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Ipea prevê inflação maior e
PIB menor para este ano
Índice que mede desenvolvimento
dos municípios cresce em 2016
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Fachin libera para plenário do STF
pedido de liberdade de Lula
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,85
Venda:
3,85
Turismo
Compra: 3,70
Venda:
4,01

EURO
Compra: 4,46
Venda:
4,46

OURO
Compra: 143,92
Venda: 173,60
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Especialistas debatem
estratégias de combate ao
consumo de drogas
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Reformas como a da Previdência vão ajudar na redução dos
juros e na recuperação sustentável da economia, diz o
presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn
mos que as condições nas
economias avançadas, especialmente a dos Estados Uni-

dos, iam se normalizar. Esse
último risco se intensificou”,
disse.
Página 3

Projeto de Lei que proíbe
a caça no Estado de SP
é sancionado
Em cerimônia no Palácio dos
Bandeirantes, na quinta-feira (28),
o governador Márcio França sancionou o Projeto de Lei que proíbe a caça no Estado. De autoria
do deputado estadual Roberto Tri-

poli, o texto do PL 299/18 estabelece que fica vedada a prática,
em todas as modalidades, sob
qualquer pretexto, forma e para
qualquer finalidade, em todo o território paulista.
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Esporte

Cinco brasileiros seguem Três duplas brasileiras
na luta pelo título na África vão às oitavas de

Thiago Camarão (SP)

Cinco brasileiros seguem vivos na batalha pelo título do QS
10000 Ballito Pro depois do
mais longo dia de competição
dessa semana na África do Sul.
Foram dezesseis baterias disputadas nas ondas de Willard Beach e o paulista Jessé Mendes foi
o primeiro a passar para as oitavas de final, na bateria que fechou
a quinta-feira. Antes, o catarinense Yago Dora já tinha batido todos os recordes do evento somando notas 9,77 e 9,40 no incrível placar de 19,17 pontos de
20 possíveis e o paulista Thiago
Camarão, o paranaense Peterson
Crisanto e o capixaba Krystian
Kymerson.
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Brasileiro de Rally Cross
Country: Gabriel Varela vai
atrás de outra vitória
Campeão Brasileiro em
2016, Gabriel Varela (Can-Am/
Divino Fogão/Arisun/Blindarte/
Norton/Cotton Racing) disputará neste final de semana (30/6 e
01/07) o Rally Caminhos da
Neve com o ânimo reforçado
pela vitória na última prova que
disputou. Agora o desafio com
o UTV Can-Am Maverick X3
será pela 8ª e 9ª etapas do Campeonato Brasileiro de Rally
Cross Country, na região da Coxilha Rica, com largada e chegada
no Lages Garden Shopping, às margens Rodovia BR-282, 1015,
em Lages (SC).
Página 8

Gabriel Varela irá enfrentar alguns riachos

final no torneio
feminino em Varsóvia
Foto/Divulgação

A China pediu na quinta-feira (28) aos Estados Unidos que
denunciem na Organização
Mundial de Comércio (OMC)
as práticas de Pequim que considerem ilegais e reafirmou
seu compromisso com o sistema de regras desse organismo. “Os convidamos a denunciar essas práticas perante a
OMC se acreditam que não são
corretas”, afirmou o vice-ministro chinês de Comércio,
Wang Shouwen.
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tanto, o instituto mantém o
crescimento de 3% para o PIB.
O estudo indica que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve
fechar o ano em 4,2%, ficando um pouco abaixo da meta
do governo, de 4,5%, mas superior às estimativas da carta
de março, que era de 3,6%.
As projeções levam em
conta os aumentos de itens administrados pelo governo e o
impacto provocado pela greve
dos caminhoneiros sobre os
preços de uma maneira geral,
além da alta do câmbio, que
também causou impacto sobre
os preços.
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Após fuga de presídio de
Marabá, 41 presos ainda não
foram capturados

Foto/@WSL / Kelly Cestari

China pede
que EUA
denunciem
na OMC
suposta
prática ilegal
de Pequim

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou na quinta-feira (28), em
Brasília, que a continuidade das
reformas na economia brasileira é essencial para manutenção
da inflação baixa no médio e
longo prazos.
Segundo Goldfajn, as reformas, como a da Previdência, vão
ajudar também na redução dos
juros e na recuperação sustentável da economia.
Goldfajn destacou que um
dos riscos acompanhados pelo
BC era o de frustração nas expectativas sobre a continuidade das reformas e disso ser
intensificado por um choque
externo (alta do dólar). “Afirmamos que não poderíamos
contar com o cenário externo
benigno pra sempre. Sabía-

Foto/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um tiroteio nesta quintafeira (28) deixou vários feridos em Annapolis, estado de
Maryland. O incidente aconteceu no escritório da Capital
Gazette, um jornal diário da
cidade. Um repórter do jornal
informou à imprensa americana que várias pessoas foram
atingidas. Ainda segundo meios de comunicação locais uma
pessoa, apontada como suspeita, foi detida.
A área foi isolada e bombeiros e ambulâncias estão no
local. A polícia ainda informou
se houve mortes, a quantidade
de feridos e nem a gravidade
das vítimas.
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Reformas têm de continuar
para inflação permanecer
baixa, diz Goldfajn

Foto/Divulgação

Tiroteio em
redação de
jornal deixa
feridos em
Annapolis,
nos EUA

A economia brasileira deve
fechar o ano com crescimento
menor do que o esperado do
Produto Interno Bruto – PIB,
a soma de todas as riquezas
produzidas no país – e com
uma taxa de inflação maior do
que a inicialmente prevista. O
PIB deve crescer 1,7%, e não
3%, como previsto em março.
Os dados constam da 39ª
edição da Carta de Conjuntura
divulgada na quinta-feira (28)
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em que
os economistas fazem revisão
das
projeções
macroeconômicas para 2018.
Para o próximo ano, no en-

Carol Solberg recebe saque observada por Maria Elisa
As duplas brasileiras do lina Solberg e Maria Elisa (RJ)
naipe feminino começaram a começaram vencendo no gruetapa quatro estrelas de Varsó- po C, superando as polonesas
via, na Polônia, com ótimos Aleksandra Gromadowska e
resultados. Ágatha/Duda (PR/ Jagoda Gruszczynska por 2 sets
SE), Carol Solberg/Maria Eli- a 0 (21/17, 21/11), em 31 misa (RJ) e Fernanda Berti/Bár- nutos. Horas mais tarde, triunbara Seixas (RJ) venceram os fo de virada por 2 sets a 1 (10/
dois jogos que disputaram na 21, 21/16, 15/10) sobre as hoquinta-feira (28), saindo em pri- landesas Keizer/Meppelink,
meiro lugar de seus grupos, di- garantindo a primeira posição.
reto às oitavas de final. Josi/Lili
Fernanda Berti e Bárbara
(SC/ES) foi superada na estreia, Seixas (RJ) iniciaram a cammas pode avançar à repescagem panha em Varsóvia com triuncom uma vitória nesta sexta-fei- fo sobre as italianas Laura Gira (29), dia em que ocorrem os ombini e Marta Menegatti por
últimos jogos da fase de grupos, 2 sets a 0 (21/14, 21/11), em
repescagem e também as oita- 31 minutos. Na disputa do privas de final. Quartas de final e meiro lugar do grupo B, horas
semifinais ocorrem no sábado depois, contra as tchecas Ko(30.06), enquanto as disputas locova e Kvapilova, vitória por
de medalha acontecem no do- 2 sets a 0 (21/19, 21/18), em
mingo (01.07).
38 minutos de jogo, garantinAs campeãs brasileiras Caro- do vaga nas oitavas. Página 8
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Especialistas debatem estratégias
de combate ao consumo de drogas
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A ( S P)
No mandato desde 8 de maio, o vereador Amauri Silva (PSC)
já conquistou grande vitória pra sua Guarda Civil Metropolitana:
sua emenda, equivalente a cerca de 100 milhões de Reais pra
GCM foi incorporada no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai balizar o orçamento paulistano pra 2019.
P R E FE I TU RA ( S P )
Jornalista Jorge Damião, que literalmente levou Doria pra conhecer os deputados estaduais, federais quando em São Paulo e
vereadores paulistanos em 2016, deixa a Secretaria [Esportes]
pro aliado PRB e parte pra ancorar as relações com os mesmos
parlamentares, agora na campanha ao governo (SP).
A S S E M B LE IA ( S P)
Respeitosa a relação do ex-presidente do Parlamento
paulista, hoje deputado federal Trípoli (PSDB), com o atual presidente Cauê Macris (PSDB), filho do também ex-presidente e
atual deputado federal Macris (PSDB). Querem ser candidatos
ao Senado em 2018, ao lado de Datena [DEM ex-PFL].
GOVERNO (SP)
Convenção do PSDB de Doria deve mesmo ser no dia 28 de
julho, definindo a chapa completa dos partidos que até agora tão
somando cerca de 18 minutos ao ex-prefeito de São Paulo. Nelson Biondi, um dos ícones da Propaganda e Publicidade brasileiras, tá garantindo Novas Estratégias.
B R AS I LI A
Tanto no Congresso [Senado e Câmara Federal], como na Presidência da República [Ministérios], tanto a ‘candidatura’ do deputado Maia (DEM ex-PFL) como a do ex-ministro [Economia]
Meirelles (MDB) já são tratadas como as da maioria dos ‘candidaturas’ de outras legendas: inconsistentes.
PA R T I D O S
No PSDB, Doria saudou a candidatura do comunicador Datena ao Senado [DEM ex-PFL]. Líder nas pesquisas, Doria reconheceu e elogiou o Bruno [sendo Covas] terá importância fundamental na votação de Doria na Capital. Pelo Estado de São Paulo,
é Doria quem vai agregar ao Presidenciável Alckmin.
POLÍTICOS
... No PSL do Presidenciável Bolsonaro, liderando as pesquisas, o PR pode promover um ’milagre’, multiplicando o tempo
da propaganda [rádio e tv] pra cerca de 1 minuto. Daí a ex-deputada federal e cantora gospel Lauriete, esposa do senador Malta,
poder ser vice do militar ‘linha dura’ reformado.
H I ST Ó R IA S
É hoje, na Câmara paulistana de vereadores, a Sessão Solene
[3ª edição do Colar Guilherme de Almeida] pra homenagear pessoas físicas ou jurídicas que prestaram valiosas colaborações à
Cultura em todas as suas formas. Destaque pros representantes
do Museu Casa Guilherme de Almeida, ...
P O LÍ T I C A S
... das Academias Paulista de História e Paulista de Letras,
da Sociedade Veteranos de 1932 [MMDC], do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Centro de Memória Eleitoral do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo [CEMEL]. O
vereador Reis (PT) vai presidir a Mesa dos Trabalhos.
EDITOR
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 Política - SP”. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil.

