 minutos entre Barueri e Itapevi.
Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)
Domingo: das 4h à meia-noite, serão realizados serviços no
sistema de rede aérea entre as
estações Cidade Universitária e

Cidade Jardim. Das 8h às 19h,
haverá intervenções nos equipamentos de via permanente nas
proximidades da Estação Santo
Amaro. O intervalo médio será
de 25 minutos em toda a linha.
Extensão da Linha 11-Coral
(Guaianases – Estudantes)
Domingo: das 4h à meia-noite, em razão das obras de modernização da Estação Suzano, o intervalo médio entre os trens será
de 15 minutos entre as estações
Guaianases a Estudantes.
Linha 12-Safira (Brás –
Calmon Viana)
Sábado: das 16h até o fim da
operação comercial, haverá intervenções programadas na Linha 13-Jade, no trecho entre
Engenheiro Goulart e USP-Leste. O intervalo médio dos trens
será:
– Das 16h às 21h: 15 minutos;
– Das 21h até o fim da ope-

ração: 30 minutos.
Domingo: das 4h à meia-noite, devido às obras programadas
na Linha 13-Jade, a circulação
ficará interrompida entre as estações Tatuapé e Comendador
Ermelino. Para seguir viagem no
trecho, os usuários poderão utilizar ônibus gratuito, com distribuição de senhas nas estações.
O intervalo médio dos trens será
de 15 minutos entre as estações
Brás e Tatuapé e de 15 minutos
entre Comendador Ermelino e
Calmon Viana.
As ações exigem medidas
como promover intervenções
em horários de menor movimentação de passageiros, aos
finais de semana, feriados e madrugadas.
Em caso de dúvidas ou informações complementares, a
CPTM coloca à disposição o
Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.
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Jornal O DIA SP
São Paulo, 23, 24 e 25 de junho de 2018

Nacional

Página 3

Tesouro Direto registra décimo
mês seguido de saques
A instabilidade no mercado
financeiro nas últimas semanas
fez os pequenos investidores
continuarem a se desfazer dos
papéis do governo. Em maio, as
retiradas do Tesouro Direto, programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas pela internet, superaram os ingressos em
R$ 107,4 milhões.
Foi o décimo mês seguido
de resgates líquidos. Desde
agosto do ano passado, os investidores resgataram R$
3,116 bilhões a mais do que
compraram.
No mês passado, as vendas
de títulos públicos somaram R$
1,246 bilhão. Os resgates, no
entanto, totalizaram R$ 1,354
bilhão. Desse total, a maior parte, R$ 1,307 bilhão decorreu da
recompra de títulos públicos
pelo Tesouro, que foram impul-

sionadas nas últimas semanas
por causa da turbulência nos
mercados, e R$ 46,7 milhões
vieram de vencimentos (papéis
cujo prazo acabaram, fazendo o
Tesouro reembolsar os investidores com juros).
O estoque total do Tesouro
Direto somou R$ 48,1 bilhões
no fim de maio, alta de 0,6%
sobre abril (R$ 47,8 bilhões) e
de 5,5% em relação a maio do
ano passado (R$ 45,6 bilhões).
Apesar do resgate líquido dos
últimos meses, o estoque cresceu por causa do rendimento dos
papéis.
Desde o fim de maio, as vendas do Tesouro Direto têm sido
paralisadas por diversos dias.
Segundo o Tesouro Nacional, a
suspensão dos leilões é necessária para proteger os investidores das turbulências do merca-

do. Além da paralisação dos caminhoneiros, que provocou desconfiança no sistema financeiro, o aumento do dólar decorrente do agravamento das tensões
internacionais e da perspectiva
de altas adicionais dos juros nos
Estados Unidos interferiram no
funcionamento do mercado nas
últimas semanas.
No mês passado, o título
mais comprado pelos investidores foram os papéis corrigidos
pela Selic (juros básicos da economia), que concentraram
42,3% das vendas em maio. Os
atrelados à inflação oficial pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) representaram 35,4% das vendas.
Os papéis prefixados, com juros
definidos com antecedência no
momento da venda, corresponderam a 22,3%.

Os investidores continuam
preferindo papéis de prazo mais
curto. Os títulos de um a cinco
anos concentraram 48,3% das
vendas. Os papéis de cinco a dez
anos corresponderam a 27,3%,
e os papéis de mais de dez anos
de prazo representaram apenas
24,4%.
O Tesouro Direto continua
com foco nos pequenos investidores. Em maio, 82,6% das vendas se concentraram na faixa de
até R$ 5 mil por operação. No
mês passado, 82.041 novos participantes aderiram ao programa,
fazendo o total de investidores
cadastrados atingir 2.209.928,
alta de 54,3% nos últimos 12
meses. O número de investidores ativos (com operações em
aberto) somou 609.295, aumento de 23,6% nos últimos 12
meses. (Agencia Brasil)

Inadimplência em condomínios abre
espaço para venda das dívidas
As ações judiciais na capital
paulista por falta de pagamento do
condomínio registraram a terceira alta consecutiva neste ano. Em
abril, a alta foi 17% em relação a
março, que já havia superado o
número de fevereiro, de acordo
com levantamento feito pelo sindicato do setor imobiliário de
São Paulo (Secovi-SP) no Tribunal de Justiça do estado de São
Paulo (TJ-SP). Foram ajuizadas
1.351 ações por inadimplência
em abril e 1.155 casos em março. Em fevereiro, foram registradas 822 ações.
Diante deste cenário, alguns
condomínios estão optando pela
venda da dívida a empresas especializadas como uma forma
de se livrar dos prejuízos da
inadimplência. Após análise dos
processos judiciais e da relação
de inadimplência de um condomínio, empresas especializadas
no segmento, por exemplo, avaliam a compra da dívida com

deságio, com pagamento à vista
do valor atualizado da inadimplência – incluindo multa, juros
e atualização monetária.
A proposta vai para aprovação em assembleia no condomínio e, se aprovada, ocorre a assinatura do contrato entre condomínio e empresa. A partir disso, todas as despesas e ônus relativos ao acompanhamento dos
processos, inclusive judiciais,
tornam-se responsabilidade da
empresa compradora da inadimplência.
“Hoje, para o condomínio, é
uma grande vantagem porque o
condomínio não tem mais o cenário de liquidez, ou seja, o condomínio já está tendo um prejuízo muito grande porque não tem
como contar com esse dinheiro. E também não sabe quando
vai poder contar com o dinheiro”, disse Hadan Palasthy, que é
diretor da CreditCon, uma das
empresas especializadas na com-

pra da inadimplência de condomínios.
Os funcionários da empresa
inicialmente trabalham em um
acordo junto ao inadimplente
por pelo menos um mês e, após
esse período de negociação, a
empresa ingressa ou dá andamento ao processo judicial. Na
negociação direta com o cliente, é dada a oportunidade de um
acordo de parcelamento, mas
sem abono de multas ou juros
vencidos.
Condomínio precisa avaliar custos
O advogado especialista em
Direito Imobiliário Rodrigo
Karpat alerta que a cessão de
crédito é uma situação complicada dentro do condomínio, porque há um custo e por incluir
mais uma pessoa jurídica na negociação. “Em situações extremas, acredito que vale à pena,
mas tem que compensar. Como
funciona? É como se a empresa

comprasse a inadimplência, então o condomínio passa a não ter
mais inadimplência. Isso traz um
conforto para o condomínio,
mas, em contrapartida, existe
um custo. O condomínio precisa fazer um cálculo”, explica.
Segundo Karpat, às vezes o
caminho não é contratar uma
garantidora e trabalhar para reduzir a inadimplência no condomínio. “Existem boas garantidoras, mas existem garantidoras
que vão trazer problemas para o
condomínio, como por exemplo
cobrando taxa de juros, correção
monetária, acima daquilo que a
convenção do condomínio determina. Então em vez de ter uma
solução, o condomínio passa a
ter um novo problema, porque é
um corpo estranho que vai atuar,
é mais uma pessoa jurídica dentro de uma situação complexa
que é a vida dentro de um condomínio”, avalia o advogado.
(Agencia Brasil)

