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BC anuncia mais injeção de dólares
no mercado de câmbio

Estudo diz que é preciso ampliar em
62% os investimentos em saneamento
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Tesouro Direto registra décimo
mês seguido de saques

Inadimplência em
condomínios abre espaço

para venda das dívidas

Esporte

São Paulo, 23, 24 e 25 de junho  de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,78
Venda:       3,78

Turismo
Compra:   3,75
Venda:       3,98

Compra:   4,40
Venda:       4,40

Compra: 142,50
Venda:     160,16

Novo Spin chegará
mais versátil e com

novo design

A seleção brasileira masculina de vô-
lei 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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Liga das
Nações

Masculina:
Brasil vence
os donos da

casa por
3 sets a 0
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Bruninho com Isac

Atletas Shimano têm agenda
agitada: MTB, ciclismo de

estrada e triathlon
Agenda cheia para as atletas

Shimano, que representam a mar-
ca em três competições nacio-
nais neste fim de semana. Em
Goiânia (GO), no Paço Munici-
pal, Viviane Favery (Cannondale
Brasil Racing), Karen Olimpio
(Squadra Oggi) e Danielle Mo-
raes (Caloi Avancini Team) dis-
putam a Taça Brasil de XCO, que
vale pontos nos rankings olímpi-
co e mundial. No Parque Eco-
Esportivo Dahma, em São Car-
los (SP), a LuluFive Team tem
três atletas em ação no Campeo-
nato Paulista de Ciclismo de
2018.     Página 5Danielle Moraes
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26º C

13º C

Sábado: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

26º C

15º C

Domingo: Sol
com algumas nu-
vens durante o dia.
À noite o céu fica
com muitas nu-
vens, mas não cho-
ve.

Manhã Tarde Noite

25º C

14º C

Segunda: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

Pedro Solberg e
Bruno Schmidt

avançam às oitavas
de final em Ostrava

Bruno Schmidt

O Brasil terá duas duplas em
cada gênero nas oitavas de fi-
nal da etapa quatro estrelas de
Ostrava, na República Tcheca.
Pedro Solberg e Bruno Schmi-
dt (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 en-
caram nas oitavas de final os
holandeses Bouter e Vare-
nhorst neste sábado (23), às
9h20 (de Brasília). Será o pri-
meiro confronto entre os dois
times. No feminino, Ágatha/

Duda encara as norte-ameri-
canas Stockman e Larsen às
6h30 (de Brasília).  Página 5
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Pelo menos 22
candidatos são
assassinados

antes das
eleições no

México

Equador
envia

delegação
para

identificar
corpos na
Colômbia
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A pouco mais de uma se-
mana das eleições gerais no
México, marcadas para o pró-
ximo dia 1º, pelo menos 22
candidatos e pré-candidatos
foram assassinados no país.

Página 3

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 Dire-
to, programa de venda de títu-
los públicos a pessoas físicas

pela internet, superaram os in-
gressos em R$ 107,4 milhões.

Foi o décimo mês seguido
de resgates líquidos. Desde
agosto do ano passado, os in-
vestidores resgataram R$ 3,116
bilhões a mais do que compra-
ram.   Página 3
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Condomínios devem avaliar custos de contratação de
empresa para administrar inadimplência

As ações judiciais na capital
paulista por falta de pagamento
do condomínio registraram a ter-
ceira alta consecutiva neste ano.

Em abril, a alta foi 17% em rela-
ção a março, que já havia supera-
do o número de fevereiro, de
acordo com levantamento feito

pelo sindicato do setor imobili-
ário 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 espe-
cializadas como uma forma de se
livrar dos prejuízos da inadim-
plência. Após análise dos proces-
sos judiciais e da relação de
inadimplência de um condomí-
nio, empresas especializadas no
segmento, por exemplo, avaliam
a compra da  dívida com deságio,
com pagamento à vista do valor
atualizado da inadimplência – in-
cluindo multa, juros e atualiza-
ção monetária.     Página 3

Fachin nega recurso de
Lula e julgamento é

cancelado no Supremo
O ministro do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin rejeitou  no final da tarde de
sexta-feira, pedido protocolado
pela defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para aguar-
dar em liberdade o julgamento de
mais um recurso contra a conde-
nação na Operação Lava Jato.
Com a decisão, o caso não será
julgado na próxima terça-feira
(26) pela Segunda Turma da Cor-
te, e Lula continuará preso.

A decisão do ministro foi to-
mada após a vice-presidente do
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF 4), Maria de Fáti-
ma Freitas Labarrère, rejeitar
pedido para que a condenação a
12 anos e um mês de prisão pe-
los crimes de corrupção e lava-
gem de dinheiro, no caso do trí-
plex 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 nes-

ta sexta (22), modelo é um dos
mais fabricados da história; 6.430
têm a placa preta, de coleciona-
dores

Parte da história do século 20
e de muitas famílias brasileiras,
o Fusca é um dos modelos de car-
ros mais simpáticos e populares

do mundo. Não por acaso, nesta
sexta-feira (22) é celebrado mun-
dialmente o Dia Mundial do Fus-
ca, o modelo mais colecionado
no Estado de São Paulo. No sis-
tema do Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP), consta 827.234 uni-
dades do modelo.     Página 2



Desembargadoras tomam posse no
Tribunal de Justiça do Estado
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São Paulo conta com mais
duas desembargadoras do Tribu-
nal de Justiça do Estado, em ra-
zão 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 Justi-
ça e da Defesa da Cidadania,
Márcio Elias Rosa, que repre-
sentou o governador Márcio
França.

As magistradas assumiram
os cargos nas vagas decorrentes
das aposentadorias dos desem-
bargadores Carlos Teixeira Lei-
te 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 vi-
tória contra o preconceito em
relação às mulheres quando in-
gressaram na magistratura”, afir-
ma o desembargador Walter
Rocha Barone.

Carreiras
O magistrado também res-

saltou a sensibilidade, empatia,
entusiasmo e fé com que as duas
desembargadoras exercem as
atividades no Judiciário. Já o pre-
sidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Manoel de Quei-
roz Pereira Calças, destacou o
fato de que, pela primeira vez na
história da Corte, duas juízas de
carreira tomam posse simultane-
amente como desembargadoras.

“É emblemático e paradigmáti-
co. Isso demonstra a evolução
deste Tribunal”, enfatiza.

“As novas desembargadoras
são modelos de mulheres, juízas,
profissionais, dedicação ao es-
tudo e comprometimento com a
carreira”, acrescenta o magistra-
do. A nova desembargadora Gil-
da Diodatti é graduada em Direi-
to pela Faculdade do Largo de
São Francisco (USP), turma de
1988, e ingressou na magistra-
tura no ano seguinte. A profissi-
onal atuou nas comarcas de
Osasco, Itaberá, Santa Bárbara
D’Oeste, Barueri e da capital.
Foi, ainda, juíza da Vara da Infân-
cia e Juventude do Foro Regio-
nal do Tatuapé.

Márcia Regina Dalla Déa
Barone é formada pela Faculda-
de 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 car-
go de juíza substituta em 2º grau.