cesar.neto@mais.com
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A sede da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do
Estado foi palco, na última terça-feira (26), de evento promovido pela Secretaria de Direitos
Humanos e Cidadania da prefeitura de São Paulo que marcou o
“Dia Internacional do Combate
às Drogas”.
“Não há tema de maior importância hoje que a definição de
políticas públicas para o enfrentamento da questão das drogas”,
enfatizou o secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania,
Márcio Elias Rosa, ao saudar os
participantes.
A iniciativa teve a apresentação de dois palestrantes internacionais. O norte-americano
Jeffrey Zinsmeister abordou o
panorama atual do consumo de
drogas nos Estados Unidos, en-

quanto o português Carlos Fugas falou a respeito da realidade sobre o tema no continente
europeu.
O panorama atual no continente sul-americano foi tema da
palestra do médico Ronaldo Laranjeira. Já Adriana Kachani destacou o assunto “Correlações e
transtornos alimentares femininos na adicção”.
Maria de Fátima Rato Padin
destacou a “Violência domésticas – reflexo frente ao uso de
drogas”. O último palestrante
do evento, Marcelo Ribeiro,
falou sobre “O desafio nas propostas de soluções para as cenas de uso”.
Importância
O secretário Márcio Elias
Rosa destacou a importância do

evento e a atuação de entidades
como o Grupo de Apoio Mães
da Luz, que acolhe, informa e
orienta mães e familiares sobre
a dependência de álcool e outras
drogas. O secretário também
lembrou a necessidade de se
promover a discussão ampla sobre o tema.
Márcio Elias Rosa compôs
a mesa principal ao lado do prefeito da capital paulista, Bruno
Covas, da secretária municipal
de Direitos Humanos e Cidadania, Eloísa de Sousa Arruda, e de
Miguel Tortorelli, coordenador
de Políticas de Drogas da pasta
municipal.
Bruno Covas ressaltou as
ações desenvolvidas em conjunto pela prefeitura e a Secretaria
Estadual da Justiça e da Defesa
da Cidadania, ao abordar a atua-

ção do poder público na região
da Cracolândia. “É em nome
dos Direitos Humanos que
precisamos atuar porque as
pessoas que estão lá perderam
a capacidade de discernimento para ter escolha”, afirmou o
prefeito.
De acordo com Bruno Covas, a prefeitura realizou 1,2
milhão de abordagens naquela
área da capital, de onde foram
recolhidas mais de 2 mil toneladas de resíduos. A ação
resultou em 6 mil internações. “É uma doença crônica,
um desafio grave. Cabe a nós
atuar em parceria para encarar o desafio”, acrescentou.
Ta m b é m p a r t i c i p a r a m d o
evento diversas autoridades e
representantes de secretarias
municipais.

Prefeitura vai instalar unidades
do Descomplica SP nas
zonas Norte, Sul e Oeste
A Prefeitura de São Paulo irá
levar o Descomplica SP, programa inspirado no Poupatempo,
para mais três regiões da cidade. A primeira unidade, que foi
implantada em março em São
Miguel Paulista, na Zona Leste,
oferta mais de 350 serviços públicos, faz cerca de mil atendimentos diários e registra 96%
de índice de satisfação de seus
usuários.
As Prefeituras Regionais de
Campo Limpo, na Zona Sul, do
Butantã, na Oeste, e de Santana/
Tucuruvi, na região Norte, terão
suas estruturas totalmente modernizadas para receber o programa, que propõe atendimento
de excelência ao cidadão, com
mais eficiência e agilidade.
A primeira das três novas
unidades começará a ser construída em novembro, no Campo
Limpo. O Descomplica SP ficará disposto em uma área de
1.500 m², com capacidade para
mais de 2 mil atendimentos diários. Os outros dois postos deverão ter as reformas iniciadas
em dezembro.
O Descomplica SP tem
como proposta levar os serviços
da Prefeitura a quem mais pre-

cisa, evitando que a população
tenha que se deslocar até o centro expandido. Além disso, aposta na integração entre secretarias e órgãos públicos, que passam
a enxergar as necessidades do
cidadão de forma única, e não
mais segmentada, gerando sinergia nas soluções da cidade.
“Na prática, significa mais
conforto, menos tempo e dinheiro para o cidadão. Além de mais
agilidade, pois estamos revendo
processos, simplificando e reduzindo a burocracia de alguns
procedimentos”, explicou Daniel Annenberg, secretário municipal de Inovação e Tecnologia,
à frente do programa.
A expectativa é na ampliação
progressiva da oferta de serviços
no Descomplica SP, com o estabelecimento de parcerias nas
esferas estadual e federal. No
Descomplica SP de São Miguel
Paulista, por exemplo, a população conta com o atendimento
do Detran.SP e dos Correios
dentro do espaço da Prefeitura.
Outra novidade é o Descomplica SP Digital, espaço onde a população pode conhecer, aprender e acessar os serviços eletrônicos, de forma independente ou

tutoriada, respeitando os conceitos de cidadania digital.
Sobre o Descomplica SP
São Miguel Paulista
Lançado em março, o Descomplica SP implantado junto à
Prefeitura Regional de São Miguel Paulista registra 96% de
índice de satisfação (ótimo/bom)
de seus usuários e mais de 68 mil
atendimentos (entre 12 de março
e 25 de junho de 2018). Instalado
em uma área de 1.200 m², oferece mais de 350 serviços municipais como emissão de Carteira de
Trabalho, Bilhete Único, Cartão
do Idoso, ativação de Seguro-Desemprego e Alistamento Militar,
entre procedimentos de outras
esferas de governo, como os
Correios e o Detran SP.
Serviços mais demandados
Na primeira unidade de atendimento do Descomplica SP,
implantada em São Miguel Paulista, constam na lista dos serviços mais descontados:
1º - Intermediação de mão de
obra/encaminhamento para recolocação no mercado de trabalho via CAT – Centro de Apoio
ao Trabalhador

2º - Cadastro único para famílias em situação de vulnerabilidade
3º - Solicitação de Bilhete
Único para Pessoa com Deficiência
4º - Banco postal
5º - Solicitação de Bilhete
Único para Idoso
6º - Entrada do Seguro Desemprego
7º - Renovação de Carteira
Nacional de Habilitação
8º - Emissão da Carteira de
Trabalho
9º - Cartão Idoso
10º - Certificado de Dispensa de Incorporação Militar
A equipe do Descomplica SP
orienta a população que entre
previamente em contato com a
central SP 156 (Telefone 156
o u
h t t p s : / /
sp156.prefeitura.sp.gov.br) para
obter informações sobre os documentos obrigatórios para a
solicitação/realização do serviço desejado. A unidade de São
Miguel Paulista funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às
17h, na Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76, São Miguel
Paulista, Zona Leste.

Projeto de Lei que proíbe a caça
no Estado de SP é sancionado
Em cerimônia no Palácio
dos Bandeirantes, na quinta-feira (28), o governador Márcio
França sancionou o Projeto de
Lei que proíbe a caça no Estado. De autoria do deputado estadual Roberto Tripoli, o texto
do PL 299/18 estabelece que
fica vedada a prática, em todas
as modalidades, sob qualquer
pretexto, forma e para qualquer finalidade, em todo o território paulista.
“A caça de animais exóticos

e de exemplares que vieram de
fora do Estado era permitida,
o que produzia cenas horríveis. Isso não tem nada a ver
com São Paulo o com os
exemplos que demos ao mundo, a partir das defesas ambientais”, ressalta Márcio França. “O projeto foi aprovado
por unanimidade. É um ato
importante para a luta contra
a violência animal”, acrescenta o governador.
A iniciativa foi analisada pe-

los integrantes da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação,
da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo. Ainda de
acordo com o Projeto de Lei, a
proibição abrange animais domésticos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos e
seus híbridos, encontrados em
áreas públicas ou privadas.
Um dos artigos do PL 299/
18 destaca que o controle populacional, manejo ou erradicação
de espécie declarada nociva ou

invasora não poderão ser realizados por pessoas físicas ou jurídicas não governamentais.
Vale lembrar que o texto também prevê multa em caso de violação, que pode ser aumentada
até o triplo se a caça for praticada contra animal pertencente a
espécie rara ou ameaçada de extinção; com emprego de método ou instrumento capaz de provocar destruição em massa; e em
áreas protegidas ou unidades de
conservação.