OAB anuncia novo recurso contra
cobrança de bagagem em aviões
A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) anunciou na sexta-feira (22) um novo recurso,
com pedido de decisão liminar
(provisória), a fim de interromper a taxa extra de cobrança de
bagagens pelas companhias aéreas.
Para o presidente nacional
da OAB, Cláudio Lamachia,

“desde que a taxa foi colocada
em prática, o consumidor tem
sido lesado”.
O novo recurso foi motivado pelo reajuste no valor da
taxa, feito recentemente pelas
companhias Azul e Gol. Desde
que a autorização para a cobrança foi anunciada pela
Agência Nacional de Aviação

Civil (Anac), a OAB tem atuado para revogar a medida, que
considera “lesiva” aos consumidores.
A medida chegou a ser suspensa pela Justiça Federal em
março do ano passado, mas a
decisão liminar foi derrubada
no mês seguinte. A OAB quer
que uma nova liminar seja con-

cedida enquanto não é julgado
o mérito final da ação.
A bagagem despachada começou a ser efetivamente cobrada em 1o de junho de 2017.
A primeira companhia a cobrar
foi a Azul, no valor mínimo de
R$ 30,00 por mala, preço que
agora é de R$ 60,00. (Agencia
Brasil)

Polícia terá de apresentar em 10 dias
relatório sobre operação na Maré
A Polícia Civil terá que apresentar à Justiça, em até 10 dias,
um relatório sobre a operação
realizada no Complexo da Maré,
na última quarta-feira (20), que
resultou na morte de sete pessoas, entre elas um adolescente
de 14 anos. Marcos Vinícius da
Silva, de 14 anos, foi baleado a
caminho da escola, dentro da
comunidade, durante a ação.
A decisão é da juízaAna Cecilia Argueso Gomes de Almeida, da 6ª Vara de Fazenda Pública do Rio. Na quinta-feira (21),

a mãe do adolescente, Bruna Silva, acusou policiais civis, que
estavam dentro de um veículo
blindado, de atirar em seu filho.
A Polícia Civil informou que
abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Uma perícia foi feita no local da morte
e está prevista uma reconstituição para determinar de onde partiram os tiros que atingiram o
estudante.
A Justiça também determinou que, nos mesmos 10 dias, a
Secretaria Estadual de Seguran-

ça preste informações sobre o
cumprimento da liminar concedida em junho de 2017, na ação
civil pública movida pela Defensoria Pública estadual.
Na ocasião, a juíza estabeleceu prazo de 180 dias para que o
estado apresentasse um plano de
redução de riscos e danos para
o enfrentamento das violações
de direitos humanos decorrentes de intervenções dos agentes
de segurança pública no Complexo das Favelas da Maré, necessárias para o cumprimento da

lei e de ordens judiciais, bem
como para a segurança da população.
A juíza indeferiu, no entanto, o pedido de liminar feito
pela Defensoria e o Ministério
Público, a fim de impedir a utilização de aeronaves em operações policiais no Complexo
da Maré ou de impedir a disparos de arma de fogo de aeronaves em operações policiais.
A Defensoria informou que recorrerá dessa última decisão.
(Agencia Brasil)

Estudo diz que é preciso ampliar em
62% os investimentos em saneamento
Estudo da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), denominado Saneamento Básico:
uma agenda regulatória e institucional, revela que para universalizar os serviços até 2033,
conforme estabelece o Plano
Nacional de Saneamento Básico (Plansab), é necessário ampliar em 62% o volume de investimentos para um patamar de
R$ 21,6 bilhões anuais.
De acordo com o estudo, o
investimento insuficiente é o
maior vilão para a ampliação da
cobertura por redes de esgoto
no Brasil. Nos últimos oito

anos, a média de recursos aportados no setor foi de R$ 13,6
bilhões.
O mesmo estudo mostra
ainda que o serviço prestado
pelas companhias privadas tem
mais qualidade que o das públicas, e que cada R$ 1 investido
dá retorno de R$ 2,50 ao setor
produtivo. Segundo o documento, a ampliação das redes resulta em melhorias na saúde da população.
Metas
Na avaliação da CNI, a meta
do Plansab só se tornará possível, caso a agenda de saneamen-

to básico seja prioridade do governo federal .
“Caso sejam mantidos os níveis recentes de investimento, a
universalização dos serviços
será atingida apenas após 2050,
com cerca de 20 anos de atraso”, afirmou a diretora de Relações Institucionais da CNI, Mônica Messenberg. De acordo
com o estudo, a experiência internacional sugere que a parceria com o setor privado tem sido
fator fundamental para a expansão e aumento da qualidade dos
serviços de saneamento.
As concessões e as parceri-

as público-privadas (PPPs) no
setor, no entanto, ainda esbarram em uma série de resistências, a maior parte relacionada
aos mitos de que o setor privado só atua em grandes municípios e de que as tarifas privadas
são significativamente superiores.
“É mito a ideia de que a participação privada gera aumento
significativo das tarifas: o setor privado pratica tarifas de
cerca de 11 centavos acima das
tarifas observadas nas companhias estaduais”, diz o estudo.
(Agencia Brasil)

Pelo menos 22
candidatos são
assassinados antes das
eleições no México
A pouco mais de uma semana das eleições gerais no México,
marcadas para o próximo dia 1º, pelo menos 22 candidatos e précandidatos foram assassinados no país. Em todos os casos, as
investigações apontam para o crime organizado. No caso do
México, o crime organizado é associado diretamente à ação dos
cartéis.
Há, ainda, informações que mais de uma centena de candidatos e pré-candidatos sofreram algum tipo de agressão. Em meio
a dados não confirmados oficialmente, há indicações que os números de mortes pode chegar a 47.
De acordo com a agência antidrogas dos Estados Unidos
(DEA), os cartéis mexicanos são os principais provedores de
drogas para o mercado norte-americano. Em relatório divulgado
ano passado, a DEA informou que as organizações criminosas
multinacionais mexicanas são um desafio.
A presidente do Tribunal Eleitoral do Poder Judicial da Federação, Janine Otálora, disse que o crime organizado “atua com
premeditação” para decidir o assassinato de quem vai concorrer
às eleições. Segundo ela, a violência marca a campanha eleitoral
deste ano no México.
Em 1º de julho, os mexicanos irão às urnas para escolher o
presidente da República, deputados federais e senadores, além
de representantes em 19 departamentos. No México, o Senado
tem 128 assentos e a Câmara Federal reúne 500 parlamentares.
(Agencia Brasil)

Equador envia delegação
para identificar corpos
na Colômbia
Uma delegação do Equador, formada por autoridades, famílias e jornalistas do jornal El Comércio, viajou para a Colômbia
para identificar os corpos encontrados na fronteira entre os dois
países. A suspeita é que três funcionários do El Comércio tenham sido mortos por dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).
Os três corpos podem pertencer aos equatorianos Javier Ortega (jornalista), Paúl Rivas (fotógrafo) e Efraín Segarra (motorista). Eles viajaram para a fronteira entre Colômbia e Equador
para fazer uma grande reportagem sobre os episódios de violência envolvendo as Farc na região.
Porém, os três foram capturados em 26 de março e há informações, ainda não confirmadas oficialmente, que podem ter sido
mortos por grupos armados dissidentes das Farc. (Agencia Brasil)

