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Mercado diz que inflação fechará
ano em 4,01% e prevê PIB em 0,47%
Defesa de Lula pede suspensão de
processo para analisar documentos
Página 4

Trabalhadores já sacaram mais de
R$ 16 bi de contas inativas do FGTS
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O presidente eleito da
França, Emmanuel Macron,
deixou na segunda-feira (8) a
liderança do movimento fundado por ele há um ano, o En
Marche! [Em Marcha!], que
mudará o nome para República Em Marcha para as eleições
legislativas do país em junho.
As informações são da Agência EFE.
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Previsão do Tempo
Terça: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,19
Venda:
3,19
Turismo
Compra: 3,18
Venda:
3,37

EURO
Compra: 3,49
Venda:
3,49

OURO
Compra: 119,79
Venda: 132,61

26º C
15º C

Noite
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O presidente do Banco Central
(BC), Ilan Goldfajn, está em Tó-

quio, no Japão, onde defende que
a redução da taxa básica de juros, a

ferior de 3% e superior de
6%. Para 2018, a estimativa subiu de 4,30% para
4,39%.
A projeção de instituições
financeiras para o crescimento da economia (Produto Interno Bruto – PIB – a soma
de todas as riquezas produzidas pelo país) este ano foi
ajustada de 0,46% para
0,47%. Para 2018, a expectativa é que a economia cresça 2,5%, a mesma projeção
há sete semanas consecutivas.
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Ministérios da Justiça, Defesa
e GSI elaboram plano de
segurança para o Rio
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Mais de 510 mil pessoas
se inscrevem para
o Enem 2017

Selic, vai contribuir para a retomada do crescimento da economia
brasileira. Ele participou desde
domingo(7), até esta terça-feira
(9), da Reunião Bimestral de Presidentes de Bancos Centrais do
Banco de Compensações Internacionais (BIS) e de encontros com
investidores institucionais.
De acordo com os apontamentos que o presidente do BC apresenta em Tóquio, a redução da Selic, complementada por outros esforços políticos, vai ajudar na recuperação da economia brasileira.
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Campanha de vacinação
contra a gripe entra
na quarta etapa
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Cesta básica sobe em
todas as capitais do país
em abril
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Reformas e ajustes geram
confiança
Para Golfajn, várias reformas
e ajustes aumentaram a confiança e reduziram a percepção de
risco associada à economia brasileira.
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Esporte

Dani Pedrosa faz a festa
espanhola no 3.000º GP
da Motovelocidade
Festa totalmente espanhola no Grande Premio da
Espanha de Motovelocidade.
Em todas as categorias o
vencedor foi um hispânico. A
Ducati fez festa para Lorenzo que obteve o 3º posto, no
dia de seu aniversário. Foi o
primeiro pódio do piloto na
sua 4ª prova pela nova equipe. Dani Pedrosa, o vencedor, se coloca como um sério candidato ao título. O piloto, apesar de ser piloto da
Honda oficial e estar há 11
anos na categoria nunca conquistou um na categoria principal.
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Dani Pedrosa (26) não deu chances aos adversários

Fittipaldi e Barbosa sobem
ao pódio em Austin e mantêm
vice-liderança do campeonato
A disputa da quarta etapa da
temporada 2017 do IMSA WeatherTech Sportscar Championship, realizada no sábado (06)
no Circuito das Américas, em
Austin, no Texas (EUA), trouxe
um mix de emoções para a dupla
Christian Fittipaldi e João Barbosa. Após um bom começo, eles
arriscaram na estratégia antes do
segundo pit stop.
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O Mustang Sampling Cadillac
DPi-V.R da equipe Action
Express

Brasil goleia o Taiti e
conquista o
pentacampeonato invicto da
Copa do Mundo FIFA
O Brasil é pentacampeão
invicto da Copa do Mundo
FIFA. A Seleção Brasileira venceu o Taiti, vice-campeão mundial, por 6 a 0 (gols de Daniel
(2), Mauricinho (2), Catarino
e Datinha), há pouco, na deci-

são do Mundial 2017, na tarde de domingo, dia 7, e comemorou o 100º título de
sua história nas areias de Nassau (o 14º mundial considerando FIFA e o extinto Campeonato Mundial. Página 6

Bruno Varela
assume liderança
do Campeonato
Brasileiro de Rally Baja
Foto/ Luciano Santos

Macron muda
nome do
“En Marche”
e deixa
presidência
do movimento

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse, no Japão,
que a redução da taxa básica de juros vai contribuir para a
retomada do crescimento da economia brasileira

Foto/ José Mário Dias

O Paquistão e o Afeganistão começaram esta semana
um estudo cartográfico da
fronteira conjunta, após os
confrontos que deixaram
mortos e feridos na última
sexta-feira (5). Uma fonte de
segurança paquistanesa confirmou à Agência Efe o início dos trabalhos para determinar os limites da fronteira
em dois povos em conflito no
distrito de Chaman, no sudoeste do Paquistão.
O diretor do Centro Governamental de Informação e Imprensa do Afeganistão, Sediq
Sediqqi, por sua vez, negou
qualquer tipo de acordo com o
país vizinho.
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Queda da Selic contribuirá
para recuperar a economia,
diz presidente do BC

Foto/ MotoGP

Paquistão e
Afeganistão
iniciam
estudo
conjunto da
fronteira após
confrontos

O mercado financeiro reduziu - pela nona vez seguida - a projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) este
ano. Agora, a estimativa passou de 4,03% para 4,01%, de
acordo com o boletim Focus,
uma publicação elaborada todas as semanas pelo Banco
Central (BC) e divulgada às
segundas-feiras.
A projeção para a inflação este ano está abaixo do
centro da meta que é 4,5%.
A meta tem ainda limite in-

Bruno Varela subiu para a liderança do Brasileiro de Rally Baja
A ‘Família da Poeira’ continua
dominando a categoria UTV Pro no
Campeonato Brasileiro de Rally
Baja de UTV Pró. Após o Rally
Cuesta Off-Road, válido pela 5ª e
6ª etapas do certame nacional e disputado no último final de semana

(06 e 07/5) em Botucatu (SP),
Bruno Varela (Can-Am/Blindarte/Arisun/Tecmin) assumiu a liderança com 127 pontos, relegando o seu irmão mais velho
Rodrigo Varela para a vice-liderança, com 108 pontos. Página 6

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

São Paulo, terça-feira, 9 de maio de 2017

Campanha de vacinação contra
a gripe entra na quarta etapa
Assembleia aprova PL
que pune postos que
fraudam combustíveis
Depois de o Governo do
Estado botar pressão sobre os
postos que adulteram as bombas de combustível, foi a vez do
Legislativo paulista apertar o
cerco sobre os empresários
mal-intencionados com a aprovação de Projeto de Lei que
cassa o registro de ICMS dos
estabelecimentos flagrados em
delito.
De iniciativa do Executivo,
o PL aprovado pela Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo na quinta-feira (4) passada, vai ser submetido para
sansão do governador Geraldo
Alckmin. O cerco sobre as
fraude nos postos de combustíveis se acentuou com sucessivas operações do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de

São Paulo (Ipem-SP), da Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania do Estado, com prefeituras e participação da Agência Nacional de Petróleo (saiba mais).
O consumidor também
pode ajudar a fiscalizar. Para
isso, o Ipem-SP mantém à disposição o Guia Prático de Consumo, com dicas sobre o que
observar na hora da compra de
produtos embalados, têxteis e
eletrodomésticos, e também
na hora de abastecer o veículo
em postos de combustíveis. O
Guia traz ainda informações
sobre itens que devem trazer o
selo do Inmetro e utilização de
balanças, em supermercados,
padarias, açougues e outros tipos de estabelecimento.