Mediotec: inscrições no programa
terminam no dia 6 de julho
Os alunos das escolas públicas paulistas podem se inscrever no Mediotec até o dia 6 de
julho, por meio do site da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo. Vale destacar que o
programa de formação técnica e
profissionalizante é destinado a
estudantes do 2º ano do Ensino
Médio da rede estadual.
Ao todo, são oferecidas
1.465 vagas em 26 cidades do

Estado, nos cursos de Açúcar e
Álcool, Administração, Cozinha,
Desenvolvimento de Sistema,
Florestas, Logística, Nutrição e
Dietética, Programação de Jogos Digitais e Secretariado.
Mapeamento
A iniciativa tem o objetivo de
fortalecer uma formação profissional com produção pedagógica específica para o público aten-

dido e em parceria com os setores produtivos, econômicos e
sociais. As vagas do programa
são definidas a partir do mapeamento das demandas do mundo
do trabalho e renda, inclusive
considerando as necessidades
futuras.
Os cursos compõem um universo mapeado em razão das demandas do mundo do trabalho e
renda, consideradas as projeções

de crescimento econômico e social das regiões do país, proporcionando maior sinergia entre os
conteúdos e as demandas.
O Mediotec é executado em
parceria com a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e as
Redes Públicas Estaduais e Distrital de Educação (RPEDE),
além das instituições privadas de
ensino técnico de nível médio.
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Ipea prevê inflação maior e
PIB menor para este ano
A economia brasileira deve
fechar o ano com crescimento
menor do que o esperado do Produto Interno Bruto – PIB, a soma
de todas as riquezas produzidas
no país – e com uma taxa de inflação maior do que a inicialmente prevista. O PIB deve
crescer 1,7%, e não 3%, como
previsto em março.
Os dados constam da 39ª edição da Carta de Conjuntura divulgada na quinta-feira (28) pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em que os
economistas fazem revisão das
projeções macroeconômicas
para 2018.
Para o próximo ano, no entanto, o instituto mantém o crescimento de 3% para o PIB.
O estudo indica que o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar
o ano em 4,2%, ficando um pouco abaixo da meta do governo,
de 4,5%, mas superior às estimativas da carta de março, que
era de 3,6%.
As projeções levam em conta os aumentos de itens administrados pelo governo e o impac-

to provocado pela greve dos caminhoneiros sobre os preços de
uma maneira geral, além da alta
do câmbio, que também causou
impacto sobre os preços.
Risco Brasil
A avaliação dos economistas
é que a greve no setor de transporte rodoviário de cargas, que
paralisou o país por cerca de dez
dias, entre o final de maio e o
início de junho, deverá ter forte
impacto negativo sobre o PIB do
segundo trimestre. “Além disso,
a escassez de bens durante a greve levou a um aumento dos preços, o que provocou alta do
IPCA-15, que registrou em junho aumento de 1,1%, ante a
deflação de 0,2% verificada em
junho do ano passado.”
Os economistas avaliam que
o risco Brasil aumentou significativamente mais do que em outros países emergentes nos últimos meses, como mostra o Indicador Ipea de Risco Brasil. No
cenário interno, a instabilidade
tem estado relacionada fundamentalmente, já há algum tempo, à indefinição de como será

enfrentado o problema fiscal.
“Este quadro foi agravado,
nos últimos dois meses, pela
greve dos caminhoneiros, que
representou um choque de oferta negativo sobre a economia,
causou significativa perda de
produto e aumento de preços e
teve impactos diretos e indiretos sobre as contas públicas.”
Para os economistas, “há dúvida quanto ao grau de persistência dos efeitos desse choque,
mas parece provável que os mesmos não se restrinjam ao segundo trimestre, uma vez que, além
dos efeitos diretos sobre a produção e os preços, a greve pode
ter piorado a percepção de risco
dos agentes em relação ao ambiente econômico e político – já
naturalmente elevada em face das
incertezas do quadro eleitoral –,
tornando-os ainda mais cautelosos em suas decisões de consumo e investimento”.
A piora na percepção de risco em relação ao Brasil, segundo a carta do Ipera, tem pouco a
ver com a situação das contas
externas do país, uma vez que o
déficit em conta corrente brasi-

leiro tem se mantido relativamente baixo nos dois últimos
anos.
“Depois de alcançar cerca de
4,5% do PIB, no início de 2015,
o déficit externo baixou para
0,6% nos doze meses encerrados
em maio. Os investimentos diretos no país são mais de cinco vezes superiores ao déficit em transações correntes. O volume de
reservas internacionais no Banco Central (BCB) é superior à
dívida externa do setor público”,
justificaram os economistas.
A taxa de desemprego, que
vinha caindo em termos dessazonalizados ao longo de 2017,
parou de fazê-lo, estabilizando
em torno de 12,5% da força de
trabalho – patamar que ainda é
mais que o dobro do que prevalecia antes da crise.
A visão geral de conjuntura
do Ipea é que a economia brasileira exibiu forte volatilidade ao
longo do segundo trimestre e
que o aumento da instabilidade
refletiu uma mudança do cenário externo e uma piora das condições internas do país. (Agencia Brasil)

Tiroteio em redação
de jornal deixa
feridos em Annapolis,
nos EUA
Um tiroteio nesta quinta-feira (28) deixou vários feridos em
Annapolis, estado de Maryland. O incidente aconteceu no escritório da Capital Gazette, um jornal diário da cidade. Um repórter
do jornal informou à imprensa americana que várias pessoas foram atingidas. Ainda segundo meios de comunicação locais uma
pessoa, apontada como suspeita, foi detida.
A área foi isolada e bombeiros e ambulâncias estão no local.
A polícia ainda informou se houve mortes, a quantidade de feridos e nem a gravidade das vítimas.
O estado de Maryland localiza-se próximo da capital norteamericana, Washington. Annapolis fica a 50 quilômetros da capital. O governador do estado, Larry Logan, escreveu no Twitter:
“Absolutamente arrasado em saber dessa tragédia em Annapolis”.
Ele também pediu que a população da região atenda aos pedidos de manter distância do local.
De acordo com a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Lindsay Walters, o presidente Donald Trump já foi informado do tiroteio. (Agencia Brasil)

Reformas têm de continuar para
inflação permanecer baixa, diz Goldfajn China pede que EUA

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou
na quinta-feira (28), em Brasília, que a continuidade das reformas na economia brasileira é
essencial para manutenção da
inflação baixa no médio e longo
prazos.
Segundo Goldfajn, as reformas, como a da Previdência, vão
ajudar também na redução dos
juros e na recuperação sustentável da economia.
Goldfajn destacou que um
dos riscos acompanhados pelo
BC era o de frustração nas expectativas sobre a continuidade
das reformas e disso ser intensificado por um choque externo
(alta do dólar). “Afirmamos que
não poderíamos contar com o
cenário externo benigno pra
sempre. Sabíamos que as condições nas economias avançadas,

especialmente a dos Estados
Unidos, iam se normalizar. Esse
último risco se intensificou”,
disse.
O outro risco acompanhado
pelo Banco Central era de a inflação ficar abaixo da meta. Segundo o presidente da instituição, esse risco “diminuiu significativamente”.
Na quinta-feira, o BC divulgou o Relatório de Inflação, com
projeção para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4,2%, neste ano.
Sobre os efeitos da greve dos
caminhoneiros na economia e na
inflação, Goldfajn disse que devem ser temporários, mas o BC
avalia a evolução do cenário.
“Vamos acompanhar os dados
para ver se haverá algum impacto perene [duradouro] ao contrário do que o nosso cenário bási-

co diz”, afirmou Goldfajn.
Goldfajn acrescentou que
nos próximos meses haverá “dificuldade maior” para analisar os
dados sobre a economia por estarem “contaminados” pelos
efeitos da greve dos caminhoneiros.
Ele disse ainda que, ao definir a taxa básica de juros, a Selic, o BC não olha somente as
projeções para a inflação divulgadas no relatório de hoje, mas
uma “gama ampla de informações” sobre os preços e a atividade econômica, “sabendo que
no curto prazo vários desses dados vão ser contaminados pelo
choque que a economia sofreu
com a greve de transportes”.
O presidente do BC reforçou
que o momento de incertezas
sobre a economia não permite
indicar os próximos passos na

definição da taxa básica de juros, a Selic. “Não é obrigatório
sempre ter uma indicação futura, depende apenas do grau de
incerteza que a situação coloca.”