ONU: mudança de
opinião de Trump sobre
crianças não tem sentido
O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) destacou na sexta-feira (22) a “mudança
sem sentido” anunciada pelo governo dos Estados Unidos na
questão das crianças migrantes, porque fazer com que elas fiquem com seus pais nos centros de detenção, em vez de separálas deles, não é uma solução para o problema.
“Entendemos que agora a prática será colocar as crianças com
seus pais nos centros de detenção de imigrantes, e dissemos várias vezes que as crianças nunca devem ser retidas por razões
relacionadas com sua situação migratória”, disse a porta-voz do
organismo da ONU, Ravina Shamdasani.
Ela destacou que em nenhuma circunstância se pode deixar
uma criança em um centro de detenção argumentando que isto se
faz pelo seu interesse.
O interesse superior da criança é um princípio reconhecido e
protegido nas principais normas internacionais sobre direitos
humanos, incluindo a Convenção sobre os Direitos da Criança,
assinada por 195 Estados, dos quais apenas dois não a ratificaram: Estados Unidos e Somália.
Em entrevista coletiva, Ravina reiterou o pedido da ONU para
que os Estados Unidos adotem políticas migratórias que integrem opções diferentes da detenção, como aquelas baseadas na
participação das comunidades.
“Pedimos um enfoque que não consista na detenção de pais e
a manutenção de seus filhos com eles, mas se apoie nas comunidades”, acrescentou Ravina.
A porta-voz destacou que a ONU defende “alternativas que
respeitem plenamente os direitos humanos dos migrantes”.
Sobre a avaliação que faz atualmente o Departamento de Defesa dos EUA para receber cerca de 20 mil crianças imigrantes
sozinhas em bases militares, Shamdasani insistiu que “a migração irregular não é um crime e os migrantes não devem ser tratados como criminosos”. (Agencia Brasil)

Dólar abre em baixa;
Bovespa opera em leve alta
O dólar abriu o pregão desta
sexta-feira (22) com uma queda
de 0,51%, cotado em R$ 3,7452
na venda com a expectativa do
Banco Central injetar os US$ 10
bilhões previstos para esta semana em swaps cambiais (venda
futura da moeda norte-americana). Até hoje, o BC colocou US$
4 bilhões nos leilões extraordi-

nários de swaps cambiais do total previsto.
O índice da Bolsa de Valores
de São Paulo (Ibovespa) iniciou
o pregão do dia em alta de 0,15%
com 70.181 às 10h, mantendo
volume baixo de negócios na parte da manhã durante o jogo da
seleção brasileira na Copa da
Rússia. (Agencia Brasil)
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BC anuncia mais injeção de
dólares no mercado de câmbio
Justiça homologa
delação premiada de
Antonio Palocci
O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), sediado em Porto Alegre, homologou na sexta-feira
(22) os depoimentos de delação premiada do ex-ministro
da Fazenda Antonio Palocci
com a Polícia Federal (PF). Os
depoimentos estão em segredo de Justiça, e o conteúdo não
foi divulgado. Palocci está preso desde setembro de 2016 em
função das investigações da
Operação Lava Jato.
O ex-ministro fechou os
termos da delação com delegados responsáveis pelas investigações da Lava Jato após os

procuradores do Ministério
Público Federal (MPF) rejeitarem o acordo. O ex-ministro
foi condenado pelo juiz Sérgio
Moro a 12 anos, dois meses e
20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um dos processos
da operação.
A decisão foi tomada após
a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), que, nesta semana, validou autorização legal
para que delegados das polícias
Civil e Federal possam negociar delações premiadas, conforme previsto na Lei de Organizações Criminosas (12.850/
2013). (Agencia Brasil)

Cade aprova venda de
80% do Walmart Brasil
para fundo americano
O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
aprovou, sem restrições, a venda de 80% dos negócios da rede
de hipermercados Walmart no
Brasil para o fundo norte-americano Advent International.
Além das lojas do Walmart, a
operação abrange as empresas
Veraneio, WMS Brasil, Bompreço Supermercados e Bompreço
Bahia.
Por meio da empresa WMT
Brasília, o Grupo Walmart Global ficará com os 20% das ações
restantes. A operação havia sido
anunciada no início do mês, mas
a decisão foi oficializada em
despacho publicado na sextafeira (22) no Diário Oficial da
União.
Atualmente, o Grupo Wal-

mart está diminuindo a participação em negócios internacionais para concentrar-se em países que considera mais rentáveis. Em diversas regiões, a rede
está repassando as operações
para fundos de private equity
como o Advent International, especializados em comprar ações
de empresas em fase de crescimento e com boas perspectivas
financeiras.
Por não envolver venda a
uma empresa que opera no Brasil, o negócio foi autorizado por
meio de despacho do Cade, sem
a necessidade de julgamento do
órgão, que regula a concorrência no país para impedir a concentração do mercado por uma
ou poucas empresas. (Agencia
Brasil)

PRF apreende 889
quilos de cocaína em
Curitiba
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 889 quilos de cocaína na sexta-feira
(22), em São José dos Pinhais,
região metropolitana de Curitiba. Segundo a assessoria de
imprensa da instituição, foi a
maior apreensão do produto
realizada no país este ano.
A substância estava escondida no fundo falso de uma van
parada ao passar por uma unidade operacional da PRF, na
BR-227. Durante a abordagem,
o nervosismo do motorista
despertou a desconfiança dos
policiais rodoviários, que resolveram fazer uma revista mi-

nuciosa no veículo.
Cerca de 730 tabletes de
cocaína estavam embalados em
plástico, escondidos em um
compartimento oculto. Alguns
deles traziam a foto e o nome
do narcotraficante colombiano
Pablo Escobar, morto em
1993.
O motorista, um homem de
37 anos cujo nome não foi divulgado, disse aos policiais que
saiu de São Paulo com destino
a Paranaguá (PR). Se condenado por tráfico de drogas, ele
pode ser punido com uma pena
de cinco a 15 anos de prisão.
(Agencia Brasil)
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O Banco Central informou na
sexta-feira (22) que continuará
ofertando contratos de swap cambial, equivalente à venda futura de
dólares, ao longo da próxima semana. O objetivo é prover liquidez ao mercado de câmbio, evitando a volatilidade da moeda
norte-americana frente ao real.
“O BC reafirma que não vê
restrições para que o estoque de
swaps cambiais exceda consideravelmente os volumes máximos
atingidos no passado”, diz o órgão, em nota. Além dos contratos de swap, o Banco Central informa que também realizará, na
próxima segunda-feira (25), leilão de linha (venda de dólares
com compromisso de recompra)
no valor total de US$ 3 bilhões.
Na semana passada, em São

Paulo, o presidente do BC, Ilan
Goldfajn, defendeu a intensificação do uso de swaps cambiais,
em coordenação com o Tesouro Nacional, para dar liquidez ao
mercado de juros, e afirmou que
a instituição poderia ir além do
recorde de recursos utilizado no
passado, de US$ 115 bilhões.
“Vamos intensificar seu uso no
curto prazo”, declarou.
Na última terça-feira (19),
no entanto, com menos pressões
do mercado internacional, o
Banco Central (BC) deixou de
vender dólares no mercado futuro pela primeira vez desde 11
de maio.
Nesta sexta-feira (22), apesar das intervenções do BC com
a realização de um leilão extraordinário de swap cambial na

tentativa de manter estável a cotação do dólar, a cotação da moeda fechou em alta de 0,53%,
valendo R$ 3,7831. O BC injetou US$ 1 bilhão, totalizando
US$ 5 bilhões dos US$ 10 bilhões disponíveis para semana.
Leilões extraordinários
Em ação coordenada com o
BC, o Tesouro Nacional confirmou a realização de leilões de
compra e de venda dos seguintes de títulos da dívida pública
na semana que vem. Nos dias 25,
27 e 27 de junho, serão negociadas Notas do Tesouro Nacional
Série F (NTN-F), com vencimentos em 01/01/2023, 01/01/
2025, 01/01/2027 e 01/01/
2029, além de Letras do Tesouro Nacional (LTN), com vencimentos em 01/07/2020, 01/07/