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
M U N I C I PAL I DA D E
Assumir a prefeitura paulistana, ainda esta semana, é muito
mais que simplesmente o vereador-presidente Milton Leite
(DEM) colocar no seu currículo que esteve no exercício da maior e mais importante prefeitura ...
PA U LI ST A N A
... do Brasil e da América do Sul. É uma questão de ter ainda
mais poder, porque pra disputar o governo (SP) ou a Presidência,
Doria (PSDB) tem que deixar o cargo e Milton vira vice do hoje
vice Bruno (PSDB).
A S S E M B LE IA ( S P )
Enquanto vai promovendo mudanças por maior integração na
Comunicação / imprensa da Casa, o presidente Cauê Macris
(PSDB) aposta em deixar a marca de quem repaginou - com os
colegas - o Regimento Interno.
GOVERNO (SP)
Independentemente do que vai rolar com uma candidatura (Presidencial ou ao Senado) de Alckmin (PSDB), o vice - e futuro
governador - Márcio França vai aumentar muito sua influência
nas eleições (SP) 2018.
J U S T I ÇA
Recado oculto de Moro pra Lula, que amanhã estarão um juiz
federal e outro ex-Presidente (PT): “... cada qual seja submisso
às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não
venha de Deus ...
B RA S I LE I R A
... Assim, aquele que resiste à autoridade, opõe-se à ordem
estabelecida por Deus e os que a ela se opõem atraem sobre si a
condenação”. O texto não é de Moro e sim da literatura bíblica
(Romanos 13 - 1 e 2).
PA R T I D O S
Tanto o PR como o PRB terão seus presidentes nacionais
candidatíssimos à terem grandes votações pra integrarem a Câmara Federal - por São Paulo - em 2018. Leia-se ex-senador e
ex-ministro Antonio Carlos Rodrigues ...
POLÍTICOS
... e atual ministro Marcos Pereira. Por enquanto, PTN tá passando pra Podemos, PT do B tá passando pra Avante e PSL quer
passar pra Livres. Perguntinha: mudar o nome tem o poder de
mudar o que representam ???
H I ST Ó R IA S
Associação dos Cronistas de Política (São Paulo), fundada
em 1947 (Constituinte paulista), tá completando 70 anos e esta
coluna diária de política tá completando 25 anos. Obrigado aos
jornalistas e leitores (políticos).
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
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A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (8) a quarta etapa da vacinação contra o
vírus Influenza, causador da gripe, para professores da rede pública e privada e todos os outros
grupos anteriores. A campanha
de 2017 está ocorrendo em fases para cada público-alvo, de
acordo com as orientações do
Ministério da Saúde, responsável por encaminhar as doses da
vacina.
O Governo do Estado pretende imunizar cerca de 10 milhões de paulistas, o que corresponde a 80% das 12,6 milhões
de pessoas dos grupos atendidos. As doses estarão disponíveis normalmente nos postos de

saúde, desde que respeitada a
data para o público-alvo. Mas
nada impede que o cidadão
de um grupo com período de
atendimento iniciado participe da iniciativa nas semanas
seguintes.
A população conta com mais
de quatro mil locais, que funcionarão de segunda a sexta-feira,
de 8h às 17h.
Dia D contra a gripe
Neste ano, o “Dia D” da campanha contra a gripe está marcado para este sábado (13) com
encerramento no dia 26 de
maio, em todo o território paulista.
“A vacinação contra
o Influenza é fundamental para

evitar complicações decorrentes da gripe e doenças graves,
como pneumonia”, afirma Helena Sato, diretora de Imunização
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. “A vacina não
tem nenhuma capacidade de provocar gripe, já que é composta
apenas por partículas do vírus
que são incapazes de causar
qualquer infecção”, acrescenta.
Além de imunizar contra a
gripe A H1N1, que se espalhou
pelo mundo em 2009, as doses
defenderão os paulistas contra os
vírus do inverno de 2017, denominados A/Hong Kong e B/Brisbane.
Cronograma da Campanha de
Vacinação Contra Gripe 2017:

Etapa 1 – a partir de 10 de
abril: trabalhadores de saúde dos
hospitais
Etapa 2 – a partir de 17 de
abril: trabalhadores de saúde dos
serviços públicos e privados e
idosos com 60 anos ou mais de
idade
Etapa 3 – a partir de 24 de
abril: indígenas, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz,
crianças com pelo menos seis
meses e menores de cinco anos
Etapa 4 – a partir de 2 de
maio: pacientes com doenças
crônicas e comorbidades
Etapa 5 – a partir de 8 de
maio: professores da rede pública e privada e todos os outros
grupos anteriores
Dia 13 de maio – “Dia D”

Prefeitura inaugura quadras
reformadas do Parque Ibirapuera
O prefeito João Doria entregou sete quadras esportivas totalmente reformadas no Parque
Ibirapuera, na Zona Sul de São
Paulo. As obras foram realizadas
pela Companhia de Bebida das
Américas (Ambev), que investiu
R$ 229 mil sem contrapartida
para o município.
As sete quadras passaram
por restauro no piso asfáltico,
pintura e demarcação, vedação
de rachaduras, manutenção e
substituição de alambrados e telas. Também foram realizadas
obra de drenagem na quadra 1,
que recebeu traves móveis com
rede para handebol. Na quadra 2,
houve reparos no par de tabelas
de basquete e a instalação de redes. Na quadra 3, além das tabelas de basquete com redes, foram feitas obras de reparo na
estrutura de fixação das tabelas.
“Nós estamos entregando
sete quadras poliesportivas totalmente reformadas com recurso privado. A Ambev aceitou o