Câmbio
Goldfajn destacou que o BC
continuará a acompanhar o mercado de câmbio, oferecendo liquidez (recursos disponíveis) ao
mercado com todos os instrumentos que forem necessários.
Ele reforçou que a política monetária e cambial são separadas,
sem “relação mecânica” entre
elas.
Em momento de alta do dólar, o BC tem feito leilões de
swap cambial (venda futura do
dólar). Já fez também leilões de
linha (venda com compromisso
de recompra) em dois dias desta semana. (Agencia Brasil)

Índice que mede desenvolvimento
dos municípios cresce em 2016
O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que
mede o desenvolvimento dos municípios brasileiros, voltou a crescer em 2016, depois de dois anos
de quedas consecutivas. O indicador fechou em 0,6678, abaixo do
0,6715 registrado em 2013.
Esse resultado mostra o impacto da retração econômica que
levou a uma queda de 6,4% do
Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todas as riquezas produzidas no país, com reflexos nas
três vertentes que compõem o
estudo: emprego e renda, saúde e
educação.
Divulgado nesta quinta-feira
(28) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan), com base em dados de
2016, o IFDM 2018 monitora os
indicadores sociais em 5.471 municípios, onde vivem 99,5% da população brasileira.
O estudo adota uma escala de
avaliação que vai de 0 a 1 - quanto
mais próximo de 1 maior o desenvolvimento do município. As cidades são divididas em quatro categorias: baixo desenvolvimento
(de 0 a 0,4), desenvolvimento regular (0,4 a 0,5), desenvolvimento moderado (de 0,6 a 0,8) e alto
desenvolvimento (0,8 a 1). O índice vem sendo aferido há uma
década.
No resultado geral, incluída a
média das notas dos três indicadores (emprego e renda, saúde e educação), foram observados apenas
431 municípios com alto rendimento, o equivalente a 7,9% do total.
Indicadores
As três vertentes que compõem o IFDM apresentaram crescimento em 2016. O índice de
emprego e renda atingiu 0,4664
ponto, voltando a crescer após
duas quedas consecutivas, quando
acumulou retração superior a
20%. Essa foi a área de desenvolvimento que mais sofreu com a
recessão dos últimos anos.
Tanto o IFDM educação como

o IFDM saúde apresentaram discreta elevação, mantendo a trajetória observada desde o início da
publicação do índice. No entanto,
a evolução apresentada pelos dois
indicadores foi a menor em 10
anos, indicando que a crise também teve impactos sociais, e não
só econômicos. O IFDM educação subiu de 0,7644 (2015) para
0,7689 (2016). Já o IFDM saúde
saiu de 0,7534 para 0,7655, no
mesmo período.
O estudo sustenta que é preciso acelerar o crescimento econômico - acima de 1,5% ao ano para garantir o cumprimento de
metas assumidas pelo Brasil, interna e externamente, em educação e saúde. Os principais problemas apontados foram deficiências no ensino infantil, com menos
de 30% das crianças matriculadas
em creches, e no acesso à pré-escola. Na área de saúde, o atendimento às gestantes, bem como a
cobertura de atenção básica, estão
longe do desejável.
Segundo o diagnóstico, não
houve diminuição de transferência de recursos financeiros
para os municípios, mas
sim falta de gestão eficiente.
“Acelerar o desenvolvimento
no interior do país passa por
uma política ampla de capacitação e aprimoramento dos gestores públicos, sobretudo nas
regiões menos desenvolvidas”,
defendem os autores do IFDM.
“Quando a gente olha o impacto da crise econômica sobre os
dados, percebe-se que grande parte dos municípios foi fortemente
impactada. Quando se traça o horizonte à nossa frente, vemos que
o desenvolvimento dos municípios na vertente emprego e renda,
por exemplo, só voltará a um desenvolvimento próximo ao de
2013, que foi o do patamar précrise, em 2027”, avalia Jonathas
Goulart, da Divisão de Estudos
Econômicos da Firjan.
De acordo com o estudo, de
2015 para 2016, foram fechados

3 milhões de postos de trabalho
formais no país. Em 2016, a recuperação se deu em 2.254 cidades que geraram empregos, mas
60% dos municípios fecharam postos de trabalho, incluindo capitais
e grandes centros econômicos.
O indicador emprego e renda
registrou pequena recuperação ao
atingir 0,4664 ponto, contra
0,4336 de 2015. “O movimento é
explicado pelo aumento do rendimento real do trabalhador formal,
em parte por conta da política de
reajuste do salário mínimo”,
explica o economista da Firjan.
Ainda assim, o resultado continua em nível historicamente baixo e foi o pior da série histórica.
Apenas cinco cidades alcançaram
o alto desenvolvimento neste indicador: São Bento do Norte
(RN), Capanema (PR), Telêmaco
Borba (PR), Selvíria (MS) e Cristalina (GO).
Disparidades Regionais
O IFDM 2018 confirma uma
realidade que outros estudos sobre o tema já vinham revelando ao
longo dos últimos anos: o país
contínua desigual e com enormes
disparidades regionais.
Enquanto o Sul é a região mais
desenvolvida do país, tendo
98,8% de cidades com desenvolvimento alto ou moderado, perfil
semelhante ao apresentado pelo
Sudeste e Centro-Oeste, as regiões Norte e Nordeste têm, respectivamente, 60,2% e 50,1% dos
seus municípios com desenvolvimento regular e baixo.
O estudo trouxe destaques
positivos, como a melhoria da
região Centro-Oeste, que alcançou o padrão Sul-Sudeste, com
92,4% dos municípios com desenvolvimento moderado ou alto
e nenhum município com baixo
desenvolvimento.
“O que a gente percebe no
IFDM 2018 é que o Brasil continua dividido em dois, com os estados do Norte e do Nordeste em
um patamar muito baixo de desen-

volvimento e os estados do Sul,
Sudeste e Centro-Oeste com um
desenvolvimento bem mais forte”,
afirma Goulart.
Dez maiores IFDMs
Entre todos os municípios avaliados, Louveira (SP) é o mais desenvolvido, conquistando 0,9006
ponto, enquanto Florianópolis é a
primeira das capitais, com
0,8584.
Na cidade paulista estão instaladas sedes de importantes empresas multinacionais e de logística.
Em segundo lugar vem a cidade de Olímpia, importante destino turístico, com 0,8820; seguida de Estrela do Norte, com
0,8810 ponto em decorrência da
forte geração de empregos em
obras de construção. Ambas as cidades também estão localizadas
no estado de São Paulo.
O município de Estrela do
Norte registrou a maior evolução
entre as dez primeiras cidades
mais bem colocadas, saltando de
526º lugar em 2015 para terceiro, em 2016.
Na quarta posição no ranking
das cidades mais bem pontuadas
está Vale Real (RS). O município
atingiu, em 2016, 08807 ponto, a
partir da geração de empregos na
construção e produtos metais. A
cidade registrou um salto significativo ao sair da 276ª posição em
2015 para ocupar uma das primeiras posições em 2016.
Em quinto lugar aparece Apucarana, no Paraná, com 0,8806 ponto. A cidade é um importante centro industrial. Ainda no Sul do país,
o município de Lajeado (RS), polo
da indústria alimentícia, ocupa
a sexta posição com 0,8789 ponto.
Fechando o ranking das dez
mais bem posicionadas cidades do
país estão Toledo (PR) na 7ª posição com 0,8786 ponto; Concórdia (SC), em 8º, com 0,8781; Itatiba (SP), em 9º, com 0,8779 ponto e Itupeva (SP), em 10º, com
0,8779 ponto. (Agencia Brasil)