2021 e 01/01/2022.
Já nos dias 26 e 28 de junho,
serão realizados leilões de Notas do Tesouro Nacional, série
B (NTN-B), com vencimentos
em 15/08/2020, 15/05/2021,
15/08/2022 e 15/05/2023. As
portarias dos referidos leilões
serão divulgadas no dia útil imediatamente anterior às respectivas ofertas. O Tesouro Nacional
poderá ainda realizar leilões adicionais, caso avalie ser necessário, disse o órgão.
Ainda segundo o Tesouro,
ficam cancelados os leilões tradicionais de venda de Notas do
Tesouro Nacional, série B
(NTN-B) e de títulos prefixados
(NTN-F e LTF) que estavam previstos para os dias 26 e 28 de
junho. (Agencia Brasil)

TRF4 rejeita recurso de Lula ao
Supremo contra condenação
A vice-presidente do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF 4), Maria de Fátima Freitas
Labarrère, rejeitou recurso protocolado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
contra a condenação a 12 anos e
um mês de prisão pelos crimes
de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex em
Guarujá (SP), um dos processos
da Operação Lava Jato. A defesa
de Lula pretendia que o tribunal
admitisse recurso para ser julgado pelo Supremo Tribunal Fede-

ral (STF), que poderia suspender
a execução da pena e determinar
a soltura do ex-presidente
No entanto, na decisão, a
vice-presidente aceitou que a
condenação seja analisada pelo
Superior Tribunal de Justiça
(STJ). A decisão da desembargadora pode ter impacto no julgamento de um pedido de liberdade feito pela defesa de Lula à
Segunda Turma do Supremo.
Na próxima terça-feira (26),
o colegiado vai julgar pedido dos
advogados para que o ex-presi-

dente possa cumprir prisão domiciliar ou outras medidas cautelares caso o tribunal entenda que a
liminar de liberdade não pode ser
aceita. Um dos argumentos usados era que o TRF estava demorando para analisar o recurso rejeitado na sexta-feira.
Lula está preso há dois meses, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A prisão foi executada com base na
decisão do STF que autorizou prisões após o fim dos recursos na
Oitava Turma do TRF 4, segunda

instância da Justiça.
Se a condenação for suspensa pela Segunda Turma do STF,
como pede inicialmente a defesa, o ex-presidente poderá deixar
a prisão imediatamente e também
se candidatar às eleições. A defesa do ex-presidente alegou que
há urgência na suspensão da condenação, porque Lula é pré-candidato à Presidência e tem seus
direitos políticos cerceados diante da execução da condenação,
que não é definitiva. (Agencia
Brasil)

Ministro do STJ envia à primeira
instância ações contra Pimentel
O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), enviou à primeira instância do Judiciário duas ações
penais contra o governador de
Minas Gerais, Fernando Pimentel.
As decisões, assinadas na
quinta-feira (21), foram tomadas
após a Corte Especial do STJ ter
aprovado a restrição do foro privilegiado de governadores e
conselheiros de tribunais de
contas, na última quarta-feira
(20). Na ocasião ficou decidido
que somente deve permanecer

no tribunal os processos sobre
supostos crimes cometidos durante e em razão do cargo.
Os processos contra Pimentel enviados à primeira instância da Justiça de Minas Gerais são derivados da Operação
Acrônimo, que investiga desvios de recursos quando ele era
ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
entre janeiro de 2011 e fevereiro de 2014.
Em uma das ações, o governador é acusado de favorecer a
empresa Odebrecht, e, na outra,

a companhia do ramo de veículos Caoa. Em troca, teria recebido quantias milionárias em
propina por meio de caixa dois
de campanha. Pimentel sempre
negou qualquer ilícito. Além desses processos, o governador é
alvo de ao menos outras quatro
investigações no STJ.
Ao menos um outro processo contra governador também já
foi baixado de instância pelo
STJ, dessa vez contra o chefe do
executivo da Paraíba, Ricardo
Coutinho, que teve seu caso enviado ao primeiro grau pelo mi-

nistro Luis Felipe Salomão.
A restrição ao foro de governadores determinada pelo STJ
seguiu o exemplo da decisão tomada pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) no início
de maio, dessa vez em relação a
deputados e senadores. Neste
mês, o STF expandiu os efeitos
também para ministros.
Desde que foi restringindo o
entendimento sobre o foro, ao
menos 170 processos já foram
enviados a instâncias inferiores
por ministros do Supremo.
(Agencia Brasil)

SUS incorpora novos tratamentos
para doenças raras
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
aprovou novas opções de cuidado para quem sofre de doenças
raras no Brasil. Os tratamentos,
de acordo com o Ministério da
Saúde, devem ser disponibilizados em unidades do Sistema
Único de Saúde (SUS) a partir
do segundo semestre de 2018.
Com as alterações, portadores de Mucopolissacaridoses
tipo I e II vão contar com duas
novas opções de medicamento:

a laronidase e a idursulfase alfa.
Para quem sofre de Deficiência de Biotinidase, a novidade é
a aprovação de protocolos que
orientam a assistência na rede
pública. Os protocolos para a
Síndrome de Turner e a Hepatite Autoimune também foram
atualizados.
Os chamados Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas funcionam como documentos oficiais que estabelecem critérios para diagnóstico;

tratamento preconizado, incluindo medicamentos e demais
tecnologias; posologias recomendadas; cuidados com a segurança dos doentes; mecanismos de controle clínico; e
acompanhamento e verificação
de resultados terapêuticos.
Números
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que as
doenças raras afetam até 65
pessoas em cada grupo de 100
mil indivíduos, sendo 80% de-

correntes de fatores genéticos.
No Brasil, cerca de 13 milhões
de pessoas são acometidas por
esse tipo de enfermidade.
O ministério informou que,
desde 2014, o SUS incorporou
19 exames de diagnóstico e 11
medicamentos, além de organizar a rede de assistência a doenças raras no Brasil. O país
conta, atualmente, com sete
serviços de referência nesse
tipo de atendimento. (Agencia
Brasil)
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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 3ª e 4ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A. (“Emissora”), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“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 13 de julho de 2018, às 10h horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim
Bibi, CEP 04538-004, Cidade e Estado de São Paulo, a ﬁm de, nos termos dos itens 12.3 e 12.10. do Termo de Securitização
de Créditos Imobiliários da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da Emissora, conforme aditado (“Termo de Securitização”),
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Autorizar a contratação da Emissora para manter o cadastro dos titulares
dos CRI devidamente atualizado, tendo como base o último registro da B3 e (ii) controlar a movimentação, Retirada e
Transferência dos CRI com identiﬁcação de investidores e o registro de eventuais direitos; 2. Caso aprovado o item 1 acima,
autorizar a Emissora a rescindir o contrato de prestação de serviços ﬁrmado com o Escriturador para este CRI, restando
desobrigado da totalidade de suas funções; e 3. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário, em razão das deliberações
tomadas pelos Titulares dos CRI acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao seu cumprimento. Em benefício
do tempo, os Titulares dos CRI devem encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail ger1.
agente@oliveiratrust.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. São Paulo, 21 de junho de 2018. ISEC SECURITIZADORA S.A
Acciona Construcción S.A. - CNPJ/MF nº 03.503.152/0001-03
Errata - Demonstrações Financeiras - Na edição de 21/04/2018, págs 10, nas Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31/12/2017
e 2016, deixou de constar: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras. Aos Administradores e Acionistas
da Acciona Construcción S.A. São Paulo-SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Acciona Construcción S.A., que
compreendem o balanço patrimonial, em 31/12/2017, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira Acciona Construcción S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis. A descrição adicional das responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis está localizada no sítio do Conselho Federal de Contabilidade em http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.
aspx?Codigo=2009/001203. Essa descrição faz parte do nosso relatório do auditor. SP, 22/01/2018. Boucinhas, Campos&Conti Auditores
Independentes S/S-CRC 2SP 5.528/O-2. João Paulo Antonio Pompeo Conti - Contador CRC 1SP 057611/O-0.
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Data: 29 de junho de 2018 às 14h00

APARELHOS CELULARES, MODEMS E ACESSÓRIOS
DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS
CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO
OBS: TODOS OS LOTES SÃO DE CELULARES/MODEMS/ACESSÓRIOS SÃO USADOS E SUCATA
SEM GARANTIA DE TROCA/FUNCIONAMENTO

