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Senado aprova projeto de lei
 sobre proteção de dados pessoais

Governo injetou R$ 233,5 bilhões
na economia em quase três meses
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Mercado financeiro aumenta projeção
para a inflação pela oitava vez

Dólar mantém tendência
de queda sendo cotado

a R$ 3,7975

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 11 de julho de 2018www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,79
Venda:       3,79

Turismo
Compra:   3,65
Venda:       3,95

Compra:   4,46
Venda:       4,46

Compra: 143,45
Venda:     173,04

Vettel vence na casa de
Hamilton e amplia vantagem

Agenda da Copa
Semi-final

Terça-feira 10/07/2018 15:00
FRANÇA  1 X 0  BELGICA

Quarta-feira 11/07/2018 15:00
CROÁCIA  X  INGLATERRA

De um lado, frustração. Do
outro, euforia. Os britânicos
que lotaram as arquibancadas
de Silverstone para assistir ao
GP da Inglaterra amargaram a
surpresa de ver Lewis Hamil-
ton perder em casa para seu
maior adversário: Sebastian
Vettel. Surpresa, porque Ha-
milton dominou o treino que
definiu o grid de largada e saiu
na pole position. Os números
ampliavam seu favoritismo:
tinha quatro vitórias consecu-
tivas na Inglaterra, cinco no
total. Mas ele não contava com
uma largada meia-boca e, prin-
cipalmente.                 Página 8 Sebastian Vettel
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24 Horas Rental Kart
Interlagos: Os Tartarugas

viraram Dragão
De Tartaruga defensiva à

sabedoria, força e poder de
um Dragão. De equipe inex-
periente e lenta em sua es-
treia dois anos atrás, a time
que brigou pela vitória até as
últimas voltas. Com traba-
lho,  p lanejamento,  foco e
união, o Tartarugas Racing
Team atingiu plenamente o
seu objet ivo de lutar  pela
pole position e por um lugar
no pódio das 24 Horas Ren-
tal Kart Interlagos, disputa-
das no último sábado (7) e
domingo (8) no Kartódromo
Ayrton Senna, na zona sul de
São Paulo.                     Página 8
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Largada das 24 Horas Rental Kart Interlagos

Priscilla Stevaux conquista
o tetracampeonato

brasileiro de BMX Racing

LuluFive na 9 de Julho

O fim de semana foi de muita
comemoração e alegria para a ci-
clista Priscilla Stevaux (Shimano
/ Dougtraining / Chase Bicycles).
A atleta sorocabana de 25 anos
garantiu em Americana (SP) o seu
quarto título de campeã brasilei-

ra, competição realizada no
Complexo Esportivo Ayrton
Senna. Na decisão, não faltou
emoção em uma disputa de alto
nível polarizada com a ciclista
Paola Reis, que terminou em
segundo lugar.               Página 8
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

17º C

8º C

Quarta: Dia de
sol, com nevoeiro
ao amanhecer.
Muitas nuvens à tar-
de, mas sem chuva.
Noite firme.

Previsão do Tempo

Irã quer sacar
U$ 350 mi
do banco
em cash

O governo iraniano quer
sacar US$ 350 milhões em di-
nheiro do Banco Comercial
Europeu-Iraniano, agência de
Hamburgo, na Alemanha. Tem
que ser cash e deve chegar a
Teerã por avião, já que o Irã está
fora do sistema financeiro glo-
bal por causa das sanções nor-
te-americanas.

O embaixador dos Estados
Unidos na Alemanha,  Richard
Grenell, pediu ao governo da
chanceler Angel Merkel para
bloquear o saque. Para ele e
Israel, o dinheiro deverá ser
usado para financiar o terror no
Oriente Médio.          Página 3

Número de
mortos por

fortes chuvas no
Japão chega

 a 157
Autoridades japonesas in-

formam que o número de mor-
tes decorrentes das enchentes
e deslizamentos de terra cau-
sados por chuvas sem prece-
dentes na região oeste do país
chegou a 157 e que 56 pesso-
as estão desaparecidas.

A província de Hiroshima
foi a mais atingida, com 58
mortes até o momento.

As precipitações recordes que
caem desde quinta-feira passada
(5) no arquipélago japonês provo-
caram inundações e deslizamen-
tos de terra, especialmente graves
nas cidades de Hiroshima e Ehi-
me, onde o fenômeno meteoro-
lógico arrasou milhares de casas
e deixou vários povoados comple-
tamente isolados.          Página 3

Dólares
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moeda norte-americana se-
gue em baixa após o feriado
em São Paulo, mantendo a
tendência de queda registra-
da na última sexta-feira (06),
quando baixou 1,5%. O  Ban-
co Central segue sem efetu-
ar leilões extraordinários de
swaps cambiais (venda futu-
ra da moeda norte-america-
na) para manter a cotação da
moeda em queda.

O índice da B3 (Bolsa de
Valores de São Paulo) abriu
a semana em baixa de 0,22%,
com 74.847 pontos, pressio-
nada por uma queda das ações
de empresas de grande porte,
chamadas  de  b lue  ch ips ,
como Petrobras  ( -1 ,39%),
Bradesco (-1,49%), Vale (-
1 ,63%)  e  I t au  ( -0 .31%) .
(Agencia Brasil)

O dólar  teve uma forte
queda na terça-feira (10), re-

cuando 1,84% sendo cotado
a R$ 3,7975 para venda. A Página 3

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central
(BC) aumentaram pela oitava
semana seguida a estimativa
para a inflação este ano.

A projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) subiu
de 4,03% para 4,17%, neste
ano. A informação consta da
pesquisa Focus, publicação
elaborada todas as semanas
pelo BC, com projeções de
instituições financeiras para
os principais indicadores eco-
nômicos.

Para as instituições finan-
ceiras, o IPCA em 2019 será

4,10% (mesma estimativa há
3 semanas) e 4% em 2020 e
em 2021.

Essas estimativas estão
abaixo da meta que deve ser
perseguida pelo BC. Neste
ano, o centro da meta é
4,5%, com limite inferior de
3% e superior de 6%. Para
2019, a previsão é 4,25%,
com intervalo de tolerância
entre 2,75% e 5,75%. Para
2020, a meta é 4% e 2021,
3,75%, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual
para os dois anos (2,5% a 5,5%
e 2,25% a 5,25%, respectiva-
mente).                    Página 3

CNJ abre investigação
preliminar contra Favreto,

Moro e Gebran Neto

A Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo tem
205 unidades de Educação de
Jovens e Adultos (EJA), em
todas as regiões da cidade, que
oferecem atendimento para
alunos a partir de 15 anos que

Prefeitura oferece
oportunidade para jovens e

adultos concluírem o
Ensino Fundamental

não tiveram acesso ou não con-
cluíram o Ensino Fundamental
(1º ao 9º ano) na idade conven-
cional. As inscrições de adultos
e jovens que desejam retornar
seus estudos acontecem ao lon-
go do ano.                      Página 2

CNI aponta índice do medo
do desemprego acima
 da média histórica
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C Â M A R A  ( S P ) 

Sobre o Brasil ser derrotado [dentro e fora do campo] na Copa
da Russia, os ex-jogadores Zé Maria (Corinthians) e Ademir da
Guia (Palmeiras), que jogaram na Copa da Alemanha 1974 e fo-
ram vereadores, disseram que “perder é do jogo, desde que não
percamos nossa história”.  

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

Alguém podia ter dito à moça Malala [veio a São Paulo pra
auxiliar quem quer auxiliar meninas fora da escola e dizer que
Educação é o maior investimento do mundo] que a cidade teve 2
mulheres prefeitas: Erundina [hoje deputada federal] e Marta [hoje
senadora]. Esqueceram ?   

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

Agora que Datena [ex-PT, ex-PP, ex-PRP; no DEM ex-PFL]
recuou da promessa de ser candidato ao Senado, o fato tá
empolgando o deputado-presidente Cauê Macris (PSDB) pra ser
um dos pré-candidatos. O outro é o ex-deputado presidente na
ALESP [hoje federal] Tripoli (PSDB). 

G O V E R N O  ( S P ) 

Professora Lúcia França, esposa de Marcio e mãe do deputa-
do Caio [líder PSB na ALESP] torna-se muito importante na ten-
tativa de reeleição do marido [dono do PSB paulista]. Além do
carisma, sua simpatia compensa o ar sisudo que muitas vezes ele
não faz questão de esconder.      

C O N G R E S S O 

Afif [PSD refundado e mandado por Kassab], Rocha [PRB do
prefeito carioca Crivella] e Rabello [PSC que até outro dia tinha
os colegas - Câmara Federal - Bolsonaro e Feliciano] acordaram
ir até o final do 1º turno como Presidenciáveis sem combinar
com as bancadas nos Estados.   

P R E S I D Ê N C I A 

Temer (MDB) envolvido em derrubar candidatura Presiden-
cial de Alckmin (PSDB), pra levantar Doria (ambos PSDB), dan-
do a Skaf [FIESP] a condição de liderar pesquisas ao governo (SP)
? Se for, porque até FHC estaria dentro, o DEM (ex-PFL) deixa
Ciro (PDT) e Alckmin sai ao Senado ? 

   
J U S T I Ç A S 

Ministra Laurita Vaz, na presidência do STJ, não só deixou de
conceder HC pela soltura do condenado e preso ex-
Presidente Lula (PT), como literalmente espinafrou o desembar-
gador Favreto (TRF - 4) pelo abuso de estar de plantão pra causar
‘conclusão’ sem ter ‘premissas’.       