denunciem na OMC
suposta prática ilegal
de Pequim
A China pediu na quinta-feira (28) aos Estados Unidos que denunciem na Organização Mundial de Comércio (OMC) as práticas de
Pequim que considerem ilegais e reafirmou seu compromisso com o
sistema de regras desse organismo. ”Os convidamos a denunciar essas práticas perante a OMC se acreditam que não são corretas”, afirmou o vice-ministro chinês de Comércio, Wang Shouwen.
Wang apresentou um documento elaborado pelo governo chinês no qual conta em uma breve história a filiação do gigante
asiático à OMC, órgão no qual ingressou em 2001, e insiste que
Pequim “cumpriu estritamente” suas obrigações como membro
e “abriu substancialmente seu mercado ao resto do mundo”.
O responsável chinês mostrou o ponto de vista de seu país sobre que as medidas “unilaterais” iniciadas pelo governo dos EUA
contra produtos chineses “não se inscrevem no marco da OMC”.
Sobre os atrasos em alfândegas de alguns produtos americanos nas últimas semanas, Wang explicou que “há suspeitas” que
parte das importações procedentes desse país “não se ajustam às
normas de segurança” e que outros podem ser falsificados, e recalcou que não trata-se de um bloqueio deliberado.
Wang afirmou que “a China cumpre com todas as normas da
OMC” e que a filiação de seu país a essa organização favoreceu
o crescimento econômico global.
O documento divulgado na quinta-feira, insiste que a China
cumpriu com todos seus compromissos de redução de tarifas à
importação de produtos estrangeiros e abriu progressivamente
amplos setores da economia ao investimento estrangeiro.
Mesmo assim, não recolhe as críticas de empresas estrangeiras (especialmente da Europa e dos Estados Unidos) sobre o grande número de setores que permanecem fechados ou limitados, mas
Pequim aprovou nos últimos meses novas medidas de abertura,
especialmente em setores como o financeiro e automobilístico.
A publicação deste documento faz parte de uma contra-ofensiva de Pequim contra os Estados Unidos dentro da tensão comercial que domina as relações entre ambas as potências econômicas nas últimas semanas, e que ameaça desembocar em uma
guerra comercial.
Além de medidas como tarifas a produtos de vários países
para combater o grande déficit comercial americano, o Governo
de Washington anunciou um plano para restringir os investimentos chineses em companhias tecnológicas dos Estados Unidos, a
fim de combater o roubo de propriedade intelectual.
A China está seguindo muito de perto essas restrições, que
considera “contraproducentes” na situação atual, afirmou o porta-voz do Ministério chinês de Comércio, Gao Feng, em entrevista coletiva.
Gao advertiu que a China está pronta para utilizar “as medidas
necessárias para defender contundentemente” seus interesses.
(Agencia Brasil)
GAIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
FATO RELEVANTE
Ref. Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 3ª Série da 3ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.: GAIA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, na Vila Nova Conceição,
na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Securitizadora”), na qualidade
de emissora da 3ª Série da 3ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários – CRI (“Securitização” ou “Emissão”),
em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, com as alterações nos termos das instruções CVM nº 369/02,
449/07, 547/14, 552/14 e 568/15, vem divulgar o presente comunicado. Em 22 de junho de 2018, as sociedades do Grupo Goodman anunciaram à Securitizadora o interesse em realizar a transferência de propriedade do Imóvel objeto da
garantia de Alienação Fiduciária da Emissão. Sendo a transferência consistente na nua propriedade – haja vista que a
cessão do direito real de superfície foi realizado para sociedade do Grupo Goodman, nos termos dos Documentos da
Operação. Como anunciado por parte do Grupo Goodman, referida transferência será realizada entre sociedades sob o
controle econômico-ﬁnanceiro, deixando de integrar ativo e propriedade de Goodman Campo Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda., atual razão social da WTorre Nova Índia Desenvolvimento Imobiliário S. A., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 14.836.567/0001-07, para integrar ativo e propriedade de GOODMAN CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.069.571/0001-43. A GOODMAN CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
constituída no ano corrente, por sua vez, possui como seus sócios, as sociedades Goodman Brasil Logística S.A., inscrita
no CNPJ/MF nº 21.804.967/0001-04 e Goodman Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF nº
19.623.379/0001-14. A transferência não objetiva qualquer alteração nos termos e condições da Alienação Fiduciária,
isto porque, o mesmo Imóvel objeto da garantia permanecerá como garantia real da Securitização, sendo que a alteração da ﬁgura do Fiduciante, não representa, assim, alteração na garantia real que hoje está constituída e registrada em
nome da Securitizadora. Outrossim, não acarreta impacto ao Contrato de Locação (cujos créditos estão vinculados à Cédula de Crédito Imobiliário, objeto da Securitização), pois, a posição contratual da Locadora será alterada para sociedade de mesmo grupo econômico – Grupo Goodman. De se ressaltar que o próprio Contrato de Locação permite a transferência do Imóvel e Contrato de Locação entre sociedades do Grupo Goodman. Assim, em razão das declarações prestadas pelo Grupo Goodman, acima dispostas e, conforme os Documentos da Operação, a Securitizadora concedeu
anuência, possibilitando as eventuais providências perante Ofício de Registro de Imóveis, como aplicável. O presente comunicado é realizado para reportar os eventos ora indicados. São Paulo, 22 de junho de 2018.
GAIA SECURITIZADORA S.A.
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Justiça aceita denúncia contra
Joesley Batista e ex-procurador Miller
Após fuga de presídio de
Marabá, 41 presos ainda não
foram capturados
Dos 58 presos que escaparam do Centro de Recuperação
Agrícola Mariano Antunes, em
Marabá (PA), nesta terça-feira
(26), 41 ainda estão foragidos.
Segundo a Superintendência do
Sistema Penitenciário do estado (Susipe), 15 presos foram
recapturados nas últimas horas
e dois morreram ao trocar tiros com policiais que tentavam
impedir a fuga em massa.
A Polícia Civil e a Corregedoria-Geral Penitenciária da
Susipe estão apurando as circunstâncias da fuga que, de
acordo com a pasta, ocorreu
por volta das 17h, durante a tranca das celas, quando um grupo
de presos armados rendeu dois
agentes prisionais, obrigando-

os a liberar outros detentos.
Segundo a Susipe, a fuga
contou ainda com apoio de um
grupo armado que agiu do lado
externo e que trocou tiros com
os policiais militares que faziam a segurança do complexo
penitenciário. Um policial foi
baleado na perna e encaminhado para o Hospital Regional de
Marabá, onde foi atendido e
submetido a exames clínicos.
Inaugurado em 1996, o
Centro de Recuperação Mariano Antunes tem capacidade
para 180 presos, mas abriga
571. É uma das três unidades
prisionais de Marabá, junto
com a Central de Triagem Masculina e o Centro de Reeducação Feminino. (Agencia Brasil)

Fachin libera para
plenário do STF pedido
de liberdade de Lula
O ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), liberou na quinta-feira
(28) para entrar na pauta de julgamentos do plenário um pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que está preso desde o dia 7 de abril em decorrência de sua condenação em segunda instância pelo caso do triplex
no Guarujá.
Fachin já havia enviado o
caso para julgamento do plenário, na última segunda-feira (25),
mas havia também aberto prazo
de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR)
apresentasse manifestação, o
que inviabilizava a análise antes
do recesso.
Nesta quinta, Fachin atestou
que o caso pode ser julgado a
qualquer momento, independentemente da manifestação da PGR.
Fica agora a cargo da ministra Cármen Lúcia, presidente do
STF, decidir quando pautar o pedido. Há apenas uma sessão plenária, marcada para sexta-feira

(29), antes do recesso do Judiciário. Os ministros só voltarão a se reunir em 8 de agosto. O prazo para Lula se registrar candidato à Presidência é
15 de agosto.
No pedido ao STF, a defesa quer que seja garantido a
Lula o direito de recorrer em
liberdade, nas instâncias superiores, contra a condenação.
Esse direito já foi negado pelo
Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF4), motivo
pelo qual a defesa repetiu o
pedido ao Supremo.
Em paralelo, a defesa de
Lula entrou nesta quinta também
com uma reclamação contra a
decisão que enviou o caso ao
plenário, e não para a Segunda
Turma, onde Fachin tem sofrido
derrotas em casos da Lava Jato.
Além dele, integram o colegiado os ministros Dias Toffoli,
Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello.
Em abril, o plenário do STF negou um habeas corpus de Lula
por 6 a 5. (Agencia Brasil)

A Justiça Federal em Brasília aceitou na quinta-feira
(28) denuncia apresentada pelo
Ministério Público Federal
(MPF) contra o empresário
Joesley Batista, um dos donos
da empresa e do Grupo J&F, e
o ex-procurador da República
Marcello Miller pelo crime de
corrupção.
Com a decisão, também
passaram à condição de réus
Francisco de Assis e Silva, exexecutivo do grupo e um dos
delatores, e a advogada Ester
Flesch, uma das sócias do es-

critório de advocacia que contratou Miller.
De acordo com a denúncia,
na gestão do então procuradorgeral da República Rodrigo Janot, Marcello Miller atuou em
favor da J&F durante o processo de assinatura do acordo de
delação. Segundo a acusação,
documentos trocados entre
Miller e integrantes do escritório de advocacia que o contratou comprovariam o “jogo
duplo” no caso.
Segundo o MPF, Miller
aceitou promessa de receber

vantagem indevida no valor de
R$ 700 mil para orientar os administradores da J&F a celebrar
o acordo de confidencialidade,
que depois resultou no acordo
de colaboração premiada.
Após o envio da denúncia,
em nota, a defesa de Joesley
Batista negou que tenha oferecido vantagens ao ex-procurador.
Também por meio de nota,
a defesa de Marcello Miller
alega que a denúncia não especifica qual vantagem financeira teria sido recebida pelo pro-

curador da República e que a
única oferta recebida foi a de
emprego, que foi recusada.
A defesa de Francisco de
Assis, por sua vez reafirmou
que a J&F contratou o escritório Trench, Rossi e Watanabe – banca até então referência em integridade – para assessorá-la no acordo de leniência. Por isso, alega que não
tinha motivos, portanto, para
suspeitar de qualquer irregularidade na atuação de Marcelo Miller, sócio do escritório.
(Agencia Brasil)

Marco Aurélio concede habeas corpus
a Cunha, mas ele permanecerá preso
O ministro Marco Aurélio
Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu na quinta-feira (28)
um habeas
corpus ao ex-deputado Eduardo
Cunha, preso desde 19 de
outubro de 2016 no Paraná. A
decisão revogou um mandado de
prisão expedido pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
No entanto, Cunha continuará preso em função de outros
três decretos de prisão preventiva, proferidos pela Justiça Federal do Distrito Federal, onde
ele é alvo da Operação Greenfield, e do Paraná, em decorrência da Lava Jato.