Também participaram da ce-
rimônia o ex-presidente do Tri-
bunal de Justiça Paulo Dimas de
Bellis Mascaretti, e a procura-
dora de Justiça Lídia Helena Fer-
reira da Costa Passos, represen-
tando o procurador-geral de Jus-
tiça, Gianpaolo Smanio, além de
desembargadores, juízes, advo-
gados 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 co-
lecionadores

Parte da história do século
20 e de muitas famílias brasilei-
ras, o Fusca é um dos modelos
de carros mais simpáticos e po-
pulares do mundo. Não por aca-
so, nesta sexta-feira (22) é ce-
lebrado mundialmente o Dia
Mundial do Fusca, o modelo
mais colecionado no Estado de
São Paulo.

No sistema do Departamen-
to Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP), consta
827.234 unidades do modelo
registrados no Estado. Destes,
6.430 têm a cobiçada placa pre-
ta, para colecionadores – ainda
mantêm boa parte das caracterís-
ticas originais.

Conhecido como “besouro”,
foi criado pelo alemão Ferdi-

nand Porsche – o mesmo da
marca de esportivos. Lançado
em 1935, foi chamado de Vo-
lkswagen, ou carro do povo.
Logo ganhou o mundo, fazendo
história em muitos países com
nomes ou apelidos como Bee-
tle, Bug, Käfer, Type 1, Carocha,
Coccinelle, Escarabajo, Maggi-
olino, etc.

Foi o Fusca (chamado de
Volkswagen Sedan) que, em
1953, deu início à história da
Volkswagen no Brasil. Naque-
le ano começou a montagem,
na capital paulista, de modelos
com peças importadas da Ale-
manha.

A fabricação brasileira co-
meçou em 1959 e foi até 1986.
De seu projeto, surgiram ainda
outros sucessos, como a Brasí-
lia e a Variant. Em 1993, o Fus-
ca voltou à linha de produção, a
pedido do então presidente Ita-
mar Franco. A nova fase durou

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 mun-
do todo, a produção foi de mais
de 21,5 milhões de unidades.
Ainda hoje, o “besouro” está en-
tre os modelos mais fabricados

de todos os tempos, seja no Bra-
sil ou no planeta.

Neste Dia Mundial do Fus-
ca, uma campanha nas redes so-
ciais 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) par-
ticiparam de um treinamento
com a Empresa Brasileira de Ino-
vação e Pesquisa (Finep), ligada
ao governo federal, para conhe-
cer as ferramentas de financia-
mento do órgão e, dessa forma,
estarem aptos a orientar a sub-
missão de projetos das Faculda-
des de Tecnologia (Fatecs) e
Escolas Técnicas (Etecs) esta-
duais.

A iniciativa faz parte de uma
série de capacitações promovi-
das pela Inova Paula Souza, agên-
cia de inovação e empreendedo-
rismo do CPS, para fomentar o
conhecimento de alunos e pro-
fessores da instituição.

“Essa ação faz parte de nos-
sa intenção de ter agentes espe-

cialistas que atuem para ampliar
a integração do CPS em ecos-
sistemas de inovação e ajudem
a viabilizar os projetos e as star-
tups de nossos alunos e profes-
sores”, avalia Mauro Zac, dire-
tor da Inova.

Para o segundo semestre,
estão previstos treinamentos
com a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Pau-
lo (Fapesp) e a Agência de De-
senvolvimento Paulista (Desen-
volve SP), ambas do governo
estadual. Ao final da série de ca-
pacitações, os agentes vão trans-
ferir as informações às unidades
sobre os processos de captação
de recursos e condições de ins-
crição de projetos.

“Queremos disponibilizar
para todas as unidades conheci-
mentos sobre fontes de financi-

amento público e privado para a
pesquisa que desenvolvem”, ex-
plica Simoni Maria Gheno, co-
ordenadora do Programa Agen-
tes de Inovação da Inova.

Segundo ela, vários traba-
lhos apresentados anualmente
pelas Etecs e Fatecs na Feira
Tecnológica do Centro Paula
Souza (Feteps) estariam habili-
tados a receber recursos, sain-
do da prancheta para constituí-
rem startups ou outros empre-
endimentos. “Vamos mostrar as
ferramentas para que professo-
res e alunos enxerguem oportu-
nidades.”

Apoio à inovação
Durante esse primeiro trei-

namento, os agentes receberam
informações sobre os progra-
mas e linhas de apoio à inova-
ção da Finep, que opera com ta-

xas e prazos diferenciados e bas-
tante 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 cré-
dito pelas empresas. “Nós vamos
treinar esses profissionais para
que possam ajudar as empresas a
elevarem seus investimentos em
P,D&I (pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação), a partir da elabo-
ração de projetos de inovação”,
afirma Oswaldo Massambani, su-
perintendente de Inovação da Fi-
nep em São Paulo.

Os agentes de inovação do
Paula Souza atuam hoje nas 16
regiões administrativas do Esta-
do, dando suporte a iniciativas
variadas da instituição na área de
inovação e empreendedorismo.

Neste fim de semana, 23 e
24 de junho, a CPTM (Compa-
nhia Paulista de Trens Metropo-
litanos) prosseguirá com as
obras de modernização em suas
linhas.

Por isso, os trens circularão
com maiores intervalos em tre-
chos e horários específicos.
Confira a programação e anteci-
pe sua viagem:

Linha 7-Rubi (Luz-Fran-
cisco Morato)

Domingo: das 7h às 19h, se-
rão realizados serviços nos equi-
pamentos 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-

CPTM altera horário de circulação
dos trens no fim de semana

pamentos de via permanente en-
tre as estações Antonio João e
Barueri. O intervalo médio en-
tre os trens será de 20 minutos
de Carapicuíba a Itapevi.

Domingo: das 6h às 14h, os
serviços serão executados nos
equipamentos de sinalização en-
tre as estações Jandira e Itapevi.
Das 8h às 22h, as intervenções
ocorrerão nas estações Jardim
Belval e Jardim Silveira. O in-
tervalo 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 minu-
tos entre Barueri e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Gra-
jaú – Osasco)

Domingo: das 4h à meia-noi-
te, serão realizados serviços no
sistema de rede aérea entre as
estações Cidade Universitária e

Cidade Jardim. Das 8h às 19h,
haverá intervenções nos equipa-
mentos 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-noi-
te, em razão das obras de moder-
nização da Estação Suzano, o in-
tervalo 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 in-
tervenções programadas na Li-
nha 13-Jade, no trecho entre
Engenheiro Goulart e USP-Les-
te. O intervalo médio dos trens
será:

– Das 16h às 21h: 15 minu-
tos;

– Das 21h até o fim da ope-

ração: 30 minutos.
Domingo: das 4h à meia-noi-

te, devido às obras programadas
na Linha 13-Jade, a circulação
ficará interrompida entre as es-
tações Tatuapé e Comendador
Ermelino. Para seguir viagem no
trecho, os usuários poderão uti-
lizar ônibus gratuito, com distri-
buição 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 movi-
mentação de passageiros, aos
finais de semana, feriados e ma-
drugadas.

Em caso de dúvidas ou infor-
mações complementares, a
CPTM coloca à disposição o
Serviço de Atendimento ao Usu-
ário: 0800 055 0121.