Rua da Mooca, 3.508, Mooca, São Paulo/SP
Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 116, pelo e-mail
eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br

Carlos Alberto Fernando Santos Frazão – JUCESP n° 203
BIOMM S. A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE 31.300.016.510
Companhia Aberta - CVM 01930-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Biomm S.A. (“Companhia”) na forma prevista no artigo 124
da Lei 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no
dia 06 de julho de 2018, às 11:00hs, na sede social da Companhia, situada na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa
GRV,QJOHVHV&(3QD&LGDGHGH1RYD/LPD(VWDGRGH0LQDV*HUDLVD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWH
matéria constante da Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em
decorrência da homologação do aumento do seu capital social, decorrente da emissão privada de novas ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal. Todos os documentos e informações pertinentes à matéria a ser examinada e deliberada na
Assembleia, incluindo esse Edital, a Proposta do Conselho de Administração da Companhia e aqueles exigidos pelo artigo
133 da Lei 6.404/1976 e pela Instrução CVM nº 481/09 encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
bem como no site da Companhia (www.biomm.com), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) (www.bmfbovespa.com.br). Para participação e deliberação na Assembleia presencialmente ou por meio de
SURFXUDGRURVDFLRQLVWDVGHYHUmRDSUHVHQWDUFRPSURYDQWHGHWLWXODULGDGHGDVDo}HVH[SHGLGRVSRULQVWLWXLomR¿QDQFHLUD
GHSRVLWiULD H GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH FRQIRUPH R FDVR L  3HVVRDV )tVLFDV GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR LL 
Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e dos atos societários outorgando
SRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR DWDGHHOHLomRGRVGLUHWRUHVHRXSURFXUDomR EHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRFRPIRWR
GR V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV  LLL )XQGRVGH,QYHVWLPHQWRFySLDDXWHQWLFDGDGR~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR
e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além dos atos societários outorgando poderes de representação (ata
GHHOHLomRGRVGLUHWRUHVHRXSURFXUDomR EHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRFRPIRWRGR V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV 
$RVDFLRQLVWDVTXHVH¿]HUHPUHSUHVHQWDUSRUPHLRGHSURFXUDGRUVROLFLWDPRVTXHRLQVWUXPHQWRGHPDQGDWRQRVWHUPRV
do artigo 126 da Lei 6.404/1976, seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Para esta Assembleia, a Companhia não irá disponibilizar aos seus
acionistas o direito de voto por meio do boletim de voto a distância. Nos termos do artigo 3ª da Instrução CVM nº 165/91
e do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09, informamos que o percentual mínimo de participação no capital social votante
necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho de administração
é de 5% (cinco por cento).
Belo Horizonte, 21 de junho de 2018.
Guilherme Caldas Emrich
Presidente do Conselho de Administração.

Finvest Finanças e Investimentos S.A. - CNPJ/MF nº 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 29/05/2018, às 10 horas, na sede social, Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017 - 10º andar, Itaim
Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Byung Soo Hong - Presidente, e
Alvaro de Carvalho Pinto Pupo - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Reeleição da
Diretoria: Presidente: Márcio Garcia de Souza, brasileiro, casado, RG nº 5.772.152/SSP-SP, CPF/MF nº 448.215.73849; Diretores: Alexandre Wildt Borges, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 13.021.743-3, CPF/MF nº
739.656.931-15; e Matías Cristóval Vidal, argentino, casado, economista, RNE nº V-319229-N, CPF/MF nº
227.629.598-88, todos residentes em São Paulo/SP, para um mandato uniﬁcado de 3 anos a encerrar-se em 01/06/2021
ou até a realização da AGO de 2021, o que ocorrer por último. Os Diretores reeleitos declaram, que não estão
impedidos de exercer a atividade mercantil. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 29/05/2018.
Conselheiros: Márcio Garcia de Souza, José Pio Borges de Castro Filho, Caio Mário Paes de Andrade e Byung Soo
Hong. JUCESP nº 278.974/18-1 em 13.06.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Liga das Nações Masculina: Brasil
vence os donos da casa por 3 sets a 0
Foto/Divulgação

Em Melbourne, seleção brasileira bateu a australiana com destaque para o oposto Wallace, maior pontuador do jogo

Brasil comemora ponto
A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória
na quinta etapa da Liga das Nações. A equipe dirigida pelo técnico Renan bateu a Austrália, que
jogou em casa, por 3 sets a 0 (25/
22, 25/19 e 25/19) na sexta-feira (22), na primeira partida da
fase que está sendo disputada na
Hisense Arena, em Melbourne.
Com o resultado, o Brasil
chegou a 27 pontos e segue na
quarta colocação da tabela. A
França lidera, com 30 pontos, os
Estados Unidos estão em segundo, com 29, e a Rússia em terceiro, com 28 – porém, todos
ainda têm um jogo a menos do
que a seleção brasileira.
Nesta sexta, o oposto Wallace saiu de quadra como maior
pontuador da partida, ao marcar

16 vezes – 14 de ataque e dois
de saque. Outro destaque ficou
por conta do ponteiro Lucas Lóh,
que se integrou ao grupo nesta
semana, e marcou 12 pontos (11
de ataque e um de bloqueio).
Satisfeito com a vitória do
time brasileiro, o capitão Bruninho elogiou alguns pontos desempenhados nesta partida.
“Hoje a equipe entrou muito
focada. Viemos de um fim de
semana ruim, muito abaixo do
que esperava, e hoje a defesa funcionou muito melhor, sacamos
com agressividade, sabendo alternar e errando pouco, e isso foi
colocando pressão no time da
Austrália”, comentou Bruninho.
Apesar de contente, o levantador e um dos mais experientes
do atual grupo da seleção brasi-

leira cobrou evolução para os dois
próximos jogos na Austrália.
“Podemos melhorar no contra-ataque, já que ainda tivemos
um pouco abaixo, com alguns
erros e precisamos melhorar
para o restante desta semana, mas
valeu demais pela primeira vitória aqui em Melbourne”, concluiu
Bruninho.
O Brasil volta à quadra neste
sábado (23.06), às 7h10 (Horário de Brasília), para enfrentar a
Polônia, e o último compromisso da fase de classificação será
ainda neste sábado, às 23h10,
contra a Argentina – ambos ao
vivo no SporTV 2. A seleção brasileira encara o fuso horário de
13h na frente e, com isso, o terceiro jogo será já no domingo em
Melbourne.
O Jogo
O Brasil começou melhor e
abriu dois de vantagem em 6/4.
Com Lucas Lóh pelo fundo meio,
a seleção brasileira chegou a 7/
4 e fez 8/4 no primeiro tempo
técnico. A Austrália reagiu, encostou em 7/8 e Renan pediu
tempo. Com Isac, o Brasil voltou a ter dois de vantagem: 11/9.
Os donos da casa empataram em
11/11. No bloqueio simples de
Bruninho, a equipe verde e amarela chegou a 15/12. O set voltou a ficar igual em 18/18. Os
australianos assumiram o comando do placar em 20/19. O
Brasil voltou a ter vantagem, fez

23/21 e foi a vez do adversário
pedir tempo. No final, vitória
brasileira em 25/22.
A equipe comandada pelo técnico Renan esteve pontos de vantagem logo no começo do segundo set. No ace de Wallace, 5/2, e
com Lucão, chegou a 6/2, forçando o adversário a pedir tempo. Com Lucas Lóh, o Brasil
marcou 7/3. Em boa passagem de
Isac pelo saque, o placar apontou 12/7. Com Wallace, a seleção brasileira chegou a 15/9. No
ataque, Isac marcou 18/12. Os
donos da casa diminuíram a diferença para 16/19 e Renan parou o jogo com pedido de tempo. No erro do Brasil, o placar
foi a 17/19. Com Wallace duas
vezes, a seleção brasileira marcou 22/17. E o time de Renan
fechou o set em 25/19.
No bloqueio de Lucas Lóh, o
Brasil fez 2/0. Com mais um
ponto neste fundamento, desta
vez com Lucão, o placar foi a 4/
1. A seleção brasileira chegou a
5/1 e a Austrália pediu tempo.
Wallace fez 8/4 no primeiro tempo técnico. No bloqueio, o time
de Renan marcou 9/4. Com
Wallace em um potente ataque,
a seleção brasileira chegou a 13/
8. Com ace, o adversário encostou no placar: 14/15. A vantagem
brasileira voltou e a equipe de
Renan abriu quatro em 19/15. E
Wallace fechou o set em 25/19
e o jogo em 3 sets a 0.