No Rio Grande do Norte,
Cunha é investigado junto com
o também ex-deputado do MDB
Henrique Eduardo Alves, na Operação Manus. Eles são suspeitos
de receber recursos ilegais desviados da construção da Arena
das Dunas, sede da Copa do Mundo de 2014 em Natal, entre outras obras financiadas com recursos públicos.
“Expeçam alvará de soltura a
ser cumprido com as cautelas
próprias: caso o paciente não
esteja recolhido por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo da 14ª Vara
Federal da Seção Judiciária do

Rio Grande do Norte”, escreveu
Marco Aurélio Mello na decisão
desta quinta-feira.
Outras condenações
Em junho, Cunha foi condenado a 24 anos e 10 meses de
prisão, pelos crimes de corrupção, pela Justiça Federal do DF.
Ele foi acusado de ter recebido
propina de empresas interessadas na liberação de verbas do
Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). Henrique
Eduardo Alves também foi condenado no mesmo caso.
Cunha foi condenado ainda
na Lava Jato a 15 anos e 4 me-

ses, pelos crimes de corrupção,
lavagem de dinheiro e evasão
de divisas. Nesse caso, ele foi
acusado de receber 1,3 milhão
de francos suíços em propina
desviada de um contrato para
exploração de um campo de
petróleo no Benin, na África,
pela Petrobras.
Em relação à Lava Jato, a
pena foi reduzida, em novembro,
para 14 anos e seis meses pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4), com sede em
Porto Alegre. Em todos os casos, Cunha teve negado o direito de recorrer em liberdade.
(Agencia Brasil)

Liminar do STF sobre privatizações
não terá impacto fiscal
A liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ricardo Lewandowski, que proibiu o governo de privatizar estatais
sem aval do Congresso, não terá
impacto sobre as contas públicas,
disse na quinta-feira (28) o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Ele explicou que a
decisão, além de ser provisória, não
proíbe as desestatizações, mas admitiu que pode haver eventuais atrasos no cronograma de leilões.
“O STF não está proibindo
privatização. A meu ver, o impacto fiscal disso é irrelevante. O
que poderia acontecer é eventualmente algum atraso”, declarou
Almeida. Ele ressaltou que,
quando ocorre venda de ações do
governo em empresas estatais,
os recursos entram como receita
financeira que abate parte da dí-

vida pública, sem passar pelo Orçamento fiscal nem impactar o
resultado primário.
“As privatizações não entram
como receita primária, mas
como recursos financeiros que
abatem a dívida pública. O que entra como receita primária são as
concessões”, esclareceu o secretário. Nas privatizações, o governo abre mão do controle de empresas definitivamente, enquanto
nas concessões o governo vende
a administração de um bem –
como rodovias, aeroportos e usinas hidrelétricas – ao setor privado por prazo determinado.
Mansueto Almeida explicou
o déficit primário de R$ 11,024
bilhões registrado pelo Governo Central – Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Central – em maio, o melhor resul-

tado para o mês em três anos. Ele
ressaltou que o número veio acima das expectativas das instituições financeiras, que estimavam
déficit de R$ 22 bilhões para o
mês segundo a pesquisa Prisma
Fiscal, divulgada todo mês pelo
Ministério da Fazenda. O secretário, no entanto, disse que o
rombo nas contas públicas continua considerável e voltou a ressaltar a necessidade de reformas
nos gastos obrigatórios, como
os da Previdência Social.
“Ainda existe uma margem
para cortar despesas discricionárias [ não obrigatórias], mas nenhum ajuste fiscal pode ser feito
sem reformas nos gastos obrigatórios, que têm uma dinâmica própria que depende de regras. A reforma da Previdência é só uma das
mudanças que precisam ser fei-

tas”, afirmou Almeida.
Segundo o secretário, as falhas de gestão do governo e a excessiva vinculação do Orçamento fizeram os ministérios empenharem (autorizarem) R$ 12,8
bilhões a menos nos cinco primeiros meses do ano em relação
à verba disponível. Ele disse que
está ocorrendo um empoçamento de verbas, no qual os ministérios têm recursos, mas não conseguem gastar o dinheiro.
“Além dos problemas de gestão, como atraso no cronograma
de investimentos, muitos ministérios não conseguem gastar o dinheiro porque remanejam recursos, mas descobrem que a fonte
de receita estava vinculada a uma
despesa. Então, é um dinheiro que
está disponível, mas não consegue
ser gasto.” (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Bankorp Participações e Negócios Ltda.
CNPJ nº 68.203.132/0001-54 - NIRE 35.211.034.770
Extrato de Alteração de Contrato
Pelo presente instrumento particular: Marcelo Felipe Kheirallah, RG 3.349.759-X, SSP/SP; e Bankorp Empreendimentos
e Participações Eireli., CNPJ 20.523.850/0001-81 e NIRE 35600648302, representada pelo Sr. Marcelo Felipe Kheirallah,
na qualidade de sócios da Bankorp Participações e Negócios Ltda., CNPJ 68.203.132/0001-54 e NIRE 35211034770.
Resolvem, 1. Rerratificação do Artigo II do Contrato Social: 1.1. Por deliberação unânime, os sócios resolvem rerratificar,
o artigo II da Décima Alteração do Contrato Social da Sociedade, de 21.07.2014, arquivada na JUCESP em 14/08/2014,
nº 313.441/14-5. 1.2. Assim, onde consta: “II - A sociedade terá sede no Município de Barueri-SP, na Avenida dos Patos,
115, Centro Comercial Morada das Estrelas, Aldeia da Serra, CEP 06429-19, podendo manter filiais, escritórios e representações
em qualquer localidade do País ou do exterior, exclusivamente por deliberação do sócio administrador”, o correto é “A sociedade
terá sede na Cidade de Barueri-SP, na Calçada das Margaridas, 163, Sala 02, Condomínio Centro Comercial Alphaville, CEP
06453-038, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, exclusivamente
por deliberação do sócio administrador.” 2. Redução de Capital Social: 2.1. Considerando que o capital social é excessivo
em relação ao objeto da sociedade, foi aprovado, nesta data, a redução do capital social, no valor de R$ 500.000,00, mediante
diminuição de quotas do capital social do sócio Marcelo Felipe Kheirallah. 3. Alteração do Capital Social: 3.1. Em razão
da redução de capital deliberada no item 2 acima, o artigo IV do Contrato Social, passa a vigorar com a seguinte redação:
“IV - O capital social de R$ 300.000,00, dividido em 18.750 quotas, no valor de R$ 16,00 cada uma, totalmente subscritas e
integralizadas em moeda corrente nacional e assim distribuídas entre os sócios: Sócio / Quotas / Valor (R$): Marcelo Felipe
Kheirallah / 18.749 / R$ 299.984,00; Bankorp Empreendimentos e Participações Eireli / 1 / R$ 16,00. Total / 18.750 /
R$ 300.000,00.” 4. Consolidação do Contrato Social: 4.1. Em virtude das deliberações ora tomadas, os sócios resolvem
consolidar o contrato social da Sociedade, incluindo as alterações acima, entre outras. São Paulo, 26 de junho de 2018.
Sócios: Marcelo Felipe Kheirallah. Bankorp Empreendimentos e Participações Eireli. Marcelo Felipe Kheirallah.
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Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.
CNPJ 19.394.808/0001-29 - NIRE 35.300.159.926
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 21 de Maio de 2018
I. Data, Hora e Local: Aos 21 de maio de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua
Pedroso Alvarenga, nº 1.046, conjunto 113 a 116, Bairro Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 04531-004. II.
Convocação e Presença: Convocação feita por correspondência entregue a todos os acionistas.
Presentes a totalidade dos acionistas e o Sr. Pedro Alberto de Souza, representando a Orplan Auditores Independentes. III. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eugênio José Bocchese Mendes
e secretariados pelo Sr. Carlos Alberto de Oliveira. IV. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, pg. 14; O Dia SP,
Caderno Atas/Balanços/Editais/Leilões, pg. 9; e Estado de Minas, Caderno Economia, pg. 8, todos no
dia 17/05/2018; e (iii) examinar, discutir e votar a destinação do prejuízo do exercício social encerrado
em 31/12/2017. V. Deliberações: (i) autorizada a lavratura desta ata de forma sumária, nos termos
do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovadas as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; e (iii) aprovada a destinação para a conta de Prejuízos
Acumulados dos seguintes montantes: (a) R$17.848.096,98 (dezessete milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, noventa e seis reais e noventa e oito centavos) referentes ao prejuízo líquido exercício;
(b) R$16.115.106,00 (dezesseis milhões, cento e quinze mil, cento e seis reais), referentes ao saldo
negativo da conta de Outros Resultados Abrangentes; e (c) R$138.700,00 (cento e trinta e oito mil e
setecentos reais), referentes à realização da conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial. VI. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a
presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. (Ass.) Eugênio José Bocchese Mendes, como Presidente da Mesa e por Sociedade Mineira de
Participações Industriais e Comerciais Ltda., Carlos Alberto de Oliveira, Ângelo Alves Mendes p/JMJ
Participações Ltda. e por Mendes Júnior Engenharia S.A. e o Sr. Pedro Alberto de Souza, representando a Orplan Auditores independentes. Autenticação: Declaro que o texto supra é cópia fiel da ata
lavrada no livro próprio. Carlos Alberto de Oliveira - Secretário. JUCESP nº 286.968/18-6 em 21/06/
18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SERVICE CARE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF nº 03.057.865/0001-82 NIRE 35300183762
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/05/2018
Data, Hora e Local: 30/05/2018, 16h, sede social. Convocação e Presença: Dispensada, todas as acionistas. Mesa: Presidente: Roberto Laganá
Pinto e Maurício Machado: Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: (i) nos termos da proposta submetida pelo Conselho de Administração, foi
aprovada a incorporação da Companhia pela Care Plus, nos termos e condições do Protocolo de Incorporação, o qual integra esta ata como Anexo
I; (ii) foi ratificada a escolha e nomeação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua do
Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CNPJ nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ nº 005112/0-9 (“Empresa Especializada”), para proceder com a elaboração
do Laudo de Avaliação, a qual, previamente consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua avaliação com estrita observância aos critérios contábeis
e à legislação societária atualmente em vigor; (iii) tendo sido previamente consultada a administração da Companhia, a Empresa Especializada se
antecipou nos estudos e na elaboração do Laudo de Avaliação, o qual foi apresentado aos presentes e aprovado na íntegra e sem ressalvas, justificando
a fixação do valor total do acervo patrimonial líquido da Companhia a ser incorporado pela Care Plus em R$ 342.035.469,82. O Laudo de Avaliação
ora aprovado passa a integrar a presente ata, para todos os fins e efeitos legais, como Anexo II; (iv) foi aprovada a incorporação da Companhia pela
Care Plus, nos termos do Protocolo de Incorporação; (v) caso a incorporação seja aprovada pela sócia da Care Plus, será extinta a Companhia, com
incorporação de todo o seu patrimônio e com a transferência de todos os seus bens, direitos e obrigações à Care Plus; e nos termos do Protocolo de Incorporação, tendo em vista a participação da Companhia no capital social da Care Plus, fica consignado que, nos termos do Protocolo de Incorporação,
as ações de emissão da Companhia serão atribuídas as acionistas da Companhia, na exata proporção de sua atual participação societária; (vi) tendo em
vista a participação da Companhia no capital social da Care Plus, fica consignado que, nos termos do Protocolo, as quotas de emissão da Care Plus
atualmente detidas pela Companhia serão atribuídas aos acionistas da Companhia, na exata proporção de sua atual participação acionária; (vii) nos
termos do Protocolo de Incorporação, foi consignado que, com a incorporação da Companhia e sua consequente extinção, a Care Plus será a sucessora
legal da Companhia, a título universal e para todos os fins de direito, em todos os seus direitos e obrigações. Na condição de sucessora da Companhia,
a Care Plus, por sua administração praticará todos os atos complementares e/ou decorrentes da incorporação aprovada, com amplos e gerais poderes
para proceder a todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a aperfeiçoar as operações acima.
(viii) por fim, fica consignado que a incorporação ora aprovada foi devidamente autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, nos
termos da Resolução Normativa nº 270 de 10/10/2011, por meio do Ofício nº 40/2018/ASSNT-DIOPE/DIRAD-DIOPE/DIOPE, de 26/04/2018, objeto do
processo administrativo nº 33910.010412/2018-81, que integra esta ata como Anexo III. Propostas e Documentos: As deliberações tomadas nesta
Assembleia está devidamente lavrada no livro de atas do Conselho de Administração. Encerramento: Nada mais. Barueri, 30/05/2018. Mesa: Roberto Laganá Pinto: Presidente; Maurício Machado: Secretário. Acionistas Presentes: Bupa Global Holdings Limited pp. Maurício Machado;
Bupa Investments Overseas Limited pp. Maurício Machado. JUCESP nº 287.853/18-4 em 21/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES

CNPJ/MF Nº 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº 35300352858 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de fevereiro de 2018, às 14h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas
constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata
o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido
pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho
e o Sr. Fernando Guariento Barreto, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a prorrogação do prazo para integralização do capital social subscrito da sua controlada direta Sociedade de Participações em Concessões Públicas S.A. (“SPCP”). 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos,
após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como
faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; e 6.2. Aprovar a prorrogação do prazo para integralização do saldo
do capital social subscrito da SPCP, cujo aumento foi deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 17/06/2016, às 10h00, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em
25/07/2016, sob o nº. 328.362/16-5, passando o novo prazo de integralização a vigorar até 31/07/2022, tudo
conforme termos e condições aprovados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 27 de fevereiro de 2018. Assinaturas: Arthur Piotto Filho, Presidente da Mesa
e Fernando Guariento Barreto, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. Wagner Gudson Marques. Certifico
que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 05, às folhas 173 e 174. Arthur Piotto Filho - Presidente da Mesa, Fernando Guariento Barreto - Secretário. JUCESP nº
195.765/18-7 em 25.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024191-19.2017.8.26.0001 A MM. Juiza de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Pedro Moreira Leal CPF 992.814.308-00 e Deborah Barbosa Leal CPF 031.663.888-93, que
Condomínio Edifício Madalena requereu o cumprimento da sentença e estando os executados em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito (R$ 414.118,77 setembro/17), atualizado
e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de
10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresentem impugnação (art. 525 do CPC) Será o edital, afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2017.
[28,29]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1056009-71.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) JOSÉ ADÃO BARBOSA, CPF 077.625.89821, que Espólio de Ivanaldo Arruda da Cunha e Antonio
Arruda da Cunha ajuizou ação de execução, para cobrança
de R$34.985,17(mar/18). Estando o executado em lugar
ignorado, expede-se EDITAL de CITAÇÃO para que no prazo
de 03 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito devidamente
corrigido e atualizado, com os honorários advocatícios,
arbitrados em 10%, reduzidos pela metade; e intimação do
bloqueio judicial de R$105,74. Passando a fluir do prazo
supra, o prazo de 15 dias para impugnação. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[28,29]

11ª Vara da Família e Sucessões
Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias. Proc.
1034729-02.2018.8.26.0100. A Dra. Claudia Caputo
Bevilacqua Vieira, Juíza de Direito da 11ª Vara da Família e
Sucessões Central/SP. Faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, incertos, desconhecidos e eventuais
interessados, que nos autos de Alteração do Regime de
Bens, Ricardo Ramires Filho e Vivian Bufalo Ceneviva Ramires, objetivam alterar o regime do casamento de comunhão parcial de bens para separação total de bens. E para
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém
alegue ignorância, expede-se o presente edital, o qual será
por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.
[28,29]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da
Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 0017675- 84.2011.8.26.0100
(USUC 379) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rodrigo Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Piero
Roversi,Honorina Zuasnabar Roversi,José Gonçalves Carneiro,Judith Py da Cunha Carneiro,Maria Aparecida de Assis,Raimundo Carvalho Rocha, Jacy Carneiro Butcher, José Eduardo
Bressane Butcher, Espólio de Dinah Carneiro Vergueiro, José
Pereira Vergueiro, Deborah Carneiro Soares Camargo, Espólio de Frederico Soares de Camargo, Espólio de José Antonio
da Cunha Carneiro, Heloisa Helena Freitas Carneiro, José
Paulo da Cunha Carneiro, Iracema Carneiro, Maria José da
Cunha Carneiro,réus ausentes,incertos, desconhecidos, eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ ou sucessores, que Cristiane Fernandes de Lima, Flávio Luciano dos
Santos, Patricia da Conceição Fernandes de Lima Santos e
Ricardo dos Santos Bastos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre o imóvel localizado
na Avenida Parada Pinto, nº2560 - Vila Amália, no 8o. Subdistrito-Santana-São Paulo-SP,com área de 185,48m², contribuinte nº071.399.0154-6, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel,caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. [28,29]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 005337927.2012.8.26.0100 - 1325/12.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). ANA PAULA MENDES CARNEIRO, na
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Waldmir Malheiros, Nisia
Ferreira de Camargo Fonseca ou Nisia Ferreira de Camargo
de Paula Souza, Robert James Nute, Espólio de Guilherme
Henschel, Silvio de Azambuja Brandão e Charlotte Bohn
Brandão,Sadi Neme e Marcia Aparecida Pretti Bueno, Marisa
Saule, Sergio Goivinho Leal, Valdelucia Diniz Leal, Antonio
Almeida Guirra, Espólio de Luiz Alberto de Paula Souza na
pessoa da inventariante Alexina Ferreira de Paula Souza,
réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Carmoniza de Jesus Aquino ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na
Rua Frederico Rene de Jaegher,665, Rio Bonito, São Paulo SP,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [28,29]
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Cinco brasileiros seguem na
luta pelo título na África
Cinco brasileiros seguem vivos na batalha pelo título do QS
10000 Ballito Pro depois do
mais longo dia de competição
dessa semana na África do Sul.
Foram dezesseis baterias disputadas nas ondas de Willard Beach e o paulista Jessé Mendes foi
o primeiro a passar para as oitavas de final, na bateria que fechou
a quinta-feira. Antes, o catarinense Yago Dora já tinha batido todos os recordes do evento somando notas 9,77 e 9,40 no incrível placar de 19,17 pontos de
20 possíveis e o paulista Thiago
Camarão, o paranaense Peterson
Crisanto e o capixaba Krystian
Kymerson, também passado
para a quarta fase e suas próximas baterias ficaram para abrir
a sexta-feira em Ballito, as 7h00
na África do Sul, 2h00 da madrugada no Brasil.
A quinta-feira começou com
quinze brasileiros disputando a
última rodada de confrontos formados por quatro competidores.
O início da terceira fase não foi
bom e a primeira classificação só
veio na bateria com três surfistas da América do Sul, depois dos
paulistas Wiggolly Dantas, Flavio Nakagima e Marcos Correa
serem eliminados. Jessé Mendes
fez a sua parte e venceu, mas o
australiano Cooper Chapman ficou com a segunda vaga para a
quarta fase, barrando o vice-líder
do ranking, Deivid Silva, além do
argentino Santiago Muniz.
Na disputa seguinte, Yago
Dora fez uma apresentação espetacular, completando aéreos incríveis e usando todo o seu repertório de manobras modernas
nas ondas de Willard Beach. O