nosso convite e patrocinou essa
mudança e recuperação. O campo de futebol também está iniciando suas obras com o patrocínio da Nike. Os banheiros serão entregues com o patrocínio
da Cyrela. É uma forma diferente de fazer gestão. Gestão eficiente sem recurso público”, disse o prefeito.
As quadras 4 e 5 também ganharam melhorias para a prática
do basquete, além da instalação
de alambrado na quadra 4. A quadra 6 ganhou um par de traves
para futsal e houve remoção do
alambrado para instalação de
nova tela. Na quadra 7 foram instaladas traves de futsal, estrutura móvel para vôlei com redes e
novo alambrado.
“Ficamos felizes pelo apoio
do empresariado paulista. Nossos parques foram encontrados
em situação precária, devido à
falta de contratos de manutenção, manejo e segurança”, afirma Gilberto Natalini, secretário

do Verde e do Meio Ambiente.
Após receber o projeto com a
intenção da doação pela empresa, a secretaria fez um chamamento público informando a
oferta, mas não houve outros interessados.
A Ambev assumiu a obra sem
qualquer custo para a Prefeitura e
reiterou manter “diálogo aberto e
transparente com o poder público”. Essa iniciativa foi viabilizada
por intermédio de seu projeto
“Viva o Campinho”, que existe
desde 2014 e possibilitou a reforma de campos de futebol em diversas comunidades de todo o país.
Parques
São Paulo tem sob a gestão
da Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente 107 parques, dos quais
72 são urbanos (abertos à visitação pública) e 24 lineares (criados para preservar e recuperar
áreas degradadas). Há ainda seis
reservas (fechadas para visitação
e voltadas para a preservação da

vegetação nativa) e cinco áreas de
preservação (fechadas).
Para o secretário Gilberto
Natalini, é essencial devolver
aos parques sua função de espaço livre para o lazer das famílias, além de sua função estratégica enquanto ilhas de preservação. “Ainda temos muito trabalho pela frente, mas ao devolver
essas áreas devidamente limpas,
seguras e bem equipadas, sentimos que estamos no caminho
certo”, definiu.
Em março, foram inaugurados os quatro primeiros conjuntos de banheiros (oito unidades)
reformados no Parque Ibirapuera. Os outros quatro conjuntos
de banheiros (oito unidades) devem ser entregues nas próximas
semanas. As obras ocorreram
após uma parceria entre a Prefeitura e a Cyrela. A Unilever,
também parceira do projeto, cuidará da limpeza e da conservação, além de doar materiais de
higiene pelo período de 1 ano.

Parcerias viabilizam retirada de muro que
separa raia olímpica da USP e Marginal Pinheiros
A Prefeitura e a Universidade de São Paulo (USP) anunciaram nesta segunda-feira (8) a
retirada do muro que separa há
21 anos a raia olímpica, localizada na Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, e a
Marginal Pinheiros, na Zona
Oeste da capital paulista.
“Vamos estabelecer uma
nova fronteira visual na Marginal. Um entendimento entre a
universidade e a Prefeitura gerou a possibilidade da derrubada
do muro que hoje separa a USP
do rio. Isso vai permitir a visualização de toda raia olímpica e
da universidade por quem passa
na Marginal, e ao mesmo tempo
que a USP poderá visualizar o
restante da cidade”, afirmou o
prefeito João Doria.
A medida foi possível graças
ao apoio da Prefeitura, que apresentou o projeto a empresários
de diversos setores e auxiliou a
USP a acertar parcerias com a
operadora de saúde Prevent Senior e a GCL Brasil. O projeto

prevê a demolição do muro que
separa a raia olímpica da Marginal Pinheiros e a substituição por
um gradil eletrofundido. Será feito o paisagismo e a iluminação
da área e a construção de uma pista de corrida no espaço que separa a raia olímpica da marginal.
“O muro não refletia a integração da USP com a sociedade. Poder substituir o muro por
gradil terá um efeito simbólico.
Poder compartilhar o campus
com a sociedade é o nosso maior desejo”, afirmou Vahan Agopyan, vice-reitor da Universidade de São Paulo.
Desde abril, a USP está promovendo um chamamento público para pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em
doar bens, valores ou serviços
para o desenvolvimento do projeto de revitalização da área.
Com uma colaboração de cerca
de R$ 1,6 milhão, a operadora
de saúde dará o aporte financeiro para retirada do muro e a instalação do novo gradil. Caberá à

GCL o projeto luminotécnico,
instalação, eficientização energética em LED, fornecimento
de materiais e a implantação de
sistema de telegestão (que permite o controle do funcionamento e a consequente otimização dos gastos). Os investimentos podem chegar a R$ 600 mil.
Todo projeto de iluminação,
com valor estimado em R$ 150
mil, foi desenvolvido e doado à
universidade pela light designer
Frances Alves, e contará com
mais de mil refletores LED instalados por toda extensão da raia.
O objetivo é valorizar a beleza
da natureza do local. A USP fica
na região da Prefeitura Regional
do Butantã, que irá acompanhar
os trabalhos de demolição do
muro. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados na próxima
semana e concluídos no segundo semestre de 2017.
Os entulhos serão retirados
durante a madrugada para não
atrapalhar o trânsito na região,
pois será necessária interdição

de faixas por medida de segurança. A instalação do gradil será
feita durante o dia, mas fora dos
horários de pico, com interdição
de uma das faixas.
Sobre a raia
A raia olímpica, paralela à
marginal do Rio Pinheiros, é um
conjunto esportivo destinado à
prática do remo e da canoagem.
Conta com vestiários, sala de
musculação, pista rústica, barcos e garagem. A raia olímpica
tem 2.200 metros de extensão
por 100 metros de largura.
A raia foi inaugurada em
1973, com a realização da I Regata Internacional, que contou
com a participação de equipes da
América do Sul e do Norte. Nesta época, alojaram-se na raia os
principais clubes de Remo do
Estado de São Paulo, como o
Clube de Regatas Tietê, o Clube
Espéria, a Atlética São Paulo, o
Clube Atlético Paulistano e o
Sport Club Corinthians Paulista, além do CEPEUSP.

Assembleia aprova PL que pune
postos que fraudam combustíveis
Depois de o Governo do Estado
botar pressão sobre os postos que
adulteram as bombas de combustível, foi a vez do Legislativo paulista
apertar o cerco sobre os empresários mal-intencionados com a aprovação de Projeto de Lei que cassa o
registro de ICMS dos estabelecimentos flagrados em delito.
De iniciativa do Executivo, o

PL aprovado pela Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo na quinta-feira (4) passada, vai ser submetido para sansão do governador Geraldo Alckmin. O cerco sobre as fraude
nos postos de combustíveis se
acentuou com sucessivas operações do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São Pau-

lo (Ipem-SP), da Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado, com prefeituras
e participação da Agência Nacional de Petróleo (saiba mais).
O consumidor também pode
ajudar a fiscalizar. Para isso, o
Ipem-SP mantém à disposição
o Guia Prático de Consumo,
com dicas sobre o que observar

na hora da compra de produtos
embalados, têxteis e eletrodomésticos, e também na hora de
abastecer o veículo em postos de
combustíveis. O Guia traz ainda
informações sobre itens que devem trazer o selo do Inmetro e
utilização de balanças, em supermercados, padarias, açougues e
outros tipos de estabelecimento.