Circuito Mundial

Pedro Solberg e Bruno Schmidt
avançam às oitavas de final em Ostrava
O Brasil terá duas duplas em
cada gênero nas oitavas de final
da etapa quatro estrelas de Ostrava, na República Tcheca. Pedro
Solberg e Bruno Schmidt (RJ/DF)
conseguiram a vaga na sexta-feira (22) com duas vitórias. Evandro/Vitor (RJ/PB), Ágatha/Duda
(PR/SE) e Carol Solberg/Maria
Elisa (RJ) já estavam garantidas e
nem entraram em quadra.
Evandro e Vitor Felipe encaram nas oitavas de final os holandeses Bouter e Varenhorst neste
sábado (23), às 9h20 (de Brasília). Será o primeiro confronto
entre os dois times. No feminino, Ágatha/Duda encara as norteamericanas Stockman e Larsen às

6h30 (de Brasília). Os times se
enfrentaram duas vezes anteriormente, com uma vitória de cada.
Também pelas oitavas, Carol
Solberg e Maria Elisa enfrentam
as espanholas Liliana Fernandez
e Elsa Baquerizo às 4h. As quartas de final também ocorrem no
sábado, enquanto semifinais e
disputas de bronze e ouro ficam
reservadas para o domingo (24).
Alison e André Stein (ES) e
Thiago/George (SC/PB) acabaram superados na repescagem,
ficando na 17ª posição. Alison e
André foram derrotados pelos
holandeses Brouwer e Meeuwsenor, campeões mundiais de
2013, por 2 sets a 0 (27/25, 21/

19), em 40 minutos. Já Thiago e
George caíram para os letões
Plavins e Tocs por 2 a 0 (21/16,
21/12), em 31 minutos.
Torneio Feminino
Três duplas brasileiras entraram em quadra na sexta-feira pelo
torneio feminino, mas nenhuma
avançou às oitavas de final. Tainá
e Victoria (SE/MS) acabaram superadas no grupo D pelas chinesas Fan Wang e Xinyi Xia por 2
sets a 1 (21/14, 12/21 e 17/15)
em 44 minutos, caindo na fase de
grupos. Mesma situação de Taiana/Carol Horta (CE), derrotadas
pelas ucranianas Davidova e
Shchypkova por 2 a 0 (21/15, 21/
17), em 31 minutos, na chave H.

Já Josi e Lili (SC/ES) venceram a partida pelo grupo E contra as eslovacas Dubovcova/Strbova, por 2 sets a 1 (16/21, 23/
21 e 15/9), em 46 minutos, avançando em terceiro lugar. Na repescagem, porem, foram derrotadas pelas holandesas Keizer/
Meppelink por 2 sets a 0 (21/17,
21/16), em 33 minutos de duração, ficando em 17º.
Ágatha/Duda (PR/SE) e Carol Solberg/Maria Elisa (RJ), que
venceram os dois jogos na chave
na ultima quinta e foram direto
às oitavas de final, folgaram nesta
sexta-feira. Elas conheceram
suas adversárias, que saíram das
partidas da repescagem.

Atletas Shimano têm agenda agitada:
MTB, ciclismo de estrada e triathlon
Mulheres do Shimano Sports Team estarão em ação na Taça Brasil de XCO, em Goiânia, no Paulista de Estrada, em São
Carlos, e no Pan-Americano de Triathlon, em Brasília
oportunidade de me testar competindo com algumas das melhores ciclistas do MTB nacional”,
define Karen.
Campeonato Paulista 2018
- O Parque Eco-Esportivo Dahmna, em São Carlos, será o palco
da edição de 2018 do campeonato de ciclismo, com disputas
de ciclismo de estrada entre sexta-feira (22) e domingo (24). A
LuluFive estará em ação na disputa da elite da prova de estrada,
marcada para as 8h da manhã do
terceiro e último dia de evento.
Estarão em ação representando
a marca as ciclistas Gisele Gasparoto, Kamila Sikora e Erika
Soares, com suas bicicletas
equipadas com grupo e rodas
Dura-Ace da Shimano, além do
medidor de potência da marca.
O apoio à equipe LuluFive é
uma das principais apostas da
Shimano nesta temporada para
motivar mais mulheres a praticarem o ciclismo. Além do time de
ciclismo, que compete em provas nacionais e internacionais, a
LuluFive Team conta ainda com
uma assessoria de treinamento
esportiva, voltado para o público
feminino na prática ciclística.
Pan-Americano de Triathlon - A jovem Clara Carvalho,
de 21 anos, será a representante
feminina da Shimano no Campeonato Pan-Americano de Triathlon, realizado em Brasília. A
disputa será na distância Standard
e terá 1,5 km de natação, 40 km
de ciclismo e 10 km de corrida.
O evento faz parte do novo Ciclo Olímpico para Tóquio 2020
e ofertará 450 pontos aos campeões no ranking da ITU (União
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Agenda cheia para as atletas
Shimano, que representam a marca em três competições nacionais neste fim de semana. Em
Goiânia (GO), no Paço Municipal, Viviane Favery (Cannondale
Brasil Racing), Karen Olimpio
(Squadra Oggi) e Danielle Moraes (Caloi Avancini Team) disputam a Taça Brasil de XCO, que
vale pontos nos rankings olímpico e mundial. No Parque EcoEsportivo Dahma, em São Carlos (SP), a LuluFive Team tem
três atletas em ação no Campeonato Paulista de Ciclismo de
2018. Por fim, em Brasília, a triatleta sub-23 Clara Carvalho
(Sense Factory Racing) compete no Campeonato Pan-Americano de Triathlon.
A etapa goiana da Taça Brasil
de XCO será a terceira competição no País válida pelo Ciclo
Olímpico de Tóquio 2020 no
mountain bike. Na pista do Laboratório, no Paço Municipal, 30
pontos (classe 2) estarão em
jogo aos campeões das elites nos
rankings UCI (União Ciclística
Internacional). A largada da super
elite será às 12h15, com cinco
voltas para as mulheres, o que
totaliza pouco mais de 25 km no
circuito de 5,1 km de extensão.
A mais nova entre as três ciclistas Shimano que estarão em
Goiânia, a mineira Karen Olimpio avalia a disputa no Cerrado.
“A pista do Laboratório é de alto
nível. Tem um traçado bastante
técnico. Tem um pouco de parte
aberta e depois cerca de 70% de
mata fechada com com um single track (trilha estreita) muito
bacana. Será uma excelente