P A R T I D O S 

No PT, há quem diga que o ex-prefeito paulistano Haddad só
não será candidato do ainda preso Lula se não quiser. No PDT,
Ciro dá uma de Kassab [refundador e dono do PSD]: nem esquer-
da, nem centro, nem direita. Diz o que querem ouvir. No PTB,
após perder o Ministério ...  

P O L Í T I C O S 

[Trabalho], voltando a cair no colo de Alckmin (PSDB). No
PSD, Afif insiste numa 2ª candidatura Presidencial [1ª vez em
1989 - PL], embora o dono Kassab não tenha esquecido que em
2006 Afif teve mais de 8 milhões de votos (PFL), na cola
de Suplicy (PT).  

B R A S I L E I R O S 

... No DEM (ex-PFL), Datena recaiu [2016 anunciou que dis-
putaria a prefeitura paulistana via PP]. Agora, não é mais “com
Datena”, mas sim com o filho do falecido ex-senador e ex-go-
vernador (SP), Mario Covas Neto [ex-PSDB no PODEMOS] a
possibilidade de ser um dos 2 eleitos.  

H I S T Ó R I A S 

A indicação de um republicano [partido] à Suprema Corte dos
Estados Unidos pode dar ao Presidente Trump a maioria [5 x 4]
dos entendimentos e votos em temas cuja Constituição
bicentenária não trata diretamente. No Senado, sabatinas e
até reprovações são pra valer. 

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 Política - SP”. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil.

Oceanos e mares oferecem
diversos recursos fundamentais
para a sobrevivência humana. Por
isso, qualquer atividade irregu-
lar pode ser prejudicial ao meio
ambiente e, sobretudo, à vida
marinha. A pesca ilegal, por
exemplo, é um grande fator para
aumentar o risco de extinção de
várias espécies.

No litoral paulista, o Parque
Estadual Ilhabela, a Companhia de
Policiamento Ambiental Maríti-
mo do 3° Batalhão de Polícia
Ambiental do Estado de São Pau-
lo, a CIAMAR, e a Defesa Civil

realizam ações integradas com
intuito de impedir a prática.

Na última semana, o patru-
lhamento flagrou duas embarca-
ções pesqueiras de grande por-
te pela “baía da anchova”, den-
tro da Área de Proteção Am-
biental Marinha Litoral Nor-
te  (APAMLN), que foram
abordadas e vistoriadas. Falta
de carteira de pescador e dos
tripulantes e falta de licença
e registro de pesca para a em-
barcação foram algumas das
irregularidades constatadas.
Além, claro, da proibição de

pesca no local.
“Operações integradas de

fiscalizações coíbem a pesca ile-
gal e contribuem para discipli-
nar práticas como esta. Por isso
mesmo vamos intensificar o pa-
trulhamento para sanar essas ir-
regularidades”, explicou Márcio
dos Santos, gestor da Área de
Proteção Marinha Litoral Nor-
te, administrada pela Fundação
Florestal.

A operação resultou na apre-
ensão de 1,5 tonelada de pesca-
do, que foi doado para a Secre-
taria de Assistência Social de

São Sebastião. Os pescadores
a bordo das duas embarcações
foram autuados, totalizando
R$ 795.000,00 em multas.
Todos os infratores são de
Angra dos Reis (RJ) e respon-
derão em liberdade pelo cri-
me ambiental.

Vale lembrar que essa ope-
ração faz parte das ações do Sis-
tema Integrado de Monitora-
mento Marítimo (SIMMar), da
Secretaria do Meio Ambiente
(SMA), e ainda conta com o
apoio do Ibama, ICMBio e a Pre-
feitura Municipal de Ilhabela.

Prefeitura oferece oportunidade
para jovens e adultos concluírem o

Ensino Fundamental
A Secretaria Municipal de

Educação de São Paulo tem 205
unidades de Educação de Jovens
e Adultos (EJA), em todas as re-
giões da cidade, que oferecem
atendimento para alunos a partir
de 15 anos que não tiveram aces-
so ou não concluíram o Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano) na
idade convencional. As inscri-
ções de adultos e jovens que de-
sejam retornar seus estudos
acontecem ao longo do ano. 

Para fazer a inscrição gratui-
ta, basta comparecer a uma des-
sas escolas que oferece EJA.
Quem já cursou parte do Ensino
Fundamental pode iniciar o cur-
so do ponto que parou, apresen-

tando o histórico escolar ou, no
caso de não possuir documento
comprobatório, fazer uma pro-
va de classificação. É possível
consultar a lista com as unida-
des de ensino e seus respectivos
endereços e contatos no Portal
da Educação. 

O curso de EJA é presencial
e tem duração de quatro anos, seja
qual for a modalidade. Está dis-
ponível em Escolas Municipais
de Ensino Fundamental (EMEF)
e Escolas Municipais de Ensino
Fundamental e Médio (EMEFM)
nas modalidades EJA Regular e
EJA Modular e também nos Cen-
tros Integrados de Educação de
Jovens e Adultos (CIEJA).

O EJA Regular, o mais tradi-
cional, é oferecido no período
noturno, cinco vezes por sema-
na, com 4 horas diárias. A forma-
ção é dividida em quatro etapas:
Alfabetização (dois semestres),
Básica (dois semestres), Com-
plementar (dois semestres) e Fi-
nal (dois semestres). Cada etapa
tem duração de 200 dias letivos. 

O EJA Modular é uma opção
mais flexível. Apresenta uma
adequação dos componentes
curriculares obrigatórios, ou
disciplinas, que são organizados
em quatro módulos de 50 dias
letivos. Os módulos são inde-
pendentes e não sequenciais, ou
seja, podem ser feitos de forma

separada. O horário também é
diferenciado: são encontros de
2h15m, cinco vezes por sema-
na, além de atividades optativas,
com duração de 1h30, para en-
riquecimento curricular.

Nos CIEJAs o atendimento
é oferecido em três períodos,
manhã, tarde e noite, em até seis
turnos diários. Os encontros
acontecem cinco vezes por se-
mana e possuem 2h15m de du-
ração. O curso é estruturado em
quatro módulos, com duração de
um ano cada. A formação articu-
la em seu Projeto Político Pe-
dagógico o currículo do Ensino
Fundamental e qualificação pro-
fissional inicial.

Dia Mundial do Rock será comemorado
com programação especial em

 Centros Culturais e Casas de Cultura
Em comemoração ao Dia

Mundial do Rock, no dia 13 de
julho, a Secretaria Municipal de
Cultura preparou uma programa-
ção especial em Centros Cultu-
rais e Casas de Cultura, levando a
todos os cantos da cidade atra-
ções para o público que gosta do
estilo musical. Clique aqui e con-
fira a programação completa

Localizado na região central,
o Centro Cultural São Paulo re-
cebe, durante todo o mês, uma
mostra de bandas independentes.
Já o Centro Cultural da Juventu-
de, na Zona Norte, promove fei-
ras, workshops e discotecagem,
além de shows. As casas de cul-
tura não ficam de fora e trazem
apresentações de diversas bandas
importantes do rock nacional.

Intercâmbio do rock
A Sala Adoniran Barbosa, do

Centro Cultural São Paulo
(CCSP), palco já conhecido do
público roqueiro da cidade, re-
cebe uma programação especial
que traz 30 bandas independen-
tes de todo o país, revelando a
diversidade do rock brasileiro.
Grupos do Ceará, Rio de Janei-
ro, Goiás, Rio Grande do Sul,
Pará, Paraná, Mato Grosso, Per-
nambuco, Rio Grande do Norte
e Minas Gerais se encontram
em São Paulo em shows que vão
do rock clássico ao psicodélico,

passando pelo new metal, hard-
core, progressivo, indie, pós-
punk e outras vertentes.

A programação tem início no
dia 4, quando o Far From Alaska,
banda de Natal já reconhecida no
circuito alternativo, apresenta-se
ao lado da paulistana Deb and
The Mentals. No dia 14, o rock
feminino de Minas Gerais e São
Paulo se encontra nos shows da
paulistana In Venus e das minei-
ras do Mieta. Também de Minas,
o Black Pantera faz show com os
paraenses do Molho Negro, no dia
19, e, no dia 20, diretamente do
Ceará, duas bandas de pós-rock,
Máquinas e Astronauta Marinho,
fazem uma apresentação coletiva.
De Cuiabá, o Macaco Bong é a
atração do dia 26, ao lado dos pau-
listas do Odradek e, no dia 27, os
gaúchos do Picanha de Chernobi-
ll, grupo já conhecido por fazer
shows nas ruas de São Paulo, en-
contra-se com o ex-guitarrista da
banda Cachorro Grande, agora
em carreira solo, o também ga-
úcho Marcelo Gross.

Ainda na programação do
CCSP, estão Giallos e Kalouv,
Papisa e Cora, Stratus Luna e
Bombay Groove, Oruã e Gol-
denloki, Sky Down e Lava Di-
vers, entre outros grupos.

CCJ é rock!
O Centro Cultural da Juven-

tude, além de shows, traz para a
programação uma exposição,
feira de artistas underground,
feira de vinil, além discoteca-
gem e workshops.