Em maio, campanha divulga
alimentação saudável em rede social
A Coordenadoria de Desenvolvimento de Agronegócios (Codeagro) preparou uma campanha especial nas redes sociais para maio, o
mês das mães. Durante o período,
internautas dão as dicas de receita

tendo a soja como componente. O
alimento é indicado para ajudar as
mulheres na prevenção de doenças
cardiovasculares e na diminuição
dos sintomas da menopausa.
A sessão “Mãe, o que é isso?”

tem por objetivo divulgar as propriedades de alguns alimentos. Em
“mães ao redor do mundo” são apresentados vídeos com dicas e receitas saudáveis com mães de todos os
cantos do mundo. Duas dicas inter-

nacionais vão ser selecionados por
nutricionistas para serem vídeos de
receitas. A seleção vai estar a cargo
das profissionais do Centro de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável (Cesans).
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Mercado diz que inflação fechará
ano em 4,01% e prevê PIB em 0,47%
O mercado financeiro reduziu - pela nona vez seguida a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) este ano. Agora,
a estimativa passou de 4,03%
para 4,01%, de acordo com o
boletim Focus, uma publicação
elaborada todas as semanas pelo
Banco Central (BC) e divulgada às segundas-feiras.
A projeção para a inflação
este ano está abaixo do centro da

meta que é 4,5%. A meta tem ainda limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2018, a estimativa subiu de 4,30% para 4,39%.
A projeção de instituições
financeiras para o crescimento da economia (Produto Interno Bruto – PIB – a soma de
todas as riquezas produzidas
pelo país) este ano foi ajustada de 0,46% para 0,47%. Para
2018, a expectativa é que a
economia cresça 2,5%, a mes-

ma projeção há sete semanas
consecutivas.
Selic deve fechar ano em
8,5%
Para as instituições financeiras, a Selic encerrará 2017 e
2018 em 8,5% ao ano. Atualmente, a taxa é de 11,25% ao ano.
A Selic é um dos instrumentos
usados para influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a inflação.

Quando o Copom aumenta a
Selic, a finalidade é conter a demanda aquecida e isso gera reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Já quando o Copom diminui
os juros básicos, a tendência é
que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção
e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação. (Agencia Brasil)

Queda da Selic contribuirá para recuperar
a economia, diz presidente do BC
O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, está em
Tóquio, no Japão, onde defende
que a redução da taxa básica de
juros, a Selic, vai contribuir para a
retomada do crescimento da economia brasileira. Ele participou
desde domingo(7), até esta terçafeira (9), da Reunião Bimestral de
Presidentes de Bancos Centrais
do Banco de Compensações Internacionais (BIS) e de encontros
com investidores institucionais.

De acordo com os apontamentos que o presidente do BC
apresenta em Tóquio, a redução
da Selic, complementada por
outros esforços políticos, vai
ajudar na recuperação da economia brasileira.
Reformas e ajustes geram
confiança
Para Golfajn, várias reformas
e ajustes aumentaram a confiança e reduziram a percepção de

risco associada à economia brasileira. Ele citou as reformas da
Previdência, a trabalhista e a da
educação, além do teto dos gastos públicos.
O presidente do BC lembrou
que a Selic caiu de 14,25% ao
ano, em outubro de 2016, para
11,25% ao ano na última reunião
do Comitê de Polícia Monetária (Copom), em abril deste ano.
O presidente do Banco Central reforçou que o ritmo de cor-

tes na Selic depende da estimativa de extensão do ciclo de ajustes na Selic e da antecipação dos
cortes. Por sua vez, essa antecipação de cortes depende da evolução da atividade econômica, de
fatores de risco e das expectativas para a inflação.
Na agenda de segunda-feira
(8), Goldfajn participou de reunião com executivos da Asset
One, da Mizuho Securities e da
Teneo Partners. (Agencia Brasil)

Juros do cheque especial e do
empréstimo pessoal caem em maio
A taxa de juros do cheque
especial caiu na primeira semana de maio em quatro das seis
instituições financeiras pesquisadas pela Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor de São
Paulo (Procon-SP). Segundo a
pesquisa, duas instituições também reduziram os juros do empréstimo pessoal. Fazem parte
da pesquisa do Procon-SP os
bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Itaú, Safra e Santander.
No cheque especial, a taxa
média praticada pelos bancos
pesquisados foi de 13,48% ao
mês (a.m.), inferior ao mês anterior, quando atingiu 13,53%

a.m., representando uma queda
de 0,05 ponto percentual. A
maior queda foi promovida pelo
Itaú, que alterou a taxa de
13,23% a.m para 13,15% a.m.,
variação negativa de 0,6% em
relação a taxa de abril.
O Bradesco também reduziu
os juros do cheque especial, de
13,49% a.m. para 13,41% a.m.
(queda de 0,59%); o Santander,
de 15,43% a.m. para 15,35%
a.m., variação negativa de 0,52%;
e o Banco do Brasil baixou a taxa
de 12,89% a.m. para 12,84%
a.m., variação negativa de 0,39%.
A Caixa e o Safra mantiveram
inalteradas suas taxas de juros do
cheque especial, em 13,55% a.am.

Semana de Educação
Financeira aborda importância
do planejamento
A Semana Nacional de Educação Financeira começou na
segunda-feira (8) e vai até o próximo domingo (14), com diversas ações educacionais. Na agenda de hoje estão previstos 461
eventos presenciais e online em
22 estados e em Brasília. No
total, estão previstos mais de
três mil eventos.
Pela internet, é possível consulta a agenda de eventos gratuitos, por estado. Segundo o Comitê Nacional de Educação Fi-

nanceira (Conef), organizador da
Semana Nacional, a educação
financeira tem como objetivo
conscientizar o indivíduo sobre
a importância do planejamento
financeiro, para que desenvolva
uma relação equilibrada com o
dinheiro e decisões acertadas
sobre finanças e consumo.
O Conef é formado por órgãos públicos, como Banco Central e Ministério da Educação, e
representantes de instituições
privadas. (Agencia Brassil)

e 12,6 a.m., respectivamente.
Empréstimo
Já no empréstimo pessoal, a
taxa média de juros dos bancos
pesquisados foi de 6,37% a.m.,
0,03 ponto percentual menor em
relação à do mês anterior, que
foi de 6,40% a.m. O Santander
reduziu a taxa de 7,99% a.m. para
7,89% a.m (variação negativa de
1,25% em relação ao mês anterior) e o Bradesco, de 6,54%
a.m. para 6,46% a.m. (queda de
1,22%). Os demais bancos pesquisados mantiveram suas taxas.
Cautela
Especialistas do Procon-SP

alertam que, apesar do cenário
de queda nas taxas de juros, o
consumidor deve evitar essas linhas de crédito, que estão entre
as mais caras do mercado. No
entanto, se realmente for necessário recorrer ao cheque
especial ou ao empréstimo
pessoal, é imprescindível que
o consumidor verifique cuidadosamente, antes de contratar,
as taxas, os juros, encargos e
todas as condições previstas
em contrato e compará-las
com outras modalidades de
crédito com juros menores,
como por exemplo, as do empréstimo consignado. (Agencia Brasil)