Agenda da Copa

Karen Olimpio
Internacional de Triathlon).
Espaço das mulheres - A
Shimano dá destaque especial a
suas atletas, com releases, postagens em mídias sociais, eventos, entre outras ações de comunicação específica para o público feminino. O objetivo é difundir ainda mais o ciclismo feminino e dar atenção às ciclistas que
crescem em quantidade e nível
de profissionalismo a cada temporada.
Novidades Shimano - Em
2018, a Shimano fez o lançamento do tradicional grupo de ciclismo de estrada 105 R7000, totalmente remodelado: são novas
tecnologias herdadas do DuraAce, alavancas de STI adequadas
para mãos menores (de mulheres por exemplo) e freio a disco
hidráulico - finalmente regulamentado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Vale
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COREIA
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destacar que o ciclismo de estrada é uma modalidade bastante
praticada por atletas de MTB,
como complemento aos treinos.
Também neste ano, a marca
lançou o XTR M9100 e atendeu
o pedido dos fãs com a configuração de 12 velocidades, trazendo muitas outras inovações. O
grupo apresenta um cassete totalmente inovador com pinhões
de amplo alcance de 10-45D ou
10-51D, freios com 2 ou 4 pistões, e um novo cubo com a nova
tecnologia Shimano Micro Spline. Um novo projeto de configuração de freios e alavancas, que
permite ao ciclista posicionar
seus comandos, incluindo a alavanca de canote retrátil de selim
“dropper post” XTR, em uma situação otimizada para máximo
conforto e acionamento rápido.
Mais informações no site:
bike.shimano.com.br
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Novo MINI Hatch chega ao Brasil
A MINI anuncia a chegada do novo
MINI Hatch ao Brasil em meados deste mês.
O modelo ganhou visual renovado, nova
transmissão, opções inéditas de customização e mais conectividade e tecnologia. O
modelo será vendido por aqui em seis versões (Cooper 5p; Cooper Exclusive 3p; Cooper S 3p; Cooper S 5p; Cooper Top 3p e
John Cooper Works) com preços de R$
119.990 a R$ 179.990.
A carroceria do novo MINI Hatch recebeu atualizações que tornaram o seu visual
ainda mais ousado e inconfundível. Entre as
novidades, estão as lanternas em LED que
ganharam um layout interno que remete à
Union Jack, a bandeira do Reino Unido, em
homenagem à sua origem britânica. Na dianteira, os faróis dotados de painéis escurecidos conferem agora uma aparência mais
atraente à parte frontal do veículo.
O modelo estreia ainda o novo logotipo
da MINI, concebido em 2D, que aparece na
dianteira, traseira, volante, tela do instrumento central e chave do veículo. Os novos MINI
também passam a contar com novos modelos de roda de liga leve e três novas cores
externas, de acabamento metálico, que complementarão a gama de tonalidades disponíveis: Laranja Solaris, Cinza Emerald e Azul
Starlight, todas com acabamento metálico.
No interior, há novas opções de personalização e customização do veículo. Os destaques ficam por conta da possibilidade de
configuração com assentos em couro Chester Malt Brown para os modelos Hatch de 3

e 5 portas. Outra novidade é a Superfície
Interior Iluminada MINI Yours, com desenho estilizado da bandeira britânica, no painel ao lado do passageiro. Introduzida pelo
MINI Clubman e já usado no Countryman,
essa tecnologia está presente agora em todos os modelos da marca.
Os motores MINI TwinPower Turbo presentes em todos novos MINI Hatch estão
agora mais leves e eficientes, com redução
de até 5% nas emissões de poluentes, otimização dos sistemas de tubulação de ar de
admissão, sistema de refrigeração, sistemas
de exaustão, e adoção do uso de componentes em carbono reciclado usado na produção de automóveis BMW i.
São três opções de motorização disponíveis. A primeira dela é o motor 1,5 litros
TwinPower Turbo, 3 cilindros, com 136 cavalos de potência de 4.400 a 6.000 rpm e
220 Nm de torque entre 1.250 e 4.300 rpm.
Disponível nas versões MINI Cooper Exclusive 3P, MINI Cooper Top 3P e MINI Cooper 5P, esse propulsor oferece velocidade
máxima de 210 km/h e aceleração de 0 a
100 km/h em apenas 7,9 segundos.
Já o motor Cooper S traz o propulsor 2.0
litros TwinPower Turbo, 4 cilindros, com 192
cavalos de potência de 5.000 a 6.000 rpm e
280 Nm de toque de 1.350 a 4.600 rpm. A
velocidade máxima é de 233 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,7 segundos. Esse motor estará disponível nas versões MINI Cooper S 3P e MINI Cooper S
5P.

Por fim, a versão apimentada John Cooper Works traz o motor 2,0 litros TwinPower
Turbo, 4 cilindros, com potência de 231 cavalos de 5200 a 6.200 rpm e 320 Nm de torque de 1.250 a 4.800 rpm. Nessa versão, a
velocidade máxima é de 246 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,1 segundos. O motor John Cooper Works é disponível apenas para o MINI Hatch 3P.
A nova linha MINI Hatch estreia ainda
uma nova transmissão automática Steptronic com double clutch (dupla embreagem)

de sete marchas. Presente na motorização
Cooper em sua versão tradicional e na motorização Cooper S em sua versão esportiva. A nova transmissão entrega engates mais
rápidos e precisos, que intensifica a experiência de direção MINI. O motor John Cooper Works, por sua vez, traz câmbio automático Steptronic esportivo de 8 marchas
com Launch Control.
Tecnologia de ponta
A linha MINI Hatch oferece agora recursos inéditos de tecnologia e interativida-

de com a nova geração do assistente de mobilidade pessoal MINI Connected, presente
em diferentes níveis de conectividade. As funções incluem informações do trânsito em
tempo real e atualização automática do mapa
de navegação via conexão com o smartphone, além de serviço de concierge pessoal e o
portal de internet MINI online, que traz notícias previsão do tempo e preço dos combustíveis. Há ainda a opção da preparação para
o Apple CarPlay.
Entre os novos recursos do sistema MINI
Connected, o destaque vai para a nova funcionalidade MINI Online, que inclui conteúdo de notícias atualizadas e alertas meteorológicos. Através do Journey Mate, é possível enviar trajetos planejados a partir de um
smartphone ou de outros dispositivos conectados ao sistema de navegação MINI, por
meio do aplicativo MINI Connected XL.
Outro recurso recém-disponível é a preparação da Apple CarPlay, capaz de transferir
a interface de algumas funcionalidades do
iPhone para o sistema de infoentretenimento do veículo com a ajuda de conexão sem
fio (wireless).
Versões e equipamentos:
• MINI Cooper Exclusive 3p (R$
119.990)
• MINI Cooper Top 3p (R$ 129.990)
• MINI Cooper 5p (R$ 135.990)
• MINI Cooper S 3p (R$ 159.990)
• MINI Cooper S 5p (R$ 165.990)
• MINI John Cooper Works (R$
179.990)

Chega ao Brasil o Subaru XV
A Subaru lança no Brasil a nova geração do modelo crossover, ideal para enfrentar as mais diversas situações no dia a dia,
ou ainda, um veículo perfeitamente adequado para quem deseja se divertir em terrenos
irregulares.
O Novo Subaru XV, importado com exclusividade pela CAOA para o País, é a síntese do equilíbrio harmônico obtido pela Subaru entre o seu know-how no desenvolvido
e produção de modelos com tração 4x4 e fatores de desempenho de alto nível - como eficiência no consumo e prazer ao dirigir - com
um design exterior que expressa emoção e
prazer, ampla lista de equipamentos série, elevados níveis de segurança e versatilidade.
O Novo Subaru XV foi desenvolvido a
partir da nova Plataforma Global Subaru, concebida para proporcionar ainda mais dirigibilidade, segurança, performance e diversão
para o motorista. Outra vantagem dessa nova
plataforma é o aumento da distância entre
eixos e da largura do novo veículo, 30 mm e
20 mm, respectivamente, quando comparada com a atual geração do Subaru XV, o que
se reflete em mais espaço interno, ou seja,
mais conforto para os ocupantes do veículo.
Outra importante característica é o fato
dele se manter fiel à sua vocação SUV
(Sporty Utility Vehicle). Com isso, ele possui atributos mecânicos que lhe permitem
permite enfrentar os mais diversos tipos de
terrenos, proporcionando conforto e agilidade para o dia-a-dia nas áreas urbanas.

O Novo Subaru XV chega ao mercado
brasileiro com duas opções de acabamento:
Novo Subaru XV “L”, versão de entrada e
preço sugerido de R$ 114.990. Esta versão
oferece uma experiência única aos seus ocupantes, graças às amplas dimensões, utilização de materiais selecionados e uma completa lista de equipamentos de série. E o
Novo Subaru XV “S”, versão topo de gama
e valor de tabela de R$ 123.000.