A programação tem início no
dia 7, quando apresentam-se
ACruz Sesper, Maguerbs, Deb
and The Mentals, Cristo Bomba
e o duo de trash metal Test, co-
nhecido por fazer seus shows
nos mais variados lugares, usan-
do como palco uma Kombi e um
gerador. Já no dia 19, Marcelo
Gross apresenta o show de lan-
çamento de seu novo álbum, 
Chumbo & Pluma.

A programação se estende
até sábado, dia 21, com
shows das bandas El Zombie
(Argentina), Paarmann Rock Fa-
mily, Dance Of Days e Hateen.
O encerramento fica por conta
de Clemente & A Fantástica Ban-
da Sem Nome, projeto solo de
Clemente Nascimento, vocalis-
ta da banda punk Inocentes.

Ao longo do dia também se-
rão realizados workshops de ins-
trumentos musicais. Eloy Casa
Grande, baterista do Sepultura,
faz um workshop de bateria; Edu
Ardanuy e Fulvio Oliveira de
guitarra e Heitor Gomes, ex-bai-
xista do Charlie Brown Jr., de
baixo. No mesmo dia, aconte-
cem ainda a Feira de Vinil, de
compra e venda de discos; a Fei-

ra Varanda do Rock, espaço de
moda roqueira; e a Banca da Di-
vulga, com exposição de mate-
riais de bandas. Durante esta pro-
gramação, haverá também disco-
tecagens de João Gordo e André
Pomba.

Rock descentralizado
O Centro Cultural da Penha

traz dois projetos: Independen-
te S/A, que convida, no dia 7, a
banda Glowing Tree com seu
álbum Bucolic. E Penha Rock,
que reúne, no dia 22, grupos al-
ternativos tocando na praça do
Centro Cultural.

As casas de cultura também
serão espaços voltados ao rock
no mês de julho. Com Thadeu
Meneguini, a banda Vespas Man-
darinas abre a programação na
Casa de Cultura do Butantã, no
dia 1º. No dia 7, a Casa de Cul-
tura da Vila Guilherme recebe o
show do Rakta, banda formada
por garotas que trazem à verve
do punk rock a experimentação
com sintetizadores e pedais. O
Hurtmold, grupo de rock expe-
rimental, apresenta-se no dia
14, na Casa de Cultura do Tre-
membé. Por fim, a banda de
soul rock Garotas Suecas toca
em dois locais: na Casa de Cul-
tura de São Mateus, no dia 6, e
na Casa de Cultura de São Mi-
guel, no dia 20.

Vítima de violência ou discriminação?
Procure um Centro de Cidadania LGBTI

A Cidade de São Paulo conta
com quatro Centros de Cidada-
nia LGBTI. Os locais funcionam
como pontos de orientação para
a população a respeito dos ser-
viços oferecidos na rede muni-
cipal, além de prestar apoio ju-
rídico e psicológico às vítimas
de violência ou discriminação.

Inaugurados em 2015 (Arou-
che, atual Luiz Carlos Ruas) e
2016 (Zona Sul, Zona Leste e
Zona Norte), os centros atuam a
partir de dois eixos:

Defesa dos Direitos
Humanos: atendimento a víti-
mas de violência, preconceito e
discriminação com a prestação
de apoio jurídico, psicológico e
de serviço social, tudo com
acompanhamento para realiza-
ção de boletins de ocorrência e
demais orientações.

Promoção da Cidadania
LGBTI: suporte e apoio aos ser-

viços públicos municipais da re-
gião central, por meio de medi-
ação de conflitos, palestras e
sensibilização de servidores.
Realização de debates, palestras
e seminários.

Além das sedes fixas na Con-
solação, Santo Amaro, São Mi-
guel Paulista e Parada Inglesa,
quatro Unidades Móveis de Ci-
dadania LGBTI percorrem São
Paulo levando estes e outros
serviços para as regiões, tor-
nando as políticas públicas da
Prefeitura de São Paulo ainda
mais acessíveis para o público
LGBTI.

A partir de 2017, todos os
Centros também passaram a ofe-
recer o Programa
Transcidadania(antes restrito à
unidade Arouche, no centro da
cidade). Com isso, passou a in-
tegrar o desenvolvimento do tra-
balho focado na capacitação es-

colar e profissional, com ofere-
cimento de cursos, oficinas, de-
bates e palestras, visando o de-
senvolvimento dos beneficiári-
os e beneficiárias que frequen-
tam os Centros, além de ampli-
ar o alcance do programa.

 
Serviço 
Centro de Cidadania

LGBTI Luiz Carlos Ruas
Rua Visconde de Ouro Pre-

to, 118 – Consolação
Segunda a sexta-feira, das 9h

às 18h
Telefone: (11) 3225-0019
centro de

cidadanialgbt@prefeitura.sp.gov.br

Centro de Cidadania LGBTI
Laura Vermont (Zona Leste)

Avenida Nordestina, 496 –
São Miguel Paulista

Segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h

Telefone: (11) 2032-3737  
c e n t r o

lgbtleste@prefeitura.sp.gov.br

Centro de Cidadania LGBTI
Luana Barbosa dos Reis (Zona
Norte)

Rua Plínio Pasqui, 186, Pa-
rada Inglesa

Segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h

Telefone: (11) 2924-5225 
c e n t r o

lgbtnorte@prefeitura.sp.gov.br

Centro de Cidadania LGBTI
Edson Neris (Zona Sul)

Rua São Benedito, 408 –
Santo Amaro – São Paulo-SP

Segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h

Telefone: (11) 5523-0413 /
5523-2772

c e n t r o l
gbtsul@prefeitura.sp.gov.br
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Irã quer sacar
U$ 350 milhões do

banco em cash
O governo iraniano quer sacar US$ 350 milhões em dinheiro

do Banco Comercial Europeu-Iraniano, agência de Hamburgo,
na Alemanha. Tem que ser cash e deve chegar a Teerã por avião, já
que o Irã está fora do sistema financeiro global por causa das
sanções norte-americanas.

O embaixador dos Estados Unidos na Alemanha,  Richard Gre-
nell, pediu ao governo da chanceler Angel Merkel para bloquear
o saque. Para ele e Israel, o dinheiro deverá ser usado para finan-
ciar o terror no Oriente Médio. Não é o que dizem os iranianos. 
Sob boicote internacional, que se agravará em novembro, quando
o petróleo iraniano fará parte das sanções, o Irã precisa estocar
dinheiro vivo. O turista iraniano, que não tem cartão de crédito
válido na Europa e nos Estados Unidos, só viaja com cash.

O ministro das finanças alemão, Wolfgang Schäuble, está exa-
minando o pedido de saque. “Se encontrarmos algo suspeito, sus-
penderemos a transação”, diz sua porta-voz.

Após a conclusão do acordo nuclear com o Irã, o ex-presi-
dente norte-americano Barack Obama enviou US$ 400 milhões
por avião a Teerã. O dinheiro foi recolhido nos bancos centrais
da Suíça e da Holanda, em euros, dólares e francos suíço, e a
carga preciosa, dividida em blocos, ocupou o avião sobre estra-
dos. Agora, o dinheiro será posto em 12 malas, pesando 1.600
quilos, segundo o jornal alemão Bild. (Agencia Brasil)

Número de mortos
por fortes chuvas no
Japão chega a 157

Autoridades japonesas informam que o número de mortes de-
correntes das enchentes e deslizamentos de terra causados por
chuvas sem precedentes na região oeste do país chegou a 157 e
que 56 pessoas estão desaparecidas.

A província de Hiroshima foi a mais atingida, com 58 mortes
até o momento.

As precipitações recordes que caem desde quinta-feira pas-
sada (5) no arquipélago japonês provocaram inundações e desli-
zamentos de terra, especialmente graves nas cidades de Hiroshi-
ma e Ehime, onde o fenômeno meteorológico arrasou milhares
de casas e deixou vários povoados completamente isolados.

A maioria das mortes é registrada em Hiroshima (oeste) e
Okayama e Ehime (sudoeste), informou, em entrevista coletiva,
o ministro porta-voz do Executivo, Yoshihide Suga.

O primeiro-ministro, Shinzo Abe, anunciou que visitará a ci-
dade de Okayama, uma das mais afetadas pelas chuvas - depois de
cancelar viagem à Europa e ao Oriente Médio -, a fim de coorde-
nar pessoalmente a tarefa de assistência às vítimas.

“Vamos avaliar as necessidades das vítimas e impulsionar uma
pronta reconstrução da região”, disse Abe após reunião de emer-
gência do seu gabinete. As declarações de Abe foram divulgadas
pela agência japonesa Kyodo.

A catástrofe já se transformou em uma das piores no país desde
as chuvas registradas em 1982, que deixaram cerca de 300 mor-
tos. (Agencia Brasil)

Em quase três meses de ins-
tabilidade no mercado financei-
ro, o governo injetou R$ 233,5
bilhões na economia. O valor foi
obtido pela Agência Brasil com
base em comunicados do Banco
Central (BC), que tem atuado
para segurar o dólar, e do Tesou-
ro Nacional, que tem recompra-
do títulos públicos para garantir
a estabilidade.

Somente o BC injetou US$
54,09 bilhões – o equivalente
a R$ 209,27 bilhões pela co-
tação de quinta-feira (5) da
moeda norte-americana (R$
3,869) – no mercado desde 18
de maio, quando anunciou que
atuaria de forma mais agres-
siva para conter a alta do dó-
lar. Desse total, US$ 43,44 bi-
lhões (R$ 168,07 bilhões) de-
correram de leilões de novos
contratos de swap cambial
(venda de dólares no mercado
futuro) e US$ 10,65 bilhões
(R$ 41,2 bilhões) vêm de lei-
lões de dólares das reservas
internacionais com compro-
misso de recompra, ocorridos na
última semana de junho.