H I S T Ó R I A 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 propaga-
ção em tempo real de “notícias falsas” e suas consequências
nas candidaturas das vítimas ...

D A

... das mentiras [ou pior - meias verdades], seja nas propor-
cionais aos Legislativos, seja nas majoritárias ao Senado e Pre-
sidência. Por isso, é muito importante a existência do Centro
de Memória Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral no Esta-
do de São Paulo. E como instituições ...

P O L Í T I C A

... sem gente dedicada não passariam de prédios com uma
inscrição nas suas placas de identificação, não podemos dei-
xar 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 L E I R A

... aos partidos políticos extintos, seja em relação aos atu-
ais e alguns surreais 35 existentes hoje e seus donos ou sóci-
os 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 ...

N O

... 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 ...

E S T A D O

... acervos [no segmento eleitoral] do Brasil e um dos mai-
ores 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, ...

D E

... jornais e revistas, áudios e imagens de cinema e televi-
são, chegando finalmente à chamada nova Revolução das Co-
municações que vêm mudando [infelizmente pra muito pior
dependendo do mau uso dos novos meios eletrônicos de mí-
dias imediatas pra que suas histórias - e gente - possam ...

 S Ã O

 ... 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, tal-
vez o menos importante seja quem ganhou e quem perdeu, pe-
los partidos e suas alianças, as eleições ...

P A U L O

... 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 Pre-
sidente Fernando Henrique pra prefeitura paulistana [volta das
diretas em 1985]. Voltando aos anos 1950 - 1960, um Adhe-
mar de Barros contra um Jânio Quadros [governadores]. Para-
béns desde já à equipe do querido José D’Amico.

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde
1993. Ela tornou-se referência na imprensa e via da liberdade
possível. Ele está dirigente na associação “Cronistas de Polí-
tica - SP”. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi
um dos pioneiros no Brasil.

www.jornalodiasp.com.br
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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 pré-
candidatos 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 candida-
tos e pré-candidatos sofreram algum tipo de agressão. Em meio
a dados não confirmados oficialmente, há indicações que os nú-
meros 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 Fede-
ração, 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, famíli-

as 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  te-
nham sido mortos por dissidentes das Forças Armadas Revoluci-
onárias da Colômbia (Farc).

Os três corpos podem pertencer aos equatorianos Javier Or-
tega (jornalista), Paúl Rivas (fotógrafo) e Efraín Segarra (moto-
rista). Eles viajaram para a fronteira entre Colômbia e Equador
para fazer uma grande reportagem sobre os episódios de violên-
cia envolvendo as Farc na região.

Porém, os três foram capturados em 26 de março e há infor-
mações, 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 Na-
ções 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 fi-
quem com seus pais nos centros de detenção, em vez de separá-
las 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 vá-
rias 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 ratifica-
ram: Estados Unidos e Somália.

Em entrevista coletiva, Ravina reiterou o pedido da ONU para
que os Estados Unidos adotem políticas migratórias que inte-
grem 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 comuni-
dades”, 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 De-
fesa dos EUA para receber cerca de 20 mil crianças imigrantes
sozinhas em bases militares, Shamdasani insistiu que “a migra-
ção irregular não é um crime e os migrantes não devem ser trata-
dos como criminosos”. (Agencia Brasil)

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, pro-
grama de venda de títulos públi-
cos a pessoas físicas pela inter-
net, superaram os ingressos em
R$ 107,4 milhões.

Foi o décimo mês seguido
de resgates líquidos. Desde
agosto do ano passado, os in-
vestidores 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 par-
te, 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 investi-
dores 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 cres-
ceu por causa do rendimento dos
papéis.

Desde o fim de maio, as ven-
das do Tesouro Direto têm sido
paralisadas por diversos dias.
Segundo o Tesouro Nacional, a
suspensão dos leilões é neces-
sária para proteger os investido-
res das turbulências do merca-

do. Além da paralisação dos ca-
minhoneiros, que provocou des-
confiança no sistema financei-
ro, o aumento do dólar decorren-
te 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 investido-
res foram os papéis corrigidos
pela Selic (juros básicos da eco-
nomia), que concentraram
42,3% das vendas em maio. Os
atrelados à inflação oficial pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) re-
presentaram 35,4% das vendas.
Os papéis prefixados, com juros
definidos com antecedência no
momento da venda, correspon-
deram 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 investi-
dores. Em maio, 82,6% das ven-
das se concentraram na faixa de
até R$ 5 mil por operação. No
mês passado, 82.041 novos par-
ticipantes aderiram ao programa,
fazendo o total de investidores
cadastrados atingir 2.209.928,
alta de 54,3% nos últimos 12
meses. O número de investido-
res ativos (com operações em
aberto) somou 609.295, aumen-
to 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 tercei-
ra 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 sin-
dicato do setor imobiliário de
São Paulo (Secovi-SP) no Tribu-
nal de Justiça do estado de São
Paulo (TJ-SP). Foram ajuizadas
1.351 ações por inadimplência
em abril e 1.155 casos em mar-
ço. Em fevereiro, foram registra-
das 822 ações.

Diante deste cenário, alguns
condomínios estão optando pela
venda da dívida a empresas es-
pecializadas como uma forma
de se livrar dos prejuízos da
inadimplência. Após análise dos
processos judiciais e da relação
de inadimplência de um condo-
mínio, empresas especializadas
no segmento, por exemplo, ava-
liam a compra da  dívida com

deságio, com pagamento à vista
do valor atualizado da inadim-
plência – incluindo multa, juros
e atualização monetária.

A proposta vai para aprova-
ção em assembleia no condomí-
nio e, se aprovada, ocorre a as-
sinatura do contrato entre con-
domínio e empresa. A partir dis-
so, todas as despesas e ônus re-
lativos ao acompanhamento dos
processos, inclusive judiciais,
tornam-se responsabilidade da
empresa compradora da inadim-
plência.

“Hoje, para o condomínio, é
uma grande vantagem porque o
condomínio não tem mais o ce-
nário de liquidez, ou seja, o con-
domínio já está tendo um preju-
ízo muito grande porque não tem
como contar com esse dinhei-
ro. E também não sabe quando
vai poder contar com o dinhei-
ro”, disse Hadan Palasthy, que é
diretor da CreditCon, uma das
empresas especializadas na com-

pra da inadimplência de condo-
mínios.

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 anda-
mento ao processo judicial. Na
negociação direta com o clien-
te, é dada a oportunidade de um
acordo de parcelamento, mas
sem abono de multas ou juros
vencidos.

Condomínio precisa avali-
ar custos

O advogado especialista em
Direito Imobiliário Rodrigo
Karpat alerta que a cessão de
crédito é uma situação compli-
cada dentro do condomínio, por-
que há um custo e por incluir
mais uma pessoa jurídica na ne-
gociação. “Em situações extre-
mas, acredito que vale à pena,
mas tem que compensar. Como
funciona? É como se a empresa

comprasse a inadimplência, en-
tão o condomínio passa a não ter
mais inadimplência. Isso traz um
conforto para o condomínio,
mas, em contrapartida, existe
um custo. O condomínio preci-
sa fazer um cálculo”, explica.