Juros do rotativo do cartão
caem pela metade e atingem
233% ao ano
A taxa de juros do rotativo
do cartão de crédito continuou em queda em abril, chegando a 233,9% ao ano e
10,6% ao mês na terceira semana do mês. A taxa é 49%
menor do que a praticada no
mesmo período de março, que
era de 456,6% ao ano (ou
15,4% ao mês).
A redução ocorreu após
implementação da Resolução
4.549, do Banco Central, que,
desde 3 de abril, passou a li-

mitar em 30 dias o prazo de
permanência no crédito rotativo.
Os dados foram informados na segunda-feira (8), em
São Paulo, pela Associação
Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs). O levantamento, referente à terceira semana de
abril, considerou as taxas médias de cinco das principais
instituições emissoras de cartão do País. (Agencia Brasil)

Cesta básica sobe em todas as
capitais do país em abril
O preço da cesta básica subiu
em todas as capitais do país no
mês de abril. As maiores altas
foram registradas em Porto Alegre (6,17%), Cuiabá (5,51%),
Palmas (5,16%), Salvador
(4,85%) e Boa Vista (4,71%).
As menores elevações foram observadas em Goiânia
(0,13%) e São Luís (0,35%). Os
dados, divulgados na segundafeira, (8), são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Em Porto Alegre, foi registrada a cesta mais cara (R$
464,19), seguida por Florianópolis (R$ 453,54), Rio de Janeiro (R$ 448,51) e São Paulo (R$
446,28). Rio Branco (R$
333,18) e Aracaju (R$ 363,87)
foram as cidades com os menores valores.
No acumulado dos primei-

ros quatro meses de 2017, 11
capitais registraram queda no
preço da cesta, com destaque
para Rio Branco (-13,33%),
Manaus (-5,34%) e Maceió (4,32%). No entanto, em 16 capitais houve aumento, sendo os
mais expressivos em Fortaleza
(7,33%), Recife (5,97%) e Teresina (4,84%).
No acumulado dos últimos
12 meses (de março de 2016 a
abril de 2017), 20 cidades registraram alta na cesta. Os aumentos
mais expressivos foram observados em Natal (10,28%), Fortaleza (9,85%) e Porto Alegre
(8,73%). As reduções ocorreram
em sete capitais, com destaque
para Belém (-3,49%), Macapá (3,28%) e Rio Branco (-3,11%).
Segundo o Dieese, em abril
o salário-mínimo necessário
para a manutenção de uma família deveria ser R$ 3.899,66, ou
4,16 vezes o salário-mínimo
oficial, de R$ 937,00. O cálcu-

lo considera a determinação
constitucional de que o mínimo
deve ser suficiente para suprir as
despesas de um trabalhador e da
família dele, com alimentação,
moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer
e previdência.
Comportamento dos preços
O tomate registrou aumento
nas 27 capitais, em abril. As altas variaram entre 5,61%, em
Belém, e 64,69%, em Porto Alegre. Segundo o Dieese, o fim da
colheita da safra de verão e o
clima mais ameno foram os fatores que reduziram a oferta e
elevaram o valor do fruto.
A batata também apresentou
alta em todas as capitais, com
destaque para os aumentos em
Florianópolis (37,84%), Cuiabá
(29,91%), Porto Alegre
(26,64%) e Curitiba (26,40%).
De acordo com o Dieese, as chu-

vas reduziram a oferta do tubérculo. A maior demanda pelo produto, na Semana Santa, fez com
que o preço da batata crescesse
em todas as capitais.
O leite teve aumento de preço em 20 capitais, com destaque
para as elevações em Recife
(8,81%), Cuiabá (4,85%), Natal
(2,44%) e Palmas (2,30%). As
retrações mais expressivas foram registradas em Boa Vista (3,65%) e São Luís (-3,09%).
Já o preço do arroz diminuiu
em 23 capitais, com variações
entre -7,36%, em Campo Grande, e -0,25%, em Teresina. Em
São Paulo, o preço do grão não
variou, e houve elevação em
Manaus (0,32%), Fortaleza
(0,63%) e Belém (2,84%). Segundo o Dieese, os estoques
abastecidos da indústria e a baixa demanda dos centros consumidores fizeram com que o preço do arroz diminuísse em abril.
(Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Paquistão e
Afeganistão iniciam
estudo conjunto da
fronteira após
confrontos
O Paquistão e o Afeganistão começaram esta semana um estudo cartográfico da fronteira conjunta, após os confrontos que
deixaram mortos e feridos na última sexta-feira (5). Uma fonte
de segurança paquistanesa confirmou à Agência Efe o início dos
trabalhos para determinar os limites da fronteira em dois povos
em conflito no distrito de Chaman, no sudoeste do Paquistão.
O diretor do Centro Governamental de Informação e Imprensa do Afeganistão, Sediq Sediqqi, por sua vez, negou qualquer
tipo de acordo com o país vizinho.
O pacto para revisar a fronteira, segundo a fonte consultada
pela Efe, foi firmado em uma reunião de comandantes das partes
em envolvidas na passagem de Chaman, uma das mais importantes entre os dois países, depois de vários dias de tensões. Os
confrontos começaram após um suposto ataque contra uma equipe
paquistanesa que fazia um censo na região da fronteira.
Segundo o Paquistão, dez pessoas morreram e 42 foram feridas pelas tropas afegãs na sexta-feira, perto da passagem de Chaman. Posteriormente, em um contra-ataque, os paquistaneses
teriam matado 50 soldados do Afeganistão. O governo afegão
nega e só reconheceu quatro baixas - dois membros das forças
de segurança e dois civis.
As autoridades do Afeganistão questionam o traçado dos
2.500 quilômetros da fronteira que separa os dois países, a chamada Linha Durand, estabelecida entre afegãos e britânicos no
século XIX, e que começou a ser cercada pelo Paquistão em algumas áreas. (Agencia Brasil)