Desde 28 de maio, quando
iniciou os leilões de recompra,

até a última quarta-feira (4), o
Tesouro Nacional readquiriu
US$ 24,228 bilhões em títulos
prefixados e corrigidos pela in-
flação de médio e de longo pra-
zo. O dinheiro vem do colchão
da dívida pública, reserva finan-
ceira usada em momentos de ins-
tabilidade, que caiu de R$ 575
bilhões para R$ 551 bilhões
desde o início do programa de
recompras

Em relação aos swaps cam-
biais, o levantamento referente
ao Banco Central inclui apenas
os leilões de novos contratos,
não a rolagem (renovação) dos
contratos existentes. Desde 23
de junho, a autoridade monetá-
ria deixou de ofertar novos lo-
tes, apenas renovando o montan-
te de contratos de swap em cir-
culação, em que troca contratos
prestes a vencer por contratos
com vencimento daqui a alguns
meses.

Intervenção cambial
Criados em 2001, os swaps

cambiais funcionam como uma
venda de dólares no mercado
futuro, que permitem ao Banco
Central intervir no câmbio sem

queimar reservas internacionais.
Nessas operações, o BC aposta
que os dólares vão subir mais que
os juros futuros. Os investido-
res apostam o contrário. No fim,
ocorre uma troca de rendimen-
tos que resulta em prejuízo para
a autoridade monetária caso o
dólar aumente mais que os juros.

Nos leilões com compro-
misso de recompra, o BC de fato
leiloa dinheiro das reservas in-
ternacionais, mas compromete-
se a pegar o dinheiro de volta
meses mais tarde, quando o mer-
cado financeiro estiver menos
conturbado. Atualmente, as re-
servas internacionais do Brasil
somam em torno de US$ 380
bilhões (R$ 1,47 trilhão, segun-
do o câmbio de sexta-feira, 6).

Tranquilidade no mercado
Em relação aos títulos públi-

cos, o Tesouro Nacional infor-
ma que as recompras de papéis,
que começaram durante a para-
lisação dos caminhoneiros, têm
como objetivo diminuir a insta-
bilidade no sistema financeiro,
fornecer um referencial de pre-
ços para o mercado e diminuir o
risco de papéis prefixados de

prazo mais longo e taxas maio-
res em circulação.

Normalmente, os investido-
res que querem se desfazer dos
títulos públicos e embolsar os
ganhos até o momento os ven-
dem no chamado mercado se-
cundário, onde os papéis já emi-
tidos pelo Tesouro trocam de
mãos. No entanto, em momen-
tos de instabilidade, o excesso
de vendedores no mercado se-
cundário faz o preço dos títulos
despencar.

Para evitar que os investido-
res vendam papéis com elevado
deságio, o Tesouro Nacional en-
tra no mercado para comprar
títulos, pagando preços me-
lhores. Ao atuar no sistema fi-
nanceiro, o Tesouro também
fornece uma referência para o
mercado secundário, que terá
que oferecer preços mais atra-
entes para os investidores que
querem se desfazer dos pa-
péis. Para o governo, a recom-
pra ajuda ainda a retirar do
mercado papéis mais afetados
pela turbulência financeira,
reduzindo o custo da dívida
pública para o Tesouro.
(Agencia Brasil)

Mercado financeiro aumenta projeção
para a inflação pela oitava vez

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central
(BC) aumentaram pela oitava
semana seguida a estimativa para
a inflação este ano.

A projeção para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) subiu de 4,03%
para 4,17%, neste ano. A infor-
mação consta da pesquisa Focus,
publicação elaborada todas as
semanas pelo BC, com proje-
ções de instituições financeiras
para os principais indicadores
econômicos.

Para as instituições financei-
ras, o IPCA em 2019 será 4,10%
(mesma estimativa há 3 sema-
nas) e 4% em 2020 e em 2021.

Essas estimativas estão abai-

xo da meta que deve ser perse-
guida pelo BC. Neste ano, o cen-
tro da meta é 4,5%, com limite
inferior de 3% e superior de 6%.
Para 2019, a previsão é 4,25%,
com intervalo de tolerância en-
tre 2,75% e 5,75%. Para 2020,
a meta é 4% e 2021, 3,75%, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para os dois
anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a
5,25%, respectivamente).

Para alcançar a meta de in-
flação, o BC usa como instru-
mento a taxa básica de juros, a
Selic, atualmente 6,5% ao ano.

Para as instituições financei-
ras, a Selic deve permanecer em
6,5% ao ano até o final de 2018.
Para 2019, a expectativa é au-

mento da taxa básica, terminan-
do o período em 8% ao ano.

Quando o Copom aumenta
a Selic, objetivo é conter a
demanda aquecida, e isso cau-
sa reflexos nos preços por-
que os juros mais altos enca-
recem o crédito e estimulam
a poupança.

Quando o Copom diminui os
juros básicos, a tendência é que
o crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da
inflação.

A manutenção da Selic,
como prevê o mercado financei-
ro neste ano, indica que o Co-
pom considera as alterações an-
teriores suficientes para chegar

à meta de inflação.

Atividade econômica
A projeção para a expansão do

Produto Interno Bruto (PIB) – a
soma de todos os bens e serviços
produzidos no país – caiu de 1,55%
para 1,53%, neste ano. Para 2019,
a estimativa segue em 2,50%. As
instituições financeiras também
projetam crescimento de 2,50% do
PIB em 2020 e 2021.

A previsão do mercado finan-
ceiro para a cotação do dólar
permanece em R$ 3,70 no final
deste ano, e em de R$ 3,60, no
fim de 2019. Para 2020, a esti-
mativa é R$ 3,63. No final de
2021, a previsão é R$ 3,70.
(Agencia Brasil)

Balança comercial de petróleo e gás
é positiva em US$ 3,2 bi até maio

O Brasil acumulou nos pri-
meiros cinco meses de 2018 um
saldo positivo de US$ 3,196 bi-
lhões no comércio exterior de
petróleo, derivados e gás natu-
ral, segundo dados da Agência
Nacional do Petróleo Gás Natu-
ral e Biocombustível (ANP) atu-
alizados em 2 de julho.

O superávit foi obtido prin-
cipalmente por meio da expor-
tação de petróleo, que teve um

saldo de US$ 7,177 bilhões nos
primeiros cinco meses do ano.
As exportações de petróleo so-
maram US$ 8,847 bilhões, en-
quanto as importações somaram
US$ 1,670 bilhão.

O gás natural, por sua vez, pesa
contra a balança comercial, uma
vez que o Brasil apenas importa e
não exporta o recurso. Até maio
de 2018, foram importados US$
788 milhões, segundo a ANP.

No caso dos derivados de pe-
tróleo, há exportações e impor-
tações, mas o saldo também é
negativo em US$ 3,191 bilhões.
As importações foram de US$
5,820 bilhões e as exportações
totalizaram US$ 2,628 bilhões.

O comércio exterior de pe-
tróleo, derivados e gás natural
até maio de 2018 já está próxi-
mo do resultado de 2017, que
teve um saldo positivo de US$

3,598 bilhões.
De janeiro a maio, o saldo

médio mensal chegou a US$
639 milhões. Se esse resultado
médio obtido se mantiver em
todos os meses até o fim do ano,
o superávit da balança comerci-
al pode passar dos US$ 7,6 bi-
lhões para petróleo, derivados e
gás natural, somatório que supe-
raria o resultado de 2017 em
mais de 100%. (Agencia Brasil)

Conab: safra de grãos deve cair 3,9%,
mas será a 2ª maior da história

A colheita de grãos do país
na safra 2017/2018 deve chegar
a 228,5 milhões de toneladas,
com redução de 3,9% em rela-
ção à safra passada (237,7 mi-
lhões de toneladas). Mesmo as-
sim, será a segunda maior da his-
tória, segundo o 10º levantamen-
to divulgado  na terça-feira (10)
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).

Em comparação ao último
levantamento, feito em junho, a
produção diminuiu 1,2 milhão de
toneladas. Segundo a Conab, a

queda se deve aos impactos cli-
máticos que reduziram a produ-
tividade do milho da segunda sa-
fra. A previsão para o cereal é de
produção total de 82,9 milhões
de toneladas. A estimativa para a
primeira safra é 26,9 milhões de
toneladas, com queda de 11,7%
e a segunda, e 56 milhões de to-
neladas, com redução de 16,9%.
“Reduções nas chuvas impacta-
ram o potencial positivo na se-
gunda safra”, disse o presidente
da Conab, Francisco Marcelo
Bezerra.

O destaque positivo foi a pro-
dução da soja, que pode chegar
a 118,9 milhões de toneladas,
com crescimento de 4,2% em
relação à safra passada. O algo-
dão de pluma registrou aumento
de 28,5%, chegando a 1,9 mi-
lhão de toneladas. O feijão se-
gunda safra e o trigo também
registraram crescimento: 7,7%
(1,3 milhão de tonelada) e 15%
(4,9 milhões de toneladas).