Mercedes-Benz CLA
180 é o preferido

Ambas contam com uma ampla e completa lista de equipamentos de série e estão
equipadas uma evolução do motor Boxer 2.0
litros 16 válvulas, 12 kg mais leve que a versão utilizada pela edição anterior desse modelo e que conta com os benefícios de um
avançado sistema de injeção direta de combustível. Esse propulsor atinge a potência
máxima de 156 cv de potência a 6.000 rpm e
gera torque de 20 kgf.m a 4.000 rpm.

Novo Spin chegará mais
versátil e com novo design

Truck

proporções esportivas, com destaque para os
contornos arredondados, tornam o CLA um
modelo inconfundível, que tem sido capaz de
atrair as atenções de um novo público, ampliando o leque de clientes da Mercedes-Benz.
Adicionalmente, a integração do sistema de
informação e entretenimento com Apple CarPlay e Android Auto garante ainda mais interatividade entre usuário e veículo.
Com relação à segurança e conforto,
dois dos principais pilares da marca, o cupê
de quatro portas proporciona um comportamento ágil e dinâmico condizente com sua
aparência, além de excepcional conforto de
rodagem. Sua estabilidade é fruto de uma
suspensão independente tanto na dianteira
quanto na traseira cuidadosamente desenvolvida para o modelo. Adicionalmente, sete
airbags garantem a segurança passiva em
caso de acidente. Além dos dois dianteiros,
para o motorista e o passageiro, o CLA traz
dois airbags laterais na frente, airbags tipo
cortina, que protegem as quatro janelas do
veículo, e um airbag para proteger os joelhos do motorista.

O motorista conta com um posto de condução que ressalta o prazer de dirigir, com
assentos ergonômicos que “seguram” o condutor nas curvas, ajustes de altura e inclinação, além de serem revestidos de couro. Todos os comandos do veículo foram instalados de forma estratégica, que facilita o acionamento, evitando, por exemplo, que o condutor desvie a atenção da condução acionando os controles localizados no volante ou
na intuitiva Central de Entretenimento com
tela sensível de toque (touchscreen) de 8 polegadas e conectividade Android Auto e Apple CarPlay.
O Subaru XV possui barras de proteção
nas portas, cinto de segurança de três pontos nos bancos dianteiros e traseiros e encostos de cabeça para todos os ocupantes,
formando um completo conjunto de segurança passiva.
Além disso, o modelo conta com sete airbags de série, garantindo a máxima segurança em colisões frontais e laterais: são dois
airbags frontais, dois laterais, dois duplos de
cortina e um de joelho.
O Novo Subaru XV está coberto pela
garantia por um período de cinco anos, sem
limite de quilometragem. O modelo também
conta com revisões com preço fechado, cujo
valor já engloba os custos de peças e mão
de obra. Com isso, o cliente sabe, de forma
antecipada, quanto vai pagar em cada revisão programada, que realizadas em intervalos de 10.000 km.

Nacionais

O maior lançamento comercial da Chevrolet neste ano está a caminho. Trata-se
do Novo Spin, que está sendo completamente repaginado para se adequar às atuais demandas do consumidor.
O Novo Spin chega às lojas no segundo semestre com visual mais sofisticado e
esportivo, alinhado com o atual DNA de
design da Chevrolet no mundo.
A única coisa que não muda é o amplo

Apresentado em janeiro deste ano no
mercado brasileiro, o CLA 180 tem registrado números expressivos de vendas desde então. Entre janeiro e maio foram, ao todo, 520
unidades emplacadas, o que representa uma
fatia de quase 80,1% da família que contempla também as versões CLA 200, CLA 250 e
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC. Juntas,
todas elas levaram o cupê de quatro portas à
liderança de seu segmento, com 649 automóveis comercializados e 74,0% de market share, resultados que representam um aumento
de mais de três vezes nas vendas dos modelos em relação ao mesmo período do ano passado.
Reconhecido mundialmente por seu design caracterizado pela combinação de elegância com linhas expressivas, o veículo impressiona por seu desempenho e design esportivo. A versão 180, disponível em todos os
concessionários do País com preço sugerido
de R$ 137.900, é equipada com motor de 1.6
L, transmissão 7G-DCT de dupla embreagem,
rodas de 17 polegadas, faróis e lanternas de
LED High Performance e câmera de ré. Suas

O Novo Subaru XV conta ainda com
câmbio automático Lineartronic de sete velocidades e sistema de tração integral Subaru Symmetrical All-Wheel Drive, que é sinônimo de segurança, performance e dirigibilidade nos mais variados tipos de piso e condição de rodagem.
O modelo está disponível em quatro
opões de cores externas: Cyrstal White Pearl, Crystal Black Silica, Ice Silver Metallic
e Dark Gray Metallic.
A utilização da nova Plataforma Global
Subaru para o desenvolvimento do Novo Subaru XV, possibilitou um aumento no espaço
interno, tanto para ocupantes como, também,
para acomodação de bagagens no porta-malas, quando comparada com a geração anterior. Um exemplo disso é o entre-eixos, que
cresceu 30 mm em relação ao modelo anterior, passando para 2.665 mm, e a largura
total, que agora é de 1.800 mm (+ 20 mm em
relação ao modelo vendido antes), o que contribui para que os ocupantes desse lançamento contem com um interior espaçoso e confortável.
Interior
O interior do Novo Subaru XV conta com
um desenho que reforça o elevado nível dos
materiais selecionados e transmite aos ocupantes a qualidade elevada presente neste
lançamento. O painel de instrumentos apresenta linhas arrojadas, que conferem dinamismo e versatilidade, além de contribuírem
para o amplo espaço interno.

espaço para até sete ocupantes e para bagagens.
O Novo Spin também vai trazer acabamento interno mais refinado, com maior
aplicação de materiais nobres e tecnologias inovadoras. Tudo customizado de acordo com a versão.
Outro destaque será em relação à versatilidade. O modelo da Chevrolet contará
com uma inédita segunda fileira de bancos

corrediços, que possibilita ampliar o espaço para passageiros ou para bagagens.
O consumidor busca cada vez mais automóveis que mesclem características de
vários segmentos, os chamados crossovers. E o Novo Spin amplifica a percepção do produto neste sentido, seja pelo visual, posição elevada de guiar, robustez,
nível de equipamentos e até pela dinâmica
veicular.

Nova cor na DAF

A DAF Caminhões Brasil lança mais
uma opção de cor para seus modelos. O
CF85 e o XF105 já podem ser encomendados em um novo tom de cinza metálico, chamado Iron Grey, em todas as concessionárias da rede.
O CF85 possui capacidade técnica de até
60 toneladas e é voltado para operações de
curtas e médias distâncias. O modelo pode
ser adquirido nas versões 4x2 e 6x2 com motorização de 360cv ou 410cv. Suas configurações atendem diversos segmentos do mercado, como cegonha, transporte de químicos,
carregamento de insumos agrícolas e cargas
fracionadas.
Reconhecido pela robustez e pelo baixo
custo de operação, o XF105 conta com duas
opções de cabine: Space e Super Space. O
modelo possui capacidade técnica de 60 a 80
toneladas, de acordo com cada versão e possui as configurações 4x2, 6x2 e 6x4 com motorização 460cv ou 510cv.
Off road
Lançado em outubro do ano passado, o
CF85 off road possui três opções de cabine: a
Day Cab, com teto baixo; a Sleeper Cab, com
teto baixo e cama; e a Space Cab, com cama
e teto alto, a maior e mais espaçosa do seg-

mento. Aopção maior ainda tem como opcional o Skylight, faróis de teto, que proporcionam maior visibilidade durante operações noturnas em campo.
A linha XF105 off road conta com uma

Space Cab com cama e os mesmos atributos
da linha CF. Os dois modelos são equipados
com motor PACCAR MX 13, de 12,9 litros.
O CF85 com potência de 460 cv e o XF105
de 520 cv.