Segundo Karpat, às vezes o
caminho não é contratar uma
garantidora e trabalhar para re-
duzir a inadimplência no condo-
mínio. “Existem boas garantido-
ras, 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 de-
termina. 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 den-
tro de uma situação complexa
que é a vida dentro de um con-
domínio”, avalia o advogado.
(Agencia Brasil)

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 se-
mana em swaps cambiais (venda
futura da moeda norte-america-
na). Até hoje, o BC colocou US$
4 bilhões nos leilões extraordi-

Dólar abre em baixa;
Bovespa opera em leve alta

nários de swaps cambiais do to-
tal 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 par-
te da manhã durante o jogo da
seleção brasileira na Copa da
Rússia. (Agencia Brasil)

OAB anuncia novo recurso contra
cobrança de bagagem em aviões

A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) anunciou na sex-
ta-feira (22) um novo recurso,
com pedido de decisão liminar
(provisória), a fim de interrom-
per a taxa extra de cobrança de
bagagens pelas companhias aé-
reas.

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 motiva-
do pelo reajuste no valor da
taxa, feito recentemente pelas
companhias Azul e Gol. Desde
que a autorização para a co-
brança foi anunciada pela
Agência Nacional de Aviação

Civil (Anac), a OAB tem atua-
do para revogar a medida, que
considera “lesiva” aos consu-
midores.

A medida chegou a ser sus-
pensa 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 co-
meçou a ser efetivamente co-
brada 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 apre-
sentar 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 pes-
soas, 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 juíza Ana Ce-
cilia Argueso Gomes de Almei-
da, da 6ª Vara de Fazenda Públi-
ca do Rio. Na quinta-feira (21),

a mãe do adolescente, Bruna Sil-
va, 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 cir-
cunstâncias da morte. Uma pe-
rícia foi feita no local da morte
e está prevista uma reconstitui-
ção para determinar de onde par-
tiram os tiros que atingiram o
estudante.

A Justiça também determi-
nou que, nos mesmos 10 dias, a
Secretaria Estadual de Seguran-

ça preste informações sobre o
cumprimento da liminar conce-
dida em junho de 2017, na ação
civil pública movida pela Defen-
soria Pública estadual.

Na ocasião, a juíza estabele-
ceu 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 decorren-
tes de intervenções dos agentes
de segurança pública no Com-
plexo das Favelas da Maré, ne-
cessárias para o cumprimento da

lei e de ordens judiciais, bem
como para a segurança da popu-
lação.

A juíza indeferiu, no entan-
to, o pedido de liminar feito
pela Defensoria e o Ministério
Público, a fim de impedir a uti-
lização de aeronaves em ope-
rações policiais no Complexo
da Maré ou de impedir a dispa-
ros de arma de fogo de aero-
naves em operações policiais.
A Defensoria informou que re-
correrá dessa última decisão.
(Agencia Brasil)

Estudo da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), de-
nominado Saneamento Básico:
uma agenda regulatória e insti-
tucional, revela que para univer-
salizar os serviços até 2033,
conforme estabelece o Plano
Nacional de Saneamento Bási-
co (Plansab), é necessário am-
pliar em 62% o volume de in-
vestimentos 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

Estudo diz que é preciso ampliar em
62% os investimentos em saneamento

anos, a média de recursos apor-
tados 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 públi-
cas, e que cada R$ 1 investido
dá retorno de R$ 2,50 ao setor
produtivo. Segundo o documen-
to, a ampliação das redes resul-
ta em melhorias na saúde da po-
pulação.

Metas
Na avaliação da CNI, a meta

do Plansab só se tornará possí-
vel, caso a agenda de saneamen-

to básico seja prioridade do go-
verno federal .

“Caso sejam mantidos os ní-
veis recentes de investimento, a
universalização dos serviços
será atingida apenas após 2050,
com cerca de 20 anos de atra-
so”, afirmou a diretora de Rela-
ções Institucionais da CNI, Mô-
nica Messenberg. De acordo
com o estudo, a experiência in-
ternacional sugere que a parce-
ria com o setor privado tem sido
fator fundamental para a expan-
são e aumento da qualidade dos
serviços de saneamento.

As concessões e as parceri-

as público-privadas (PPPs) no
setor, no entanto, ainda esbar-
ram em uma série de resistên-
cias, a maior parte relacionada
aos mitos de que o setor priva-
do só atua em grandes municí-
pios e de que as tarifas privadas
são significativamente superio-
res.

“É mito a ideia de que a par-
ticipação privada gera aumento
significativo das tarifas: o se-
tor privado pratica tarifas de
cerca de 11 centavos acima das
tarifas observadas nas compa-
nhias estaduais”, diz o estudo.
(Agencia Brasil)



BC anuncia mais injeção de
dólares no mercado de câmbio
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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 

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 

Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e dos atos societários outorgando 

e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além dos atos societários outorgando poderes de representação (ata 

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. 

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 Certifi cados 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 fi m 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 identifi cação 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 fi rmado 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
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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 Admi nistradores 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 Enti dade 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.

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 448.215.738-
49; 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 unifi cado 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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O Banco Central informou na
sexta-feira (22) que continuará
ofertando contratos de swap cam-
bial, equivalente à venda futura de
dólares, ao longo da próxima se-
mana. O objetivo é prover liqui-
dez ao mercado de câmbio, evi-
tando a volatilidade da moeda
norte-americana frente ao real.

“O BC reafirma que não vê
restrições para que o estoque de
swaps cambiais exceda conside-
ravelmente os volumes máximos
atingidos no passado”, diz o ór-
gão, em nota. Além dos contra-
tos de swap, o Banco Central in-
forma que também realizará, na
próxima segunda-feira (25), lei-
lão 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 intensifi-
cação do uso de swaps cambiais,
em coordenação com o Tesou-
ro 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 fu-
turo pela primeira vez desde 11
de maio.

Nesta sexta-feira (22), ape-
sar das intervenções do BC com
a realização de um leilão extra-
ordinário de swap cambial na

tentativa de manter estável a co-
tação do dólar, a cotação da mo-
eda fechou em alta de 0,53%,
valendo R$ 3,7831. O BC inje-
tou US$ 1 bilhão, totalizando
US$ 5 bilhões dos US$ 10 bi-
lhões disponíveis para semana.

Leilões extraordinários
Em ação coordenada com o

BC, o Tesouro Nacional confir-
mou a realização de leilões de
compra e de venda dos seguin-
tes de títulos da dívida pública
na semana que vem. Nos dias 25,
27 e 27 de junho, serão negoci-
adas Notas do Tesouro Nacional
Série F (NTN-F), com  venci-
mentos em 01/01/2023, 01/01/
2025, 01/01/2027 e 01/01/
2029, além de Letras do Tesou-
ro Nacional (LTN), com venci-
mentos em 01/07/2020, 01/07/

2021 e 01/01/2022.
Já nos dias 26 e 28 de junho,

serão realizados leilões de No-
tas 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 ime-
diatamente anterior às respecti-
vas ofertas. O Tesouro Nacional
poderá ainda realizar leilões adi-
cionais, caso avalie ser necessá-
rio, disse o órgão.