Área cultivada
Entre as culturas avaliadas, a

soja registrou o maior volume
de área semeada, com aumento
de 33,9 para 35,1 milhões de
hectares. A área do algodão che-
gou a 1,2 milhão de hectares,
com ganho de 236,9 mil hecta-
res. O feijão segunda safra tem
1,5 milhão de hectares, com gan-
ho de 108,3 mil hectares.

No caso do milho houve re-
dução de 5,5 milhões para 5,1
milhões de hectares, na primei-
ra safra, e de 12,1 milhões para
11,6 milhões de hectares, na se-
gunda. (Agencia Brasil)

Indicadores de mercado de trabalho
apresentam piora em junho

Os dois indica d o r e s  d e
mercado de trabalho da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV)
apresentaram piora em ju-
nho. O Indicador Anteceden-
te de Emprego (Iaemp), que
busca antecipar tendências
do mercado de trabalho com
base  em en t r ev i s t a s  com
consumidores e com empre-
sários da indústria e dos ser-
viços, caiu 5,6 pontos.

Com a queda, o indicador
atingiu 95,5 pontos em uma es-
cala de zero a 200, próximo ao
patamar de janeiro de 2017,
quando o indicador atingiu 95,6
pontos. Essa é a quarta queda
consecutiva do Iaemp, que acu-
mulou perda de 11,5 pontos no
primeiro semestre.

De acordo com a FGV, a que-
da do indicador mostra a perda
de confiança em uma maior ge-

ração de emprego ao longo dos
próximos meses. “ A atividade
econômica mais fraca, observa-
da pelos indicadores do pri-
meiro semestre, reflete uma
situação atual e futura dos ne-
gócios mais difícil. O cresci-
mento está abaixo do previa-
mente esperado e, com isso, a
consequência deverá ser me-
nor contratação”, afirma o
economista da FGV Fernando

de Holanda Barbosa Filho.
Já o Indicador Coincidente

de Desemprego, calculado com
base na opinião dos consumido-
res sobre o mercado de trabalho
atual, piorou 0,6 ponto. Foi a
segunda piora consecutiva. O
indicador atingiu 97,1 pontos
em uma escala de zero a 200, em
que quanto maior a pontuação,
pior é o desempenho do indica-
dor. (Agencia Brasil)

Poucas vezes nos últimos 22
anos os brasileiros ficaram tão
preocupados com o emprego
quanto agora, segundo a Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI). O Índice do Medo do De-
semprego subiu para 67,9 pontos
em junho, valor que está 4,2 pon-
tos acima do registrado em mar-
ço, e está entre os maiores da
série histórica iniciada em 1996.
Só em maio de 1999 e em junho
de 2016, o indicador alcançou
67,9 pontos, informa a pesquisa
divulgada na segunda-feira (9).

Segundo a CNI, o índice está
18,3 pontos acima da média his-
tórica de 49,6 pontos. O indica-
dor varia de zero a 100 pontos.
Quanto maior o índice, maior o
medo do desemprego.

De acordo com a pesquisa,
o medo do desemprego cresceu
mais para os homens e as pes-
soas com menor grau de instru-
ção. Entre março e junho, o in-
dicador subiu 5,6 pontos para os
homens e 2,8 pontos para as
mulheres. Para os brasileiros
que têm até a quarta série do en-
sino fundamental, o índice subiu

CNI aponta índice
do medo do

desemprego acima
 da média histórica

10,4 pontos entre março e junho
e alcançou 72,4 pontos. Entre os
que tem educação superior, o
índice subiu 0,6 ponto e passou
de 59,9 para 60,5 pontos.

Satisfação com a vida
O levantamento mostra ain-

da que a satisfação com a vida
também diminuiu. O índice de
satisfação com a vida caiu para
64,8 pontos, o menor nível des-
de junho de 2016, quando alcan-
çou 64,5 pontos. O indicador
varia de zero a 100 pontos. Quan-
to menor o indicador, menor é a
satisfação com a vida.

Conforme a pesquisa, a que-
da do índice de satisfação com a
vida foi maior na Região Sul,
onde o indicador caiu 5,3 pon-
tos entre março e junho e ficou
em 63,8 pontos. Nas demais re-
giões, a retração foi inferior a
2,3 pontos. Nos estados do Sul,
o índice é menor do que o das
demais regiões.

O levantamento ouviu 2 mil
pessoas em 128 municípios en-
tre os dias 21 e 24 de junho.
(Agencia Brasil)
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CRÉDITO. A partir de agosto de 2018, o Governo do Estado
de São Paulo disponibilizará um orçamento de R$ 20 milhões
para os pequenos e médios produtores adquirirem tratores, im-
plementos agrícolas e equipamentos para irrigação com subven-
ção de até R$ 25 mil por produtor. Os Programas Pró-Trator/
Implementos Agrofácil e Coopercrédito Agrofácil serão execu-
tados pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista/o Banco
do Agronegócio Familiar (Feap/Banagro), da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento paulista.

FRANGO.  A alta nos preços do frango vivo em junho e a
queda nos valores dos principais insumos da atividade (milho e
farelo de soja) elevaram o poder de compra de avicultores do
estado de São Paulo no mês. Segundo dados do Cepea, com a
venda de um quilo de frango vivo, o avicultor paulista conseguiu
comprar 2,1 quilos de farelo de soja em junho ou 4,45 quilos de
milho, aumentos respectivos de 32,1% e de 40,2% no poder de
compra frente a maio. 

OVOS.  O movimento de queda dos preços dos ovos, inicia-
do no final de junho, se mantém neste início de mês em todas as
regiões pesquisadas pelo Cepea. Nem mesmo o recebimento dos
salários neste período foi suficiente para alavancar o consumo
do produto. Esse cenário de demanda enfraquecida, combinado à
oferta elevada, continua pressionando as cotações dos ovos. 

LARANJAS. No mercado in natura, mesmo com a maior pro-
cura por laranja, produtores consultados pelo Cepea não têm con-
seguido ofertar as variedades com o padrão de qualidade deman-
dado pelo segmento. Segundo colaboradores do Cepea, como o
volume de precoces já se reduziu, a procura pela pera tem se
intensificado. Na parcial da semana (de segunda a quinta-feira), a
laranja pera é negociada a R$ 26,04/cx de 40,8 kg, na árvore,
praticamente estável (-0,7%) em relação ao período anterior. 

CENSO AGROPECUÁRIO 2017. O Censo Agropecuário
2017 começou dia 2 de outubro e já está com duração de cerca
de 9 meses, cuja finalidade é reunir informações sobre estabele-
cimentos agropecuários, a estrutura existente e a produção do
setor primário. Foram levantados dados como o tamanho das pro-
priedades e se o produtor tem acesso ao crédito fundiário ou
dispõe de sistemas de irrigação, entre outros.  Este é o 11º Cen-
so Agropecuário Brasileiro. Temos um total de 5,2 milhões de
estabelecimentos rurais no país. A divulgação dos dados do cen-
so está prevista para este mês de julho. O último censo foi reali-
zado em 2006.

CRESCIMENTO.  O agronegócio brasileiro deve crescer 3,17%
em PIB-volume em 2018, conforme indicam dados do primeiro
trimestre do ano, analisados pelo Cepea (Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, em parceria com a
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

PILOTO. Teve início o “Projeto Via Verde”, uma ação socioam-
biental organizada pela Prefeitura de Amparo (região de Campi-
nas), em que a população troca 3kg de recicláveis por 2kg de
hortifrútis. A ação é um projeto-piloto, e começou no dia 25 de
junho, e arrecadou, mais de uma tonelada de recicláveis, número
que surpreendeu os envolvidos com o projeto. “Inicialmente, fo-
ram selecionados os bairros com grande geração de lixo e com
pessoas em maior situação de vulnerabilidade social. A Estância
Hidromineral de Amparo gera cerca de 60 toneladas de lixo por
dia, sendo que é possível reciclar apenas 18 toneladas.

SOLO FÉRTIL. A Agência Paulista de Tecnologia dos Agrone-
gócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, iniciou uma pesquisa, há mais de 18 anos,
coordenada por Edmilson Ambrosano, no Polo Regional de Pi-
racicaba, sobre adubação verde em pré-cultivo e intercalar a cana-
de-açúcar. A prática é rentável ao agricultor por aumentar em cerca
de 160% a lucratividade do plantio quando se utiliza a crotalária-
júncea como adubo verde em pré-cultivo, além de melhorar vári-
as características do solo.

PRECISÃO. Pesquisadores integrantes do Smart Water Ma-
nagement Platform (SWAMP) estiveram reunidos  para planejar
a implantação de um sistema de sensoriamento e controle base-
ado em internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) para gerir o
uso da água em pilotos nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil.
Os pilotos deverão ser implementados até o final de 2018.

EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61 anos, é
paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando
no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou
pelo setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna se-
manal de noticias do agronegócio em geral. Também é o
autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicada no site:
w w w . a g r o - c a r t o o n s . b l o g s p o t . c o m . b r .
mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. (Texto(s): Agro-
link, Cepea, Agência Brasil, CATI, Secretaria da Agricultura,
Embrapa)

O corregedor nacional de
Justiça, ministro João Otávio de
Noronha, decidiu  na terça-feira
 (10) abrir os 10 pedidos preli-
minares de investigação que che-
garam ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) contra os desem-
bargadores Rogério Favreto,
João Pedro Gebran Neto e o juiz
federal Sérgio Moro.