Macron muda nome
do “En Marche” e
deixa presidência
do movimento
O presidente eleito da França, Emmanuel Macron, deixou na
segunda-feira (8) a liderança do movimento fundado por ele há
um ano, o En Marche! [Em Marcha!], que mudará o nome para
República Em Marcha para as eleições legislativas do país em
junho. As informações são da Agência EFE.
O anúncio foi feito na segunda-feira (8) pelo secretário-geral do movimento, Richard Ferrand, que também informou que a
ex-delegada nacional do En Marche!, Catherine Barbaroux, ocupará a presidência provisória do movimento, até o congresso de
fundação do novo partido, que será em julho deste ano.
Catherine Barbaroux, de 67 anos, que presidirá o movimento
interinamente até o congresso, era até agora delegada do En
Marche! e procedente da sociedade civil. Ela presidia a Associação pelo Direito à Iniciativa Econômica, maior entidade de microcrédito da França. Antes, foi delegada-geral para o Emprego
e a Formação Profissional de quatro ministros, dois socialistas
e dois conservadores.
Objetivo é fazer maioria
Richard Ferrand confirmou que o República Em Marcha apresentará candidatos para as 557 circunscrições eleitorais. Pelo
menos metade deles procederá da sociedade civil, mas o movimento não descarta abrigar nomes que decidam abandonar os
partidos tradicionais franceses.
“O objetivo para as [eleições] legislativas é obter maioria absoluta para que Macron e seu governo tenham os meios necessários para aplicar o projeto político pelo qual foi escolhido”, disse o secretário-geral.
Ferrand informou que os nomes dos candidatos do República
Em Marcha serão anunciados na próxima quinta-feira (11). Os
candidatos terão alguma autonomia, mas, segundo o secretáriogeral, está sendo montado um grupo homogêneo, coerente e eficaz para ajudar o presidente eleito em seu projeto de governo.
Ferrand disse que os candidatos do República em Marcha
serão proibidos de figurar também nas listas de outro partido,
uma alternativa que alguns deputados atuais tinham cogitado utilizar, especialmente membros do Partido Socialista, do atual presidente do país, François Hollande.
De fora da política
Ferrand ressaaltou que a renovação da vida política planejada
por Macron “está em marcha” e que o fato de que metade dos
candidatos do movimento vir de fora da política tradicional é uma
das credenciais do grupo.
“Pretendemos uma maioria de mudança. Vamos evoluir para
alargar a base eleitoral, para além da que permitiu a eleição de
Macron com dois terços dos eleitores”, disse Ferrand. Segundo
ele, 50% dos candidatos serão mulheres, um desejo de Macron.
E nenhum deles terá antecedentes judiciais. O próprio Ferrand e
o primeiro-ministro que Macron escolher comandarão a campanha. (Agencia Brasil)
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Defesa de Lula pede suspensão de
processo para analisar documentos
Um em cada três
brasileiros teve amigo
ou parente assassinado,
diz pesquisa
Um em cada três brasileiros (35%) teve amigos ou parentes assassinados, revela pesquisa do Instituto Datafolha,
encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP). Segundo o estudo, divulgado na segunda-feira (8),
são cerca de 50 milhões de brasileiros maiores de 16 anos
que perderam uma pessoa próxima vítima de homicídio ou
latrocínio (roubo seguido de
morte).
O índice dos que tiveram
familiares ou amigos mortos
violentamente é maior entre os
negros, 38%, enquanto entre
os brancos é de 27%. O levantamento mostra ainda que 12%
da população maior de 16 anos,
cerca de 16 milhões de pessoas, tiveram alguém do circulo
afetivo morto por um agente de
segurança, policial ou guarda
municipal. Entre os jovens, de
16 a 24 anos, esse percentual
chega a 17%.
Feridos
O levantamento revela ainda que foram vítimas de feri-

mentos com armas de fogo 4%
dos entrevistados, o que representa na projeção populacional
de 5 milhões de indivíduos
com mais de 16 anos. As vítimas de facas e outras armas
brancas somam 8%, ou 10 milhões de pessoas. Além disso,
12% dos ouvidos disseram ter
sofrido ameaças de morte.
Quase todos os que responderam a pesquisa (94%) acreditam que o índice de homicídios no Brasil é muito alto e
96% acham que todas as esferas de governo precisam se unir
para reduzir a violência. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que também é
elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
foram registradas 58.383 mortes violentas no Brasil em
2015.
Para a pesquisa divulgada na
segunda-feira , foram ouvidas
2.065 pessoas em 150 municípios de 3 a 8 de abril. Procurado pela Agência Brasil , o
Ministério da Justiça e Segurança Pública não comentou o
estudo. (Agencia Brasil)

Temer diz que cultura
política brasileira se
acostumou a situações
de déficit
O presidente Michel Temer
disse na segunda-feira (8) que a
cultura política brasileira está
acostumada a situações de déficit, e que isso precisa ser mudado, inclusive a ponto de a sociedade se incomodar quando o Estado gasta mais do que arrecada.
“Tivemos ano passado déficit de R$ 170 bilhões. Hoje temos um déficit de R$ 139 bilhões. Enfatizo o termo bilhões
para condená-lo, porque nossos
ouvidos, na cultura política nacional, se acostumaram a bilhões de
déficit como se fosse a coisa mais
natural do mundo”, disse o presidente durante a cerimônia de abertura do 3º Encontro Nacional de
Chefes de Agências do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Temer lembrou que logo no
início de seu governo, foi dada
“plena transparência às contas
públicas, sem malabarismos
contábeis”. “Constatamos um
déficit brutal a ser corrigido.
Por isso fizemos uma emenda
constitucional estabelecedora
do teto para os gastos públicos.
Nós fizemos por um período de
20 anos, revisável este teto somente após 10 anos”, disse ele.
“É como se na nossa casa tivéssemos bilhões em prejuízos
e não nos incomodássemos. O
Brasil é nossa casa e devemos
nos incomodar. O combate ao
déficit público é o que faz com
que tenhamos tranquilidade absoluta. Agora, registro, não se
combate déficit com um ou dois
exercícios. É preciso muitos
exercícios financeiros. Quem
sabe em dez anos possamos fazer uma revisão em que só se
gasta aquilo que se arrecada. Por
isso que o prazo há de ser longo”, acrescentou.
Temer disse que o déficit fiscal dos estados prejud ica a vida
de muitos trabalhadores e citou,
como exemplo, a foto de uma pensionista em frente à Assemblea
Legislativa do Rio de Janeiro.
“Uma das fotos mais doloro-

sas que vi foi a de uma senhora
aposentada no Rio de Janeiro,
segurando uma placa em frente
à Assembleia Legislativa, dizendo que há três meses não recebia a pensão porque o Estado não
tem como me pagar. Foi uma das
fotos mais dolorosas que vi nos
últimos tempos”, disse Temer.
IBGE e as propostas de
reformas
O 3º Encontro Nacional de
Chefes de Agências do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que tem como finalidade discutir os preparativos
para o Censo Agropecuário
2017. A coleta do Censo Agro
começa em 1º de outubro. No
encontro, Temer disse que muitas das políticas adotadas pelo
governo e pelo Congresso Nacional têm como base os levantamentos de dados do IBGE.
“O IBGE é o grande suportador da necessidade da reforma
previdenciária. Sem ele, dificilmente será comprovável essa
necessidade”, disse o presidente. Temer disse que os dados do
IBGE têm sido “o apoio do Congresso, sempre com muito diálogo. Para que ele [o Congresso] nos conduza a medidas que
melhorem a condição do povo
brasileiro, é fundamental que
esteja lastreado em informações
verdadeiras. Quem fornece essas informações é o IBGE”,
acrescentou.
Em seu discurso, o presidente do IBGE, Paulo Rabello, também defendeu a reforma previdenciária. Ele ainda criticou decisões judiciais que tentam obter informações sigilosas coletadas por sua equipe de Censo.
“Por lamentável equívoco de tribunal regional, o IBGE estava
sendo obrigado a entregar dados daquilo que é segredo confessionário”, criticou Rabello.
Em seguida, ele elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF)
por ter suspendido condenações de instâncias inferiores.
(Agencia Brasil)

A defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva protocolou na segunda-feira (8) um
habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região
para pedir a suspensão do processo em que ele é acusado de
receber vantagens indevidas da
construtora OAS. A defesa alega que não teve tempo hábil de
analisar documentos que foram
juntados ao processo entre os
dias 28 de abril e 2 de maio por
meio digital.
“É materialmente impossível analisar toda essa documentação até o dia 10, quando haverá o interrogatório do ex-presidente e será aberto o prazo para

requerimento de novas provas”,
aponta nota do escritório de advocacia.
Segundo os advogados
Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, os documentos
– referentes a contratos entre
a Petrobras e a OAS – eram solicitados desde outubro do ano
passado.
“A mídia apresentada perfaz
5,42 gigabytes e foi levada aos
autos sem índice e de forma desorganizada. Há cerca de 5 mil
documentos (técnicos, negociais e jurídicos) e são estimadas
cerca de 100 mil páginas”, aponta a defesa.
Segundo os advogados, o juiz

Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, negou prazo adicional para a análise e também a
entrega da outra parte da documentação.
Para a defesa, a negativa
“causa inequívoco prejuízo à
defesa de Lula”. Eles alegam
que a acusação faz referência
a três contratos firmados entre a Petrobras e a OAS. “Somente algumas peças foram
anexadas à denúncia após terem
sido selecionadas pelo Ministério Público Federal.”
Os advogados afirmam ainda que a decisão fere a igualdade de condições para defesa e
acusação, tendo em vista que

apenas uma das partes tem acesso a documentos relativos a contratos tratados na ação penal. A
Petrobras, segundo os advogados, atua como assistente de acusação no processo.
Além de pedir liminarmente
a suspensão do processo, a defesa solicita a definição de um
prazo “razoável” para a análise
dos documentos. Pede ainda a
íntegra da documentação que já
havia sido requerida.
Procurada pela Agência
Brasil, a 13ª Vara Federal de
Curitiba, onde atua o juiz Sérgio
Moro, informou que não comentaria as críticas feitas à decisão.
(Agencia Brasil)

Operação da PF investiga irregularidades
na compra de medicamentos de alto custo
A Polícia Federal (PF) cumpriu na segunda-feira (8), por
determinação da Justiça, dois
mandados de busca e apreensão:
um em Campinas e outro em São
Paulo, no âmbito da Operação
Cálice de Hígia, que investiga irregularidades na compra de um
medicamento de alto custo. De
acordo com a PF, nos últimos
sete anos, o governo gastou R$
1,2 bilhões apenas na compra de

um medicamento.
Em nota, a PF informou que,
em Campinas, funciona uma associação responsável por ajuizar
uma série de medidas solicitando, em caráter liminar, o fornecimento deste medicamento,
que ainda não conta com aprovação definitiva pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
Apenas no Distrito Federal,

as investigações identificaram
900 pedidos de compra deste
medicamento. No ano passado,
até setembro, tinham sido gastos mais de R$ 560 milhões com
a aquisição do medicamento.
Uma parte expressiva das
solicitações foi feita por uma
associação de pacientes, que reúne portadores da Síndrome
Hemolítica Urêmica atípica
(SHUa) ou casos de diagnósti-

co inconclusivo ou negativo da
doença.
Há suspeita de que o representante da indústria farmacêutica detentora dos direitos de exploração do medicamento repasse valores a advogados para eles
defenderem pacientes. O nome da
Operação é uma referência a um
dos símbolos da farmácia, o cálice dourado com uma serpente
enrolada. (Agencia Brasil)

Força da Lava Jato faz busca em
endereços ligados à ex-mulher de Cabral
Policiais federais cumpriram
na segunda-feira (8) dois mandados de busca e apreensão em
endereços ligados a Suzana Neves, ex-mulher do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio
Cabral. Os mandados foram autorizados pela 7ª Vara Federal
Criminal do Rio, em Araras (RJ)
e São João del-Rei (MG).
A polícia, o Ministério Público e a Receita Federal investigam se Suzana está usando um
imóvel em São João del-Rei para

guardar obras de arte adquiridas
com recursos ilícitos do esquema de corrupção que seria supostamente chefiado por Cabral.
Também está sendo investigado
se o imóvel, de R$ 600 mil, foi
adquirido de forma ilícita.
O Ministério Público Federal (MPF) investiga ainda se Suzana Neves utilizou sua empresa Araras Empreendimentos para
ocultar a origem ilícita de R$
1,27 milhão, entre 2011 e 2013,
através de negociações entre a

Araras e a FW Engenharia, empresa investigada por pagamento de propinas em contratos
com o governo do estado.
As investigações fazem parte do desdobramento das operações Calicute e Eficiência, coordenadas pela força-tarefa da
Lava Jato, no Rio de Janeiro.
Segundo o MPF, as oito denúncias já apresentadas pela força-tarefa revelam como Cabral
instituiu, ao assumir o governo do Rio, em 2007, um esque-

ma de cartelização de empresas e favorecimento em licitações, mediante pagamento de
propina de cerca de 5% em todas as grandes obras públicas
de construção civil.
As investigações demonstram que a organização desviou
mais de US$ 100 milhões dos
cofres públicos mediante engenhoso processo de envio de recursos oriundos de propina para
o exterior, segundo a PF. (Agencia Brasil)

Acordo quer viabilizar turismo
em áreas de domínio da União
Os ministérios do Planejamento e do Turismo firmaram
um acordo para fortalecer o turismo em áreas de domínio da
União com potencial para o desenvolvimento do setor. O acordo, publicado na segunda-feira
(8) no Diário Oficial da União,
faz parte da iniciativa Brasil +
Turismo.
Segundo o Relatório de
Competitividade do Turismo do
Fórum Econômico Mundial de