Ainda segundo o Tesouro,
ficam cancelados os leilões tra-
dicionais de venda de Notas do
Tesouro Nacional, série B
(NTN-B) e de títulos prefixados
(NTN-F e LTF) que estavam pre-
vistos para os dias 26 e 28 de
junho. (Agencia Brasil)

O desembargador João Pe-
dro Gebran Neto, do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), sediado em Porto Ale-
gre, homologou  na sexta-feira
(22) os depoimentos de dela-
ção premiada do ex-ministro
da Fazenda Antonio Palocci
com a Polícia Federal (PF). Os
depoimentos estão em segre-
do de Justiça, e o conteúdo não
foi divulgado. Palocci está pre-
so desde setembro de 2016 em
função das investigações da
Operação Lava Jato.

O ex-ministro fechou os
termos da delação com delega-
dos responsáveis pelas inves-
tigações da Lava Jato após os

Justiça homologa
delação premiada de

Antonio Palocci
procuradores do Ministério
Público Federal (MPF) rejei-
tarem o acordo. O ex-ministro
foi condenado pelo juiz Sérgio
Moro a 12 anos, dois meses e
20 dias de prisão por corrup-
ção passiva e lavagem de di-
nheiro em um dos processos
da operação.

A decisão foi tomada após
a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), que, nesta sema-
na, validou autorização legal
para que delegados das polícias
Civil e Federal possam negoci-
ar delações premiadas, confor-
me previsto na Lei de Organi-
zações Criminosas (12.850/
2013). (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 pro-
tocolado pela defesa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
contra a condenação a 12 anos e
um mês de prisão pelos crimes
de corrupção e lavagem de di-
nheiro, 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 julga-
do 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 desembarga-
dora pode ter impacto no julga-
mento de um pedido de liberda-
de 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 domi-
ciliar ou outras medidas cautela-
res caso o tribunal entenda que a
liminar de liberdade não pode ser
aceita. Um dos argumentos usa-
dos era que o TRF estava demo-
rando  para analisar o recurso re-
jeitado na sexta-feira.

Lula está preso há dois me-
ses, na Superintendência da Po-
lícia Federal em Curitiba. A pri-
são foi executada com base na
decisão do STF que autorizou pri-
sões após o fim dos recursos na
Oitava Turma do TRF 4, segunda

instância da Justiça.
Se a condenação for suspen-

sa pela Segunda Turma do STF,
como pede inicialmente a defe-
sa, o ex-presidente poderá deixar
a prisão imediatamente e também
se candidatar às eleições. A de-
fesa do ex-presidente alegou que
há urgência na suspensão da con-
denação, porque Lula é pré-can-
didato à Presidência e tem seus
direitos políticos cerceados di-
ante da execução da condenação,
que não é definitiva. (Agencia
Brasil)

Ministro do STJ envia à primeira
instância ações contra Pimentel

O ministro Herman Benja-
min, do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), enviou à primeira ins-
tância do Judiciário duas ações
penais contra o governador de
Minas Gerais, Fernando Pimen-
tel.

As decisões, assinadas na
quinta-feira (21), foram tomadas
após a Corte Especial do STJ ter
aprovado a restrição do foro pri-
vilegiado 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 du-
rante e em razão do cargo.

Os processos contra Pi-
mentel enviados à primeira ins-
tância da Justiça de Minas Ge-
rais são derivados da Operação
Acrônimo, que investiga desvi-
os de recursos quando ele era
ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
entre janeiro de 2011 e feverei-
ro de 2014.

Em uma das ações, o gover-
nador é acusado de favorecer a
empresa Odebrecht, e, na outra,

a companhia do ramo de veícu-
los Caoa. Em troca, teria rece-
bido quantias milionárias em
propina por meio de caixa dois
de campanha. Pimentel sempre
negou qualquer ilícito. Além des-
ses processos, o governador é
alvo de ao menos outras quatro
investigações no STJ.

Ao menos um outro proces-
so 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 en-
viado ao primeiro grau pelo mi-

nistro Luis Felipe Salomão.
A restrição ao foro de gover-

nadores determinada pelo STJ
seguiu o exemplo da decisão to-
mada 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)

O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
aprovou, sem restrições, a ven-
da de 80% dos negócios da rede
de hipermercados Walmart no
Brasil para o fundo norte-ame-
ricano Advent International.
Além das lojas do Walmart, a
operação abrange as empresas
Veraneio, WMS Brasil, Bompre-
ço Supermercados e Bompreço
Bahia.

Por meio da empresa WMT
Brasília, o Grupo Walmart Glo-
bal 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 sexta-
feira (22) no Diário Oficial da
União.

Atualmente, o Grupo Wal-

Cade aprova venda de
80% do Walmart Brasil
para fundo americano

mart está diminuindo a partici-
pação em negócios internacio-
nais para concentrar-se em paí-
ses que considera  mais rentá-
veis. Em diversas regiões, a rede
está repassando as operações
para fundos de private equity
como o Advent International, es-
pecializados em comprar ações
de empresas em fase de cresci-
mento e com boas perspectivas
financeiras.

Por não envolver venda a
uma empresa que opera no Bra-
sil, o negócio foi autorizado por
meio de despacho do Cade, sem
a necessidade de julgamento do
órgão, que regula a concorrên-
cia no país para impedir a con-
centração do mercado por uma
ou poucas empresas. (Agencia
Brasil)

SUS incorpora novos tratamentos
para doenças raras

A Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias
aprovou novas opções de cuida-
do para quem sofre de doenças
raras no Brasil. Os tratamentos,
de acordo com o Ministério da
Saúde, devem ser disponibiliza-
dos em unidades do Sistema
Único de Saúde (SUS) a partir
do segundo semestre de 2018.

Com as alterações, portado-
res de Mucopolissacaridoses
tipo I e II vão contar com duas
novas opções de medicamento:

a laronidase e a idursulfase alfa.
Para quem sofre de Deficiên-
cia 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 Hepati-
te Autoimune também foram
atualizados.

Os chamados Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêu-
ticas funcionam como docu-
mentos oficiais que estabele-
cem critérios para diagnóstico;

tratamento preconizado, inclu-
indo medicamentos e demais
tecnologias; posologias reco-
mendadas; cuidados com a se-
gurança dos doentes; mecanis-
mos de controle clínico; e
acompanhamento e verificação
de resultados terapêuticos.

Números
Dados da Organização Mun-

dial 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 organi-
zar a rede de assistência a do-
enças raras no Brasil. O país
conta, atualmente, com sete
serviços de referência nesse
tipo de atendimento. (Agencia
Brasil)

PRF apreende 889
quilos de cocaína em

Curitiba
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) apreendeu 889 qui-
los de cocaína  na sexta-feira
(22), em São José dos Pinhais,
região metropolitana de Curi-
tiba. Segundo a assessoria de
imprensa da instituição, foi a
maior apreensão do produto
realizada no país este ano.