As reclamações disciplina-
res foram protocoladas na segun-
da-feira (9) após as decisões
conflitantes do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, no último
fim de semana, sobre a conces-

são de liberdade ao ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o CNJ, as oito re-
clamações que chegaram contra
Favreto e duas contra Moro se-
rão apensadas uma investigação
mais ampla sobre o caso. O tra-
balho de apuração terá início
imediato, segundo o conselho. 
Da análise dos processos, pode
ser aberto um Processo Admi-
nistrativo Disciplinar (PAD)
contra os magistrados, que, por
sua vez, pode culminar em puni-
ção, desde advertência até apo-
sentadoria compulsória.

Entenda
Lula está preso na Superin-

tendência da Polícia Federal em
Curitiba desde o dia 7 de abril,
por determinação do juiz Sérgio
Moro, que ordenou a execução
provisória da pena de 12 anos e
um mês de prisão pelos crimes
de corrupção e lavagem de di-
nheiro, no caso do triplex em
Guarujá (SP). A prisão foi exe-
cutada com base na decisão do
STF que autorizou prisões após
o fim dos recursos na  segunda 
instância da Justiça.

No domingo (8), o desem-

bargador Rogerio Favreto aten-
deu a um pedido de liberdade
feito por deputados do PT em
favor de Lula. Em seguida, o juiz
Sergio Moro e o desembargador
do Tribunal Regional Federal da
4ª Região Gebran Neto, ambos
relatores dos processos da Ope-
ração Lava Jato, derrubaram a
decisão de Favreto por entende-
ram que o magistrado não tinha
competência para decidir a ques-
tão. No mesmo dia, o entendi-
mento foi confirmado pelo pre-
sidente do TRF, Thompson
Flores. (Agencia Brasil)

Senado aprova projeto de lei
 sobre proteção de dados pessoais

O plenário do Senado apro-
vou  na terça-feira (10) o Proje-
to de Lei da Câmara 53, que dis-
ciplina a proteção dos dados pes-
soais e define as situações em
que estes podem ser coletados
e tratados tanto por empresas
quanto pelo Poder Público. O
texto foi aprovado nos termos
do conteúdo votado na Câmara
dos Deputados no fim de maio.

Com isso, o Brasil se jun-
ta a diversos países do mun-
do, que já possuem legislação
sobre o tema. O projeto agora
vai a sanção do  presidente
Michel Temer.

O texto disciplina a forma

como as informações são cole-
tadas e tratadas, especialmente
em meios digitais, como dados
pessoais de cadastro ou até mes-
mo textos e fotos publicadas em
redes sociais. A proposta foi
mantida na semana passada pela
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE), mantendo o con-
teúdo da Câmara e indicando re-
gime de urgência para votação na
casa. A urgência foi apresentada
em plenário, mas não chegou a
ser apreciada.

O senador Ricardo Ferraço
(PSDB-ES), relator do projeto
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, destacou que a regu-

lação do tema já é uma realida-
de no resto do mundo. “Mais de
100 países já colocaram de pé
leis e diretrizes de proteção de
dados no ambiente da internet.
A internet não pode ser ambien-
te sem regras. A privacidade é um
valor civilizatório”, salientou.

O senador Eduardo Braga
(MDB-AM), nomeado relator
em plenário, defendeu a impor-
tância da proposta. “Na era digi-
tal  dados são considerados gran-
de ativo e patrimônio. Dados
devem receber grau mínimo de
proteção jurídica. Dados trafe-
gam pelas redes e sem consen-
timento acabam sendo comerci-

alizados, em contraposição aos
preceitos constitucionais, que
garantem o direito à vida priva-
da”, comentou.

“Todas as entidades, sem ne-
nhuma exceção, foram partíci-
pes na construção do projeto de
lei e estamos votando algo que
é uma unanimidade”, afirmou a
senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM). “Estamos viven-
do a revolução das redes soci-
ais. Agora vamos ter marco re-
gulatório que permite que cida-
dão possa acionar aqueles que
fizerem mau uso de seus dados”,
acrescentou o senador Jorge Vi-
ana (PT-AC). (Agencia Brasil)

Presidente do STJ nega pedido de
liberdade ao ex-presidente Lula

A presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), mi-
nistra Laurita Vaz, decidiu ne-
gar um habeas corpus protoco-
lado em favor do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. O
pedido de liberdade não foi fei-
to pela defesa de Lula e é um
dos 146 que chegaram ao tri-
bunal após as recentes deci-
sões conflitantes que determi-
naram a soltura e a manutenção
da prisão de Lula. 

Na decisão, a ministra en-
tendeu que a decisão do juiz

plantonista Rogério Favreto,
que estava no plantão do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Re-
gião, no último fim de sema-
na, desrespeitou a decisões an-
teriores que mantiveram a pri-
são do ex-presidente.

“Causa perplexidade e into-
lerável insegurança jurídica
decisão tomada de inopino,
por autoridade manifestamen-
te incompetente, em situação
precária de Plantão judiciário,
forçando a reabertura de dis-
cussão encerrada em instânci-

as superiores, por meio de in-
sustentável premissa”, decidiu
ministra. 

Para a ministra, o argumen-
to de que Lula é pré-candidato
à Presidência da República não
é fato jurídico para justificar a
concessão de liberdade pelo
desembargador Favreto. A
questão foi levantada por depu-
tados do PT que recorreram ao
plantão judicial.

“Em face do, repito, inusi-
tado cenário jurídico-proces-
sual criado, as medidas impug-

nadas no presente habeas cor-
pus – conflito de competência
suscitado nos próprios autos e
a decisão do Presidente do
TRF da 4.ª Região resolvendo
o imbróglio – não constituí-
ram nulidade, ao contrário,
foram absolutamente neces-
sárias para chamar o feito à
ordem, impedindo que Juízo
manifestamente incompeten-
te (o Plantonista) decidisse
sobre questão já levada ao STJ
e ao STF”, argumentou Lau-
rita. (Agencia Brasil)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos
termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo,
para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº
8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas
complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S)
que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
09/07/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D40C -  CONTRATO: 218163504833-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816-3 GRANJA JULIETA

ENDERECO DO IMÓVEL:AVENIDA INTERLAGOS, Nº 492, APARTAMENTO Nº  63,
6º ANDAR, BLOCO XI, EDIFICIO ARARUAMA, CONDOMINIO PARQUE MARAJOARA
SOL, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO/SP

WALTER REINTHAL KIWI, BRASILEIRO(A), TECNICO ELETRONICO, CPF:
64584860815, CI: 7.491.065-SP CASADO(A) COM ANGELICA GOMES KIWI,
BRASILEIRO(A), ESTUDANTE, CPF: 64584860815, CI: 9.727.918-SP

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

10 - 11 - 12/07/2018
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BREOF Empreendimentos Residenciais III S.A.
CNPJ/MF nº 22.669.395/0001-52 - NIRE 35.300.492.374

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 14/06/2018, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada 
em razão da presença do acionista titular da totalidade das ações representativas do capital da Companhia. Ordem do 
Dia e Deliberações: restaram aprovadas pela unanimidade dos acionistas: (i) o aumento do capital social, totalmente 
integralizado, de R$ 2.800.600,00 para R$ 3.300.600,00, com um aumento efetivo de R$ 500.000,00, mediante a emissão 
de 500.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação. (i.i) as ações 
objeto do referido aumento de capital foram totalmente subscritas pelo único acionista da Companhia, BREOF III - Fundo 
de Investimento em Participações, e serão integralizadas dentro de 04 meses, contados de 14/06/2018. (ii) em virtude 
do aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia que passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 3.300.600,00, dividido 
em 3.300.600 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos 
da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Rodrigo Avila Sarti - Secretário; Acionistas: BREOF III - 
Fundo de Investimento em Participações, por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., por Rodrigo Lacombe Abbud e 
Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 305.074/18-0 em 29/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

28ª Vara Cível Central/SP EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0132388-
72.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério 
Murillo Pereira Cimino,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a Antonio Cássio Toschi Lomonaco (CPF 007.032.508-17), inventariante 
do espólio de Maria Apparecida Toshi Lomonaco (CPF 762.457.808-53), que Fabiano Ramos e Gomes de Amorim ajuízou-lhe 
ação de execução para cobrança de R$8.943,30(abril/11). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital de 
CITAÇÃO para que no prazo de 03 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito devidamente corrigido e atualizado, com os 
honorários advocatícios, arbitrados em 10%, reduzidos pela metade; e INTIMAÇÃO do ARRESTO sobre o apto 143 do Edifício 
Paola, à Alameda Ribeirão Preto 487, Bela Vista, e respectiva vaga de garagem, matrículas 50.969 e 161.269, 4º CRI/SP, 
passando a fluir a partir do prazo supra o prazo de 15 dias para eventuais embargos, após o qual, sem qualquer manifestação, 
o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo, sendo-lhe nomeado curador especial. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2018.                  [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1027162-57.2017.8.26.0001 A MM.Juiza de Direito da 7ªVara Cível, do 
Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dra.Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a 
YURI CRUZ DOS SANTOS,RG 38.755.424-5,CPF 444.572.298-73,que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Paga-
mento Cumulado Com Cobrança sob nº1027162-57.2017.8.26.0001 por parte de Antonio Feitoza de Queiroz,objetivando a rescisão 
do Contrato de Locação do imóvel sito à Avenida Tucuruvi,310,Box 1,Tucuruvi e o recebimento do valor atualizado de R$17.341.53 
(julho/17) devidamente atualizado e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que,no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, conteste a ação ou peça a purgação da mora. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 22 de junho de 2018.  [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033474-20.2015.8.26.0001 A MM. Juiza de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a WALACE NOBRE DO BONFIM, CPF 091.796.884-03 que lhe foi proposta uma ação de cobrança por 
parte de Colégio Dominante Ltda Me referente ao contrato de prestação de serviços educacionais ao menor H.F.N.B. 
referente ao ano letivo de 2013, no valor de R$ 15.909,22 (nov/15). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2018.                          [11,12] 

GAIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
COMUNICADO AO MERCADO

Ref. Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 7ª 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 1ª Série da 7ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários - CRI (“Securitização”), 
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, a quem possa interessar, o presente comunicado. Levando 
em consideração: 1. Que em 18 de junho de 2018, representando 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, a fi m 
de deliberar, dentre outros assuntos, a autorização para a Emissora celebrar os documentos necessários para incluir 
como condição para a liberação da garantia referente às ações da NS Empreendimento Imobiliário 10 S.A., com 
sede social na Av. Magalhães de Castro, 4800 - Torre 2 - Sala 1, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 
05502-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.136.875/0001-92, a revogação, total ou parcial, da liminar deferida nos 
autos da Ação Popular nº 1059890-92.2017-0053 e a retomada, pela Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., da comercialização das unidades residenciais e comerciais do empreendimento imobiliário a ser desenvolvido 
nos Imóveis, conforme defi nido no Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, da Reserva Raposo Empreendimentos S.A., celebrado 
em 20 de julho de 2015, conforme aditado (“Escritura de Emissão” e “Reserva Raposo”, respectivamente); 2. Que 
em 26 de junho de 2018, a Reserva Raposo Empreendimentos S.A., enviou à Securitizadora notifi cação informando 
acerca da existência de discussão judicial, Processo nº 1059890-92.2017.8.26.0053 - Ação Popular tramitando perante 
a 11ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
apresentada por Gilberto Tanos Natalini em face do Município de São Paulo e do Parque Raposo Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (“Ação Popular” e “Parque Raposo”, respectivamente), para suspender a Licença Ambiental Prévia 
nº 01/SVMA.G/2016 da Reserva Raposo. 3. Neste sentido, a Securitizadora declara que 3.1. o processo judicial, acima 
mencionado, ainda não possui decisão defi nitiva ou transitada em julgado, proposta por particular - pessoa física. Foi 
acolhida a ação dando cabo ao devido processo legal e, por abordar direito público indisponível e matéria ambiental, 
houve pronunciamento do Ministério Público Federal, instruindo pelo prosseguimento da ação. 3.2. A parte, Parque 
Raposo, elegeu escritório de advocacia com patronos especializados no segmento de construção impacto ambiental 
decorrente desta atividade, segue sendo representada nestes autos. 3.3. Outrossim, foi proferida decisão liminar 
no ano corrente para deferir o pedido emergencial para suspender a validade da Licença Ambiental Prévia nº 01/
SVMA.G/2016, concedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O presente comunicado é realizado para 
reportar os eventos ora indicados. A Securitizadora esclarece que não fi gura como parte destes autos, motivo pelo qual 
apresenta o presente comunicado para fi ns de informação, a quem possa interessar. São Paulo 02 de julho de 2018.

GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1022576-79.2014.8.26.0001). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, FAZ SABER 
a(o) ADILSON FELICIANO, (CPF 038.835.708-85), tendo como corréus (Maria Alice Stuani, Iedo Stuani, Adriana Feliciano, Alice 
Feliciano, Cemilde Oliveira da Silva, Josué Apolinário da Silva, Marcílio de Oliveira Correia, Otacílio de Oliveira e Ailton 
Feliciano, que CONJUNTO EDIFICIO SANTA RITA, ajuizou uma ação de Cobrança de Cota Condominial, visando o recebimento 
da quantia de R$ 231.569,35 (duzentos e trinta e um mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) referente a cotas 
condominiais não pagas no período de 10/06/1999 à 10/01/2012, devidamente atualizados com aplicação de juros de 1% ao mês, 
multa legal de 2%, além de honorários advocatícios e custas processuais; bem como as taxas condominiais que se vencerem no 
decorrer do processo até o pagamento efetivo (artigo 323 do CPC e sumula 13 do Tribunal de Justiça de São Paulo), referente a 
unidade nº 20 do condomínio já citado, situado na Av. Guapira n° 158 - Bairro Tucuruvi, nesta Capital/SP. Encontrando-se o corréu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei.  
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São Paulo, quarta-feira, 11 de julho de 2018

Vettel vence na casa de
Hamilton e amplia vantagem

Página 8

Sebastian Vettel

Por Tiago Mendonça

De um lado, frustração. Do
outro, euforia. Os britânicos que
lotaram as arquibancadas de Sil-
verstone para assistir ao GP da
Inglaterra amargaram a surpresa
de ver Lewis Hamilton perder
em casa para seu maior adversá-
rio: Sebastian Vettel. Surpresa,
porque Hamilton dominou o trei-
no que definiu o grid de largada
e saiu na pole position.

Os números ampliavam seu
favoritismo: tinha quatro vitórias
consecutivas na Inglaterra, cinco
no total. Mas ele não contava com
uma largada meia-boca e, princi-
palmente, com o toque que rece-
beu de Kimi Raikkonen ainda na
primeira volta. Hamilton rodou e
despencou para as últimas posi-
ções. Vettel assumiu a ponta.

Esse incidente rendeu uma
punição de 10s a Kimi e provo-
cou comentários infelizes de
Hamilton, que insinuou que a
Ferrari orientou Kimi a jogar
sujo contra ele. “Tática interes-
sante, eu devo dizer. Mas a gente
vai fazer o possível pra lutar e

melhorar nas próximas corri-
das”, disse, de cabeça quente,
logo depois da prova.

Mais tarde, bem mais tranqui-
lo, Hamilton revelou no Instagram
que havia sido procurado por Kimi,
que se desculpou pela batida e que
tudo não havia passado de um ‘aci-
dente de corrida’. Melhor assim.
Hamilton não precisava queimar
com polêmica uma corrida que foi
fora de série, recuperando-se de

último para o segundo lugar.
Lá na frente, Vettel fez um

corridaço. Mesmo sofrendo com
dores no pescoço ao longo de
todo o fim de semana, assumiu a
ponta e controlou a prova intei-
ra. Só levou um susto quando a
Mercedes resolveu arriscar na
estratégia. Vettel fez seu segun-
do pit stop, mas Valtteri Bottas
permaneceu na pista e assumiu o
primeiro lugar.

Mesmo tendo pneus mais rá-
pidos e em melhores condições,
Vettel sofreu um bocado para
conseguir a ultrapassagem sobre
o adversário, que veio de forma
corajosa, a seis voltas do final.
“O Valtteri estava acelerando fei-
to louco. Eu tinha a vantagem dos
pneus, mas não conseguia encon-
trar um jeito de ultrapassar. Foi
quando eu o surpreendi”, contou.

“Eu não tinha certeza de que ia
conseguir fazer a curva, mas deu
certo”, completou Vettel. Hamilton
chegou a 2s2 dele. Raikkonen foi o
terceiro colocado, e Bottas despen-
cou até cruzar a linha de chegada na
quarta posição. Daniel Ricciardo
foi o quinto e Nico Hulkenberg ter-
minou em sexto lugar.

O resultado permitiu a Vettel
ampliar para oito pontos sua van-
tagem na liderança do campeo-
nato: tem 171 pontos, contra 163
de Hamilton. A segunda metade
do campeonato começa no dia 22
de julho, em Hockenheim, na
Alemanha. Mas é bom o alemão
Vettel ficar esperto porque está
mais do que provado que o ‘fator
casa’ não é decisivo.
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24 Horas Rental Kart Interlagos:
Os Tartarugas viraram Dragão

O fim de semana foi de
muita comemoração e alegria
para a ciclista Priscilla Stevaux
(Shimano / Dougtraining / Cha-
se Bicycles). A atleta soroca-
bana de 25 anos garantiu em
Americana (SP) o seu quarto
título de campeã brasileira,
competição realizada no Com-
plexo Esportivo Ayrton Senna.
Na decisão, não faltou emoção
em uma disputa de alto
nível polarizada com a ciclista
Paola Reis, que terminou em
segundo lugar. O top 3 do pó-
dio foi completado por Maria
Teresa Muller. 

O troféu de campeã brasi-
leira de 2018 vai para a galeria
de conquistas de Priscilla Ste-
vaux e se junta aos três títulos
consecutivos entre 2014 e
2016, ano em que a sorocaba-
na disputou pela primeira vez
os Jogos Olímpicos, no Rio de
Janeiro.

LuluFive Team - A LuluFi-
ve Team esteve em ação em
duas provas de ciclismo reali-
zadas na cidade de São Paulo.
No autódromo de Interlagos
foi disputado o Bike Series,
que teve a vitória da LuluFive
com a ciclista Erika Soares,
enquanto Gisele Gasparoto
concluiu a corrida feminina
na quinta colocação. Já na tra-
dicional Prova Ciclística 9 de
Julho, três ciclistas da equi-
pe estiveram em ação, todas
completando no top 15. O
melhor resultado veio com
Erika Soares, cruzando a linha
de chegada na oitava colocação.
Camila Giannella terminou em
décimo e Gisele Gasparoto foi
a 15ª colocada.