Foto/@WSL / Kelly Cestari

Jessé Mendes já passou para as oitavas de final do QS 10000 Ballito Pro na última bateria da quinta-feira e Yago Dora
bateu todos os recordes com seus aéreos nas ondas de Willard Beach

Wiggolly Dantas (SP)
catarinense bateu todos os recordes da semana no QS 10000 Ballito Pro, computando notas 9,77 e
9,40 no placar de 19,17 pontos.
Ele trocou essas pelo 8,93 e 7,50
das outras duas boas ondas que surfou e já seriam suficientes para
derrotar o havaiano Seth Moniz e
despachar o italiano Leonardo
Fioravanti junto com o australiano Jack Robinson.
Depois, vieram três baterias
consecutivas com participação
dupla do Brasil, porém somente
dois passaram para disputar vagas para as oitavas de final na
quarta fase, o capixaba Krystian
Kymerson e o paulista atual campeão sul-americano da WSL South America, Thiago Camarão.
Essas duas classificações com
vitórias vieram logo após o pernambucano Luel Felipe e o paulista Samuel Pupo perderem para
o americano Evan Geiselman e
o japonês Hiroto Ohhara.
O top do CT, Jeremy Flores,
vencia o confronto seguinte, até

Krystian Kymerson tirar nota
8,33 em sua última onda na bateria. Com ela, o capixaba atingiu
15,46 pontos para superar os
14,83 pontos do francês e o catarinense Mateus Herdy terminou em terceiro, sendo eliminado junto com o sul-africano Matthew McGillivray. Já Thiago Camarão começou forte com nota
7,83 para vencer por 13,83 pontos e o americano Nat Young passou em segundo por pouco, 11,83
a 11,40 do pernambucano Ian
Gouveia. O havaiano Barron Mamiya também parou nessa.
A última chance de uma dobradinha verde-amarela na quinta-feira ficou para a bateria que
fechou a terceira fase, mas o japonês Kanoa Igarashi fez o segundo maior placar do dia –
17,34 pontos – para derrotar os
três brasileiros. O paranaense
Peterson Crisanto também surfou uma boa onda nota 8,17 no
final para conquistar a última vaga
para a quarta fase, mas o paulista

Hizunomê Bettero e o baiano
Bino Lopes saíram da briga pelo
título na África do Sul.
Oitavas de Final – A quintafeira prosseguiu com a primeira
metade da batalha por vagas para
as oitavas de final fechando o dia
em Willard Beach. O australiano
Mikey Wright passou na primeira e já tirou a liderança no ranking
do WSL Qualifying Series do
catarinense Alejo Muniz. O único brasileiro que competiu nesta quarta fase foi o paulista Jessé Mendes, que derrotou o havaiano Imaikalani Devault e o australiano Ethan Ewing na primeira classificação brasileira para as
oitavas de final. Foi a última bateria do dia e seu próximo adversário será o australiano Jack Freestone, que fez parte da elite do
CT até o ano passado.
Os outros quatro brasileiros
ainda vão disputar vagas nos confrontos que ficaram para abrir a
sexta-feira em Ballito. A primeira
chamada para a bateria de Yago
Dora com o francês Jeremy Flores e o japonês Hiroto Ohhara,
será as 7h00 na África do Sul,
2h00 da madrugada no Brasil.
Krystian Kymerson entra na segunda bateria do dia com dois
surfistas que estão defendendo
vagas na lista dos dez que se classificam para o CT pelo WSL
Qualifying Series, o americano
Evan Geiselman e o havaiano
Seth Moniz. Já Thiago Camarão
e Peterson Crisanto competirão
juntos na bateria seguinte, com
o francês Jorgann Couzinet.
O QS 10000 Ballito Pro está
sendo transmitido ao vivo da
África
do
Sul
pelo
www.worldsurfleague.com

Brasileiro de Rally Cross Country:
Gabriel Varela vai atrás de outra vitória
Dupla do Divino Fogão Rally Team vem de vitória na última etapa
gar por mais vitórias e título. E
será isto que iremos buscar”,
comentou Varela, vice-líder do
campeonato.
O Rally Caminhos da Neve
vai passar também por São Joaquim – a cidade mais fria do Brasil -, Urubici, Urupema, Painel e
Capão Alto, totalizando 650 km
de percurso em dois dias, sendo
404 km de Especiais cronometradas. O percurso será bem mesclado, om piso predominante de
pedras e cascalho, travessia de
riachos, com trechos de baixa e
média velocidade, subidas e descidas em serras, passando pela
Coxilha Rica.
“Fiz uma prova nesta região
em 2016. É uma prova muito
dura, bem difícil, com trecho de
trial com bastante pedra, um
cross country de verdade”, lembra Gabriel. “Para mostrar como
o campeonato brasileiro é bem
completo e diversificado, vie-

Circuito Mundial
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Três duplas brasileiras vão às oitavas
de final no torneio feminino em Varsóvia

Josi encara bloqueio holandês na etapa da Polônia
As duplas brasileiras do naipe feminino começaram a etapa
quatro estrelas de Varsóvia, na
Polônia, com ótimos resultados.
Ágatha/Duda (PR/SE), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ) e Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ) venceram os dois jogos que disputaram na quinta-feira (28), saindo em primeiro lugar de seus grupos, direto às oitavas de final.
Josi/Lili (SC/ES) foi superada na estreia, mas pode avançar à
repescagem com uma vitória nes-

ta sexta-feira (29), dia em que
ocorrem os últimos jogos da
fase de grupos, repescagem e
também as oitavas de final. Quartas de final e semifinais ocorrem
no sábado (30.06), enquanto as
disputas de medalha acontecem
no domingo (01.07).
As campeãs brasileiras Carolina Solberg e Maria Elisa (RJ)
começaram vencendo no grupo
C, superando as polonesas Aleksandra Gromadowska e Jagoda
Gruszczynska por 2 sets a 0 (21/
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Gabriel Varela terá frio e pedras pela frente
mos de uma prova com tempera- dras”, continua o piloto. “Será
turas altíssimas no deserto do nossa última prova antes do
Jalapão, a agora vamos enfren- Rally dos Sertões, em agosto, e
tar no sul frio de dois graus cen- servirá para colocar tudo em
tígrados. E com um tipo de ter- teste no nosso Can-Am Mavereno completamente diferente, rick X3 para tentar repetir a misaindo da areia para serras e pe- nha vitória de 2016”.

17, 21/11), em 31 minutos. Horas mais tarde, triunfo de virada
por 2 sets a 1 (10/21, 21/16, 15/
10) sobre as holandesas Keizer/
Meppelink, garantindo a primeira posição.
Fernanda Berti e Bárbara Seixas (RJ) iniciaram a campanha em
Varsóvia com triunfo sobre as italianas Laura Giombini e Marta
Menegatti por 2 sets a 0 (21/14,
21/11), em 31 minutos. Na disputa do primeiro lugar do grupo
B, horas depois, contra as tchecas Kolocova e Kvapilova, vitória por 2 sets a 0 (21/19, 21/18),
em 38 minutos de jogo, garantindo vaga nas oitavas.
Já Ágatha e Duda (PR/SE) estrearam pelo grupo F superando as
norte-americanas Emily Day e
Betsi Flint por 2 sets a 0 (21/18,
21/17), em 34 minutos de duração.
No segundo jogo do dia, contra as
alemãs Borger e Kozuch, vitória
por 2 sets a 0 (21/13, 21/10), em
32 minutos. As três duplas brasileiras aguardam o sorteio e os resultados da repescagem para conhecerem suas adversárias.
Josi e Lili (SC/ES), que tam-
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Campeão Brasileiro em
2016, Gabriel Varela (Can-Am/
Divino Fogão/Arisun/Blindarte/Norton/Cotton Racing) disputará neste final de semana
(30/6 e 01/07) o Rally Caminhos da Neve com o ânimo reforçado pela vitória na última
prova que disputou. Agora o
desafio com o UTV Can-Am
Maverick X3 será pela 8ª e 9ª
etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country,
na região da Coxilha Rica,
com largada e chegada no Lages Garden Shopping, às margens Rodovia BR-282, 1015,
em Lages (SC).
“Estamos preparados, vimos
de uma excelente vitória no Jalapão. A expectativa para este final de semana é muito boa e vamos buscar o lugar mais alto do
pódio. A vitória na sétima etapa mostrou que temos equipamento e competência para bri-

Agenda da Copa

bém são do grupo F, foram superadas na estreia pelas alemãs
Kozuch e Borger, e disputam o
terceiro lugar do grupo nesta sexta, às 4h50 (de Brasília), contra
as norte-americanas Day e Flint.
Se vencerem, vão à repescagem,
pela primeira rodada da fase eliminatória do torneio europeu.
O Circuito Mundial retorna à
Polônia pela 15ª temporada consecutiva, tendo recebido 31 eventos anteriores, incluindo dois eventos somente para mulheres em
Varsóvia durante as temporadas de
2006, quando as chinesas Tian e
Wang venceram, e em 2007, quando as medalhistas olímpicas Juliana e Larissa foram campeãs.
Varsóvia é a sexta etapa do
nível quatro estrelas de oito em
disputa na temporada 2018. Desde 2017, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) classifica os torneios de uma a cinco
estrelas, de acordo com a premiação e o número de pontos que
oferecem. O campeonato na Polônia rende 800 pontos aos campeões, além de uma premiação de
cerca de R$ 75 mil.
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