A substância estava escon-
dida no  fundo falso de uma van
parada ao passar por uma uni-
dade operacional da PRF, na
BR-227. Durante a abordagem,
o nervosismo do motorista
despertou a desconfiança dos
policiais rodoviários, que re-
solveram 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 di-
vulgado, disse aos policiais que
saiu de São Paulo com destino
a Paranaguá (PR). Se condena-
do por tráfico de drogas, ele
pode ser punido com uma pena
de cinco a 15 anos de prisão.
(Agencia Brasil)
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Liga das Nações Masculina: Brasil
vence os donos da casa por 3 sets a 0

Página 5

Agenda da Copa
Sexta-feira 22/06/2018 09:00
BRASIL  2 X 0 COSTA RICA

Sexta-feira 22/06/2018 12:00
NIGERIA  2 X 0 ISLANDIA

Sexta-feira 22/06/2018 15:00
SERVIA  1 X 2 SUIÇA

Sábado 23/06/2018 09:00
BELGICA  X  TUNISIA

Sábado 23/06/2018 12:00
COREIA  X  MEXICO

Sábado 23/06/2018 15:00
ALEMANHA  X  SUECIA

Domingo 24/06/2018 09:00
INGLATERRA  X  PANAMA

Domingo 24/06/2018 12:00
JAPÃO  X  SENEGAL

Domingo 24/06/2018 15:00
POLONIA  X COLOMBIA

Segunda-feira 25/06/2018 11:00
URUGUAI X  RUSSIA

Segunda-feira 25/06/2018 11:00
ARABIA SAUDITA  X  EGITO

Segunda-feira 25/06/2018 15:00
IRA  X  PORTUGAL

Segunda-feira 25/06/2018 15:00
ESPANHA  X  MARROCOS

Terça-feira 26/06/2018 11:00
DINAMARCA  X  FRANÇA

Terça-feira 26/06/2018 11:00
AUSTRALIA  X  PERU

Terça-feira 26/06/2018 15:00
NIGERIA  X  ARGENTINA

Terça-feira 26/06/2018 15:00
ISLÂNDIA  X  CROÁCIA

Quarta-feira 27/06/2018 11:00
COREIA  X  ALEMANHA

Quarta-feira 27/06/2018 11:00
MEXICO  X  SUECIA

Quarta-feira 27/06/2018 15:00
SERVIA  X  BRASIL

Quarta-feira 27/06/2018 15:00
SUIÇA  X  COSTA RICA

esporteodiasp@terra.com.br

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

A seleção brasileira mascu-
lina de vôlei estreou com vitória
na quinta etapa da Liga das Na-
ções. A equipe dirigida pelo téc-
nico Renan bateu a Austrália, que
jogou em casa, por 3 sets a 0 (25/
22, 25/19 e 25/19) na sexta-fei-
ra (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 segun-
do, com 29, e a Rússia em ter-
ceiro, com 28 – porém, todos
ainda têm um jogo a menos do
que a seleção brasileira.

Nesta sexta, o oposto Walla-
ce 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 Bruni-
nho elogiou alguns pontos de-
sempenhados nesta partida.

“Hoje a equipe entrou muito
focada. Viemos de um fim de
semana ruim, muito abaixo do
que esperava, e hoje a defesa fun-
cionou muito melhor, sacamos
com agressividade, sabendo al-
ternar e errando pouco, e isso foi
colocando pressão no time da
Austrália”, comentou Bruninho.

Apesar de contente, o levan-
tador e um dos mais experientes
do atual grupo da seleção brasi-

leira cobrou evolução para os dois
próximos jogos na Austrália.

“Podemos melhorar no con-
tra-ataque, já que ainda tivemos
um pouco abaixo, com alguns
erros e precisamos melhorar
para o restante desta semana, mas
valeu demais pela primeira vitó-
ria aqui em Melbourne”, concluiu
Bruninho.

O Brasil volta à quadra neste
sábado (23.06), às 7h10 (Horá-
rio de Brasília), para enfrentar a
Polônia, e o último compromis-
so da fase de classificação será
ainda neste sábado, às 23h10,
contra a Argentina – ambos ao
vivo no SporTV 2. A seleção bra-
sileira encara o fuso horário de
13h na frente e, com isso, o ter-
ceiro 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, en-
costou em 7/8 e Renan pediu
tempo. Com Isac, o Brasil vol-
tou a ter dois de vantagem: 11/9.
Os donos da casa empataram em
11/11. No bloqueio simples de
Bruninho, a equipe verde e ama-
rela chegou a 15/12. O set vol-
tou a ficar igual em 18/18. Os
australianos assumiram o co-
mando 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 téc-
nico Renan esteve pontos de van-
tagem logo no começo do segun-
do set. No ace de Wallace, 5/2, e
com Lucão, chegou a 6/2, for-
çando o adversário a pedir tem-
po. Com Lucas Lóh, o Brasil
marcou 7/3. Em boa passagem de
Isac pelo saque, o placar apon-
tou 12/7. Com Wallace, a sele-
ção brasileira chegou a 15/9. No
ataque, Isac marcou 18/12. Os
donos da casa diminuíram a di-
ferença para 16/19 e Renan pa-
rou o jogo com pedido de tem-
po. No erro do Brasil, o placar
foi a 17/19. Com Wallace duas
vezes, a seleção brasileira mar-
cou 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 tem-
po 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 encos-
tou 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.

Atletas Shimano têm agenda agitada:
MTB, ciclismo de estrada e triathlon
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Karen Olimpio

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

Agenda cheia para as atletas
Shimano, que representam a mar-
ca em três competições nacio-
nais neste fim de semana. Em
Goiânia (GO), no Paço Munici-
pal, Viviane Favery (Cannondale
Brasil Racing), Karen Olimpio
(Squadra Oggi) e Danielle Mo-
raes (Caloi Avancini Team) dis-
putam a Taça Brasil de XCO, que
vale pontos nos rankings olímpi-
co e mundial. No Parque Eco-
Esportivo Dahma, em São Car-
los (SP), a LuluFive Team tem
três atletas em ação no Campeo-
nato Paulista de Ciclismo de
2018. Por fim, em Brasília, a tri-
atleta sub-23 Clara Carvalho
(Sense Factory Racing) compe-
te no Campeonato Pan-America-
no de Triathlon.

A etapa goiana da Taça Brasil
de XCO será a terceira competi-
ção no País válida pelo Ciclo
Olímpico de Tóquio 2020 no
mountain bike. Na pista do La-
boratório, 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 ci-
clistas Shimano que estarão em
Goiânia, a mineira Karen Olim-
pio 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 sin-
gle track (trilha estreita) muito
bacana. Será uma excelente

oportunidade de me testar com-
petindo com algumas das melho-
res ciclistas do MTB nacional”,
define Karen.