Ladies Power Team - A ci-
clista argentina Mariela Delga-
do, integrante da equipe Weber
Shimano Ladies Power, garan-
tiu neste domingo (8) a meda-
lha de bronze na prova de re-
sistência da etapa holandesa da
Copa do Mundo de Paraciclis-
mo de Estrada, realizada em
Emmen. Também neste fim de
semana, a colombiana Jessenia
Meneses disputou em seu país
a 26ª Clássica Nacional, dispu-
tada em Carmen de Viboral.
Meneses finalizou a prova com
um sétimo lugar na abertura, o
12º na segunda etapa e uma oi-
tava colocação no terceiro e
último dia.

Suporte Neutro Shimano -
A Grande São Paulo recebe nes-
ta semana duas das principais
competições de ciclismo de

Priscilla Stevaux conquista o
tetracampeonato brasileiro

de BMX Racing
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Disputa Acirrada entre Priscilla e Paola

estrada do País. Em ambas, os
Anjos Azuis, responsáveis pelo
serviço de Suporte Neutro da
Shimano, estão em ação para
dar apoio técnico aos ciclistas
inscritos nas duas disputas, in-
dependente da marca da bici-
cleta, componentes e patroci-
nadores. Enquanto nesta segun-
da-feira (9) foi realizada na
capital paulista a Prova Ciclís-
tica 9 de Julho, nesta terça-fei-
ra (10) começa a terceira edi-
ção da Volta Internacional da
Cidade de Guarulhos,  que se-
gue até o domingo (15).

Espaço das mulheres - A
Shimano dá destaque especial
a suas atletas, com releases,
postagens em mídias sociais,
eventos, entre outras ações de
comunicação específica para o
público feminino. O objetivo
é difundir ainda mais o ciclis-
mo feminino e dar atenção às
ciclistas que crescem em quan-
tidade e nível de profissiona-
lismo a cada temporada.

Novidades Shimano - Em
2018, a Shimano fez o lança-
mento do tradicional grupo de
ciclismo de estrada 105
R7000, totalmente remodela-
do: são novas tecnologias her-
dadas do Dura-Ace, alavancas
de STI adequadas para mãos
menores (de mulheres por
exemplo) e freio a disco hi-
dráulico - finalmente regula-
mentado pela Confederação
Brasileira de Ciclismo
(CBC). Vale destacar que o ci-
clismo de estrada é uma mo-
dalidade bastante praticada por
atletas de MTB, como comple-
mento aos treinos.

Também neste ano, a mar-
ca lançou o XTR M9100 e
atendeu o pedido dos fãs com
a configuração de 12 velocida-
des, trazendo muitas outras
inovações. O grupo apresen-
ta um cassete totalmente
inovador com pinhões de
amplo alcance de 10-45D ou
10-51D, freios com 2 ou 4
pistões, e um novo cubo com
a nova tecnologia Shimano
Micro Spline. Um novo pro-
jeto de configuração de frei-
os e alavancas, que permite
ao ciclista posicionar seus
comandos, incluindo a ala-
vanca de canote retrátil de
selim “dropper post” XTR,
em uma situação otimizada
para máximo conforto e aci-
onamento rápido. Mais infor-
mações no
site: bike.shimano.com.br

De Tartaruga defensiva à sa-
bedoria, força e poder de um
Dragão. De equipe inexperiente
e lenta em sua estreia dois anos
atrás, a time que brigou pela vi-
tória até as últimas voltas. Com
trabalho, planejamento, foco e
união, o Tartarugas Racing Team
atingiu plenamente o seu ob-
jetivo de lutar pela pole posi-
tion e por um lugar no pódio
das 24 Horas Rental Kart In-
terlagos, disputadas no último
sábado (7) e domingo (8) no
Kartódromo Ayrton Senna, na
zona sul de São Paulo. O re-
sultado final mostrou a Car

Racing Americanet 2 em pri-
meiro, com 1.164 voltas, se-
guida da Karteiros 2 , 16s647
atrás, a Monster Kart Perito em
terceiro, quatro voltas atrás, com
o Tartarugas Racing Team em
quarto, a apenas 1s056, mostran-
do a competitividade do maior
evento de kart amador do Brasil.

Com outra excelente estraté-
gia para a largada, Otazú assumiu
a ponta logo que foi dada a ban-
deirada, com Corsi em seu en-
calço. A dupla de pilotos andou
sempre entre os primeiros até a
parada após as 12 horas de cor-
rida, quando os concorrentes fo-

ram realinhados e o circuito in-
vertido. Neste momento os qua-
tro primeiros eram Speed Kart
Series 1, seguida de RKC 1, Uni-
kart Racing 3, e Tartarugas Ra-
cing Team em quarto. A vence-
dora estava na 14ª posição neste
momento, todas as equipes com
estratégias bem diferentes.

Após a meia noite, o Tartaru-
gas Racing Team continuou an-
dando forte, sempre entre os lí-
deres. Tanto que foi a equipe que
mais liderou a competição, com
211 das 1.164 voltas na primeira
posição.

Os dez primeiros na 3ª 24

Brasileiros começam bem o
Mundial Sub-20 na Finlândia

Horas Rental Kart Interlagos fo-
ram: 1) CAR RACING AMERI-
CANET 2, 1164 voltas; 2) KAR-
TEIROS 2, a 16s647; 3) MONS-
TERS KART PERITO EQUIP. 2,
a 4 voltas; 4) TARTARUGAS
RACING TEAM 1, a 4 voltas; 5)
ENGELMANN 77 RA 2, a 6 vol-
tas; 6) C.A. KART, a 6 voltas; 7)
CLICKSPEED 1, a 7 voltas; 8)
UNIKART RACING 3, a 7 vol-
tas; 9) RKC 1, a 7 voltas; 10)
SPEED KART SERIES 1, a 8 vol-
tas. Reveja a prova em
www.kartamadorsp.com.br / Re-
sultado completo em
www.racingcrono.com.br

O Brasil começou bem, na ter-
ça-feira (10), a disputa do Campe-
onato Mundial de Atletismo Sub-
20, no Tampere Stadium, na cida-
de de Tampere, na Finlândia. O
evento, que reúne mais de 1.400
atletas de 158 países, exibe as fu-
turas estrelas da modalidade.

Nas eliminatórias dos 400 m,
por exemplo, a carioca Tiffani
Beatriz Marinho ficou em segun-
do lugar na série 3, com 53.18,
passando para as semifinais desta
quarta-feira (11), com o sétimo
melhor tempo. A paulista Giovana
Rosalia dos Santos, bronze no
Mundial Sub-18 do Quênia 2017,
passou por tempo ao conseguir
54.35 na série 2 para as semifinais,
que serão disputadas a partir das
12:25 no horário de Brasília.

No lançamento do dardo, a
mato-grossense Fabielle Samira
Ferreira passou pela qualificação
no Grupo B. Ela obteve a marca
de 50,16 m e entrou na final, que
será disputada nesta quarta-feira
(11), a partir das 12:50. A italia-
na Sara Zabarino conseguiu o
melhor resultado do dia, com
53,99 m, recorde pessoal.

A catarinense Valquiria Meu-
rer também passou para a final do
lançamento do disco, marcada
para quinta-feira (12), às 12:25.
Ele se classificou no Grupo A ao
ficar em sétimo lugar, com 50,92
m. Alexandra Emelianova, da
Moldavia, alcançou o melhor re-
sultado, com 57,05 m.

No salto em distância, o pa-
ranaense Weslley Beraldo não
passou pela qualificação no Gru-
po A. Ele ficou em 10º lugar,
com 7,19 m (0.3). A melhor mar-
ca do dia foi do japonês Yuki
Hashioka, com 7,92 m (1.1).

O mesmo ocorreu com a gaú-
cha Isabel Demarco Quadros, no
salto com vara. Ela disputou o Gru-
po B e terminou em 12º lugar, com
3,95 m. Ela precisava repetir seu
recorde pessoal de 4,10 m para
brigar por uma vaga na final.

Mais sete brasileiros estrei-
am nesta quarta-feira (10) no
Mundial Sub-20, todos no horá-
rio de Brasília. Vittor Matheus
Souza disputa a série 6 das eli-
minatórias dos 110 m com bar-
reiras, às 04:15. Quinze minutos
depois, Ana Caroline Miguel da

Tiffani Marinho avança nos 400 m

Silva participa do grupo B de qua-
lificação do arremesso do peso.

Nas eliminatórias dos 400 m
com barreiras, o Brasil terá duas re-
presentantes: Marlene Ewellyn San-
tos na série 3, às 04:45, e Chayenne
Pereira da Silva, na 4, às 04:54.

Já Bruno Benedito da Silva
disputa as eliminatórias dos 400
m, na série 3, às 05:36, enquan-
to Lorraine Barbosa Martins e
Gabriela Mourão competem na

primeira fase dos 100 m. Lorrai-
ne está na série 3, às 06:43, e
Gabriela, na 4, às 06:51.

Nos 110 m com barreiras,
caso Vittor Matheus Souza se
classifique, as semifinais serão
disputadas às 10:40 desta quarta.

O Brasil, que tem uma dele-
gação de 20 atletas, disputa o
Mundial da Finlândia com recur-
sos do Programa Caixa de Sele-
ções, da CBAt.
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