Campeonato Paulista 2018
- O Parque Eco-Esportivo Dahm-
na, em São Carlos, será o palco
da edição de 2018 do campeo-
nato de ciclismo, com disputas
de ciclismo de estrada entre sex-
ta-feira (22) e domingo (24). A
LuluFive estará em ação na dis-
puta 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 Gas-
paroto, 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 pratica-
rem o ciclismo. Além do time de
ciclismo, que compete em pro-
vas 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 Tria-
thlon  - A jovem Clara Carvalho,
de 21 anos, será a representante
feminina da Shimano no Campe-
onato Pan-Americano de Tria-
thlon, 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 Ci-
clo Olímpico para Tóquio 2020
e ofertará 450 pontos aos cam-
peões no ranking da ITU (União

Internacional de Triathlon).
Espaço das mulheres - A

Shimano dá destaque especial a
suas atletas, com releases, pos-
tagens em mídias sociais, even-
tos, entre outras ações de comu-
nicação específica para o públi-
co feminino. O objetivo é difun-
dir ainda mais o ciclismo femi-
nino e dar atenção às ciclistas que
crescem em quantidade e nível
de profissionalismo a cada tem-
porada.

Novidades Shimano - Em
2018, a Shimano fez o lançamen-
to do tradicional grupo de ciclis-
mo de estrada 105 R7000, total-
mente remodelado: são novas
tecnologias herdadas do Dura-
Ace, alavancas de STI adequadas
para mãos menores (de mulhe-
res por exemplo) e freio a disco
hidráulico - finalmente regula-
mentado pela Confederação Bra-
sileira de Ciclismo (CBC). Vale

destacar que o ciclismo de estra-
da 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 configu-
ração de 12 velocidades, trazen-
do muitas outras inovações. O
grupo apresenta um cassete to-
talmente inovador com pinhões
de amplo alcance de 10-45D ou
10-51D, freios com 2 ou 4 pis-
tões, e um novo cubo com a nova
tecnologia Shimano Micro Spli-
ne. Um novo projeto de configu-
ração de freios e alavancas, que
permite ao ciclista posicionar
seus comandos, incluindo a ala-
vanca de canote retrátil de selim
“dropper post” XTR, em uma si-
tuação otimizada para máximo
conforto e acionamento rápido.
Mais informações no site:
bike.shimano.com.br

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 Ostra-
va, na República Tcheca. Pedro
Solberg e Bruno Schmidt (RJ/DF)
conseguiram a vaga na sexta-fei-
ra (22) com duas vitórias. Evan-
dro/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 enca-
ram nas oitavas de final os holan-
deses Bouter e Varenhorst neste
sábado (23), às 9h20 (de Brasí-
lia). Será o primeiro confronto
entre os dois times. No femini-
no, Ágatha/Duda encara as norte-
americanas Stockman e Larsen às

6h30 (de Brasília). Os times se
enfrentaram duas vezes anterior-
mente, com uma vitória de cada.

Também pelas oitavas, Carol
Solberg e Maria Elisa enfrentam
as espanholas Liliana Fernandez
e Elsa Baquerizo às 4h. As quar-
tas 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) acaba-
ram superados na repescagem,
ficando na 17ª posição. Alison e
André foram derrotados pelos
holandeses Brouwer e Meeuwse-
nor, 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 entra-

ram em quadra na sexta-feira pelo
torneio feminino, mas nenhuma
avançou às oitavas de final. Tainá
e Victoria (SE/MS) acabaram su-
peradas no grupo D pelas chine-
sas 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 Tai-
ana/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) vence-
ram a partida pelo grupo E con-
tra as eslovacas Dubovcova/Str-
bova, por 2 sets a 1 (16/21, 23/
21 e 15/9), em 46 minutos, avan-
çando em terceiro lugar. Na re-
pescagem, porem, foram derro-
tadas pelas holandesas Keizer/
Meppelink por 2 sets a 0 (21/17,
21/16), em 33 minutos de dura-
ção, ficando em 17º.

Ágatha/Duda (PR/SE) e Ca-
rol 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.

Circuito Mundial
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Importados

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 customiza-
ção e mais conectividade e tecnologia. O
modelo será vendido por aqui em seis ver-
sões (Cooper 5p; Cooper Exclusive 3p; Co-
oper 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 rece-
beu 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 di-
anteira, os faróis dotados de painéis escure-
cidos 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 instrumen-
to central e chave do veículo. Os novos MINI
também passam a contar com novos mode-
los de roda de liga leve e três novas cores
externas, de acabamento metálico, que com-
plementarão a gama de tonalidades disponí-
veis: Laranja Solaris, Cinza Emerald e Azul
Starlight, todas com acabamento metálico.

No interior, há novas opções de perso-
nalização e customização do veículo. Os des-
taques ficam por conta da possibilidade de
configuração com assentos em couro Ches-
ter Malt Brown para os modelos Hatch de 3

e 5 portas. Outra novidade é a Superfície
Interior Iluminada MINI Yours, com dese-
nho estilizado da bandeira britânica, no pai-
nel ao lado do passageiro. Introduzida pelo
MINI Clubman e já usado no Countryman,
essa tecnologia está presente agora em to-
dos os modelos da marca.

Os motores MINI TwinPower Turbo pre-
sentes em todos novos MINI Hatch estão
agora mais leves e eficientes, com redução
de até 5% nas emissões de poluentes, otimi-
zação dos sistemas de tubulação de ar de
admissão, sistema de refrigeração, sistemas
de exaustão, e adoção do uso de componen-
tes em carbono reciclado usado na produ-
ção de automóveis BMW i.

São três opções de motorização disponí-
veis. A primeira dela é o motor 1,5 litros
TwinPower Turbo, 3 cilindros, com 136 ca-
valos 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 Exclu-
sive 3P, MINI Cooper Top 3P e MINI Coo-
per 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 acele-
ração de 0 a 100 km/h é feita em 6,7 segun-
dos. Esse motor estará disponível nas ver-
sões MINI Cooper S 3P e MINI Cooper S
5P.

Por fim, a versão apimentada John Coo-
per Works traz o motor 2,0 litros TwinPower
Turbo, 4 cilindros, com potência de 231 ca-
valos de 5200 a 6.200 rpm e 320 Nm de tor-
que de 1.250 a 4.800 rpm. Nessa versão, a
velocidade máxima é de 246 km/h e a acele-
ração de 0 a 100 km/h é feita em 6,1 segun-
dos. O motor John Cooper Works é disponí-
vel apenas para o MINI Hatch 3P.

A nova linha MINI Hatch estreia ainda
uma nova transmissão automática Steptro-
nic com double clutch (dupla embreagem)

de sete marchas. Presente na motorização
Cooper em sua versão tradicional e na mo-
torização Cooper S em sua versão esporti-
va. A nova transmissão entrega engates mais
rápidos e precisos, que intensifica a experi-
ência de direção MINI. O motor John Coo-
per Works, por sua vez, traz câmbio auto-
mático Steptronic esportivo de 8 marchas
com Launch Control.

Tecnologia de ponta
A linha MINI Hatch oferece agora re-

cursos inéditos de tecnologia e interativida-

de com a nova geração do assistente de mo-
bilidade pessoal MINI Connected, presente
em diferentes níveis de conectividade. As fun-
ções incluem informações do trânsito em
tempo real e atualização automática do mapa
de navegação via conexão com o smartpho-
ne, além de serviço de concierge pessoal e o
portal de internet MINI online, que traz notí-
cias previsão do tempo e preço dos combus-
tíveis. Há ainda a opção da preparação para
o Apple CarPlay.

Entre os novos recursos do sistema MINI
Connected, o destaque vai para a nova fun-
cionalidade MINI Online, que inclui conteú-
do de notícias atualizadas e alertas meteoro-
lógicos. Através do Journey Mate, é possí-
vel enviar trajetos planejados a partir de um
smartphone ou de outros dispositivos conec-
tados ao sistema de navegação MINI, por
meio do aplicativo MINI Connected XL.
Outro recurso recém-disponível é a prepa-
ração da Apple CarPlay, capaz de transferir
a interface de algumas funcionalidades do
iPhone para o sistema de infoentretenimen-
to 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 gera-

ção do modelo crossover, ideal para enfren-
tar as mais diversas situações no dia a dia,
ou ainda, um veículo perfeitamente adequa-
do para quem deseja se divertir em terrenos
irregulares.

O Novo Subaru XV, importado com ex-
clusividade pela CAOA para o País, é a sín-
tese do equilíbrio harmônico obtido pela Su-
baru entre o seu know-how no desenvolvido
e produção de modelos com tração 4x4 e fa-
tores de desempenho de alto nível - como efi-
ciência no consumo e prazer ao dirigir - com
um design exterior que expressa emoção e
prazer, ampla lista de equipamentos série, ele-
vados níveis de segurança e versatilidade.

O Novo Subaru XV foi desenvolvido a
partir da nova Plataforma Global Subaru, con-
cebida para proporcionar ainda mais dirigi-
bilidade, 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 compara-
da 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 pos-
sui atributos mecânicos que lhe permitem
permite enfrentar os mais diversos tipos de
terrenos, proporcionando conforto e agilida-
de 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 ocu-
pantes, graças às amplas dimensões, utiliza-
ção de materiais selecionados e uma com-
pleta lista de equipamentos de série. E o
Novo Subaru XV “S”, versão topo de gama
e valor de tabela de R$ 123.000.

Ambas contam com uma ampla e com-
pleta lista de equipamentos de série e estão
equipadas uma evolução do motor Boxer 2.0
litros 16 válvulas, 12 kg mais leve que a ver-
são utilizada pela edição anterior desse mo-
delo e que conta com os benefícios de um
avançado sistema de injeção direta de com-
bustível. 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.

O Novo Subaru XV conta ainda com
câmbio automático Lineartronic de sete ve-
locidades e sistema de tração integral Suba-
ru Symmetrical All-Wheel Drive, que é sinô-
nimo de segurança, performance e dirigibili-
dade nos mais variados tipos de piso e con-
dição de rodagem.

O modelo está disponível em quatro
opões de cores externas: Cyrstal White Pe-
arl, Crystal Black Silica, Ice Silver Metallic
e Dark Gray Metallic.

A utilização da nova Plataforma Global
Subaru para o desenvolvimento do Novo Su-
baru XV, possibilitou um aumento no espaço
interno, tanto para ocupantes como, também,
para acomodação de bagagens no porta-ma-
las, quando comparada com a geração ante-
rior. Um exemplo disso é o entre-eixos, que
cresceu 30 mm em relação ao modelo ante-
rior, 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 con-
tribui para que os ocupantes desse lançamen-
to contem com um interior espaçoso e con-
fortável.

Interior
O interior do Novo Subaru XV conta com

um desenho que reforça o elevado nível dos
materiais selecionados e transmite aos ocu-
pantes a qualidade elevada presente neste
lançamento. O painel de instrumentos apre-
senta linhas arrojadas, que conferem dina-
mismo e versatilidade, além de contribuírem
para o amplo espaço interno.

O motorista conta com um posto de con-
dução que ressalta o prazer de dirigir, com
assentos ergonômicos que “seguram” o con-
dutor nas curvas, ajustes de altura e inclina-
ção, além de serem revestidos de couro. To-
dos os comandos do veículo foram instala-
dos de forma estratégica, que facilita o acio-
namento, evitando, por exemplo, que o con-
dutor desvie a atenção da condução acio-
nando os controles localizados no volante ou
na intuitiva Central de Entretenimento com
tela sensível de toque (touchscreen) de 8 po-
legadas e conectividade Android Auto e Ap-
ple CarPlay.

O Subaru XV possui barras de proteção
nas portas, cinto de segurança de três pon-
tos nos bancos dianteiros e traseiros e en-
costos de cabeça para todos os ocupantes,
formando um completo conjunto de seguran-
ça passiva.

Além disso, o modelo conta com sete air-
bags de série, garantindo a máxima seguran-
ça 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 revi-
são programada, que realizadas em interva-
los de 10.000 km.

Nacionais

O maior lançamento comercial da Che-
vrolet neste ano está a caminho. Trata-se
do Novo Spin, que está sendo completa-
mente repaginado para se adequar às atu-
ais demandas do consumidor.

O Novo Spin chega às lojas no segun-
do 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

Novo Spin chegará mais
versátil e com novo design

espaço para até sete ocupantes e para ba-
gagens.

O Novo Spin também vai trazer aca-
bamento interno mais refinado, com maior
aplicação de materiais nobres e tecnologi-
as inovadoras. Tudo customizado de acor-
do com a versão.

Outro destaque será em relação à ver-
satilidade. O modelo da Chevrolet contará
com uma inédita segunda fileira de bancos

Apresentado em janeiro deste ano no
mercado brasileiro, o CLA 180 tem registra-
do números expressivos de vendas desde en-
tão. Entre janeiro e maio foram, ao todo, 520
unidades emplacadas, o que representa uma
fatia de quase 80,1% da família que contem-
pla 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 automó-
veis comercializados e 74,0% de market sha-
re, resultados que representam um aumento
de mais de três vezes nas vendas dos mode-
los em relação ao mesmo período do ano pas-
sado.

Reconhecido mundialmente por seu de-
sign caracterizado pela combinação de ele-
gância com linhas expressivas, o veículo im-
pressiona por seu desempenho e design es-
portivo. 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

Mercedes-Benz CLA
180 é o preferido

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, ampli-
ando o leque de clientes da Mercedes-Benz.
Adicionalmente, a integração do sistema de
informação e entretenimento com Apple Car-
Play e Android Auto garante ainda mais inte-
ratividade entre usuário e veículo.

Com relação à segurança e conforto,
dois dos principais pilares da marca, o cupê
de quatro portas proporciona um compor-
tamento 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 desen-
volvida 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 joe-
lhos do motorista.

corrediços, que possibilita ampliar o espa-
ço para passageiros ou para bagagens.

O consumidor busca cada vez mais au-
tomóveis que mesclem características de
vários segmentos, os chamados crosso-
vers. E o Novo Spin amplifica a percep-
ção do produto neste sentido, seja pelo vi-
sual, posição elevada de guiar, robustez,
nível de equipamentos e até pela dinâmica
veicular.

Truck

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 encomenda-
dos em um novo tom de cinza metálico, cha-
mado Iron Grey, em todas as concessioná-
rias 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 mo-
torização de 360cv ou 410cv. Suas configura-
ções atendem diversos segmentos do merca-
do, 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 pos-
sui as configurações 4x2, 6x2 e 6x4 com mo-
torização 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. A opção maior ainda tem como opcio-
nal o Skylight, faróis de teto, que proporcio-
nam maior visibilidade durante operações no-
turnas 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.