2017, o Brasil é considerado o
país número um em atrativos
naturais, mas que ainda aproveita pouco do potencial turístico,
principalmente em relação as
áreas de rios, lagos, costa marítima e fortes.
Pelo acordo, caberá ao Ministério do Turismo a formalização dos contratos de cessão,
locação e arrendamento nas áreas com potencial turístico, seguindo o Plano Nacional de Ge-

renciamento Costeiro e a Política Nacional de Turismo. O
Ministério do Planejamento,
que será representado pela Secretaria de Patrimônio da União
(SPU), ficará responsável pela
homologação das áreas identificadas e delimitadas pelo Ministério do Turismo.
Para o ministro do Turismo,
Marx Beltrão, a parceira permitirá que o Brasil aproveite ao
máximo as potencialidades de

áreas que hoje estão fora do roteiro turístico de viajantes brasileiros e estrangeiros. “Acredito que em breve colheremos os
frutos dessa mudança”, disse.
Com o intuito de definir os
procedimentos operacionais, a
SPU e o Ministério do Turismo
editarão uma instrução normativa conjunta para a cessão dos espaços físicos em áreas de domínio da União para fins de atividade turística. (Agencia Brasil)

Ministérios da Justiça, Defesa e
GSI elaboram plano de segurança
para o Rio
Uma proposta para reforçar
a segurança no Rio de Janeiro
está sendo elaborada em conjunto pelos ministérios da Defesa,
da Justiça e pelo Gabinete de
Segurança Institucional. A informação é do ministro da Defesa,
Raul Jungmann.
Segundo ele, a determinação
foi do presidente Michel Temer
e o plano será desenvolvido com
as forças de segurança do estado.
“Eu acredito que daqui a algum
tempo, afinal de contas se trata de
operações complexas, nós estaremos apresentando esse plano pra
vocês. Ou seja, o presidente Temer tem uma grande preocupação,
eu tenho uma grande preocupação
e os demais ministros, com o Rio
de Janeiro. E nós vamos dar respostas ao Rio de Janeiro”.
Jungmann disse que ainda não
há data para a apresentação do
plano, mas que não será como a
Garantia da Lei e da Ordem
(GLO), utilizada antes do carnaval. “Vamos utilizar todos os
meios, técnicos como também

em termos de recursos humanos, mas não vai ser como foi
antes. O central disso é inteligência. Saber onde está o crime,
saber a cadeia dele, saber onde
está o comando e atuar cirurgicamente. É isso que vamos fazer de forma integrada”.
O ministro disse que preocupação com o Rio de Janeiro é
“real”, e não apenas “retórica”.
“Não podemos gastar dinheiro
com coisas que não sejam efetivas. Por exemplo, a ocupação
na Favela da Maré, que durou um
ano e meio, custou R$ 400 milhões. Quando nós saímos, não
entrou o Estado com o seu conjunto de serviços. Então o que
aconteceu? Em boa medida,
aquilo voltou. Então não podemos repetir esse erro”, declarou.
Medalha da Vitória
Jungmann falou com a imprensa após a cerimônia de entrega da Medalha da Vitória, no
Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial,

no Parque do Flamengo, que homenageou este ano 97 personalidades civis e militares e 28 excombatentes da FEB que receberam a distinção, além de três
instituições militares. O Dia da
Vitória relembra o 8 de maio de
1945, quando as tropas do nazifascismo se renderam ao Alto
Comando das Forças Aliadas e
da antiga União Soviética.
O ministro afirmou que, apesar de o Brasil enfrentar atualmente problemas como a corrupção, a insegurança e a crise
econômica, não deve esquecer
dos 50 milhões de mortos na
Segunda Guerra Mundial. “Isso
é um ato de recordação da derrota do nazifascismo, do antihumanismo, da violação dos direitos de toda a humanidade. É
um ato de recordar, mas também
um ato de olhar para o futuro,
lembrar é assumir o compromisso de jamais permitir que o
desrespeito, que a absoluta desconsideração às pessoas, à vida,
volte a acontecer”.

Crime transnacional
O ministro segue para a Colômbia, onde se reúne nesta terça-feira (9), em Bogotá, com o
alto comando da segurança do
país, no segundo encontro para
tratar de ações conjuntas.
“Vamos nos informar sobre o
processo de paz e o desarmamento, eles estão passando pra gente. Segundo, dividir a fronteira,
ver onde eles têm melhor posição e onde nós temos, para integrar e duplicar o nosso esforço,
ou seja, comunicação. Terceiro e
fundamental sempre: inteligência, porque nós sabemos que o
crime brasileiro se nacionalizou
e está se transnacionalizando. Por
isso, temos que integrar os outros países, porque mesmo se nós
resolvermos todo o problema no
Brasil, ele continuaria existindo
nos outros países”.
Jungmann disse que já fez
reunião para tratar de integração
de inteligência e operações com
o México e está prevista outra
com o Peru. (Agencia Brasil)
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Satélite brasileiro chega à
posição definitiva até sábado
O satélite brasileiro lançado
ao espaço na semana passada
deve chegar à sua posição final
no próximo sábado (13). O equipamento está na terceira volta ao
redor da Terra, e terá que dar
mais quatro voltas para chegar ao
local correto, onde ficará nos
próximos 18 anos.
“A saúde do satélite está perfeita”, disse o presidente da Telebras, Antonio Loss. Segundo Loss,
até agora todas as etapas, após o
lançamento, foram concluídas
com sucesso, como a abertura dos
painéis solares que garantirão a
energia ao satélite e o envio dos
primeiros sinais de telemetria.

Quando o satélite chegar a
seu destino, serão iniciados os
primeiros testes de transmissão,
que duram 45 dias. A previsão é
que no dia 1º de julho a Telebras
comece a fazer os primeiros testes para medir a potência do satélite para a transmissão de dados em todas as regiões do país.
“Este é um satélite que vai
levar transmissão de dados, que
é uma demanda crescente. Em
um país continental como o nosso, a única forma de chegar em
algumas regiões remotas é com
um satélite artificial.”
Parte da capacidade do satélite será alugada para empresas

privadas para oferta de banda larga, especialmente em regiões remotas. Segundo Loss, a Telebras
vai ficar com a capacidade necessária para oferecer serviços nos
setores de saúde e educação, e comercializar outra parte para gerar
concorrência na oferta de internet.
“Cada região do Brasil vai ser estimulada com a concorrência de, no
mínimo quatro competidores simultaneamente”, afirmou.
Lançamento
O lançamento do foguete
que levou o satélite ao espaço
ocorreu no Centro Espacial de
Kourou, na Guiana Francesa, na

última quinta-feira (4). O satélite, de 5,8 toneladas e 5 metros
de altura, vai ficar posicionado
a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra,
cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico.
O equipamento será utilizado para comunicações estratégicas do governo e para ampliar a
oferta de banda larga no país,
especialmente em áreas remotas. O projeto é uma parceria
entre os ministérios da Defesa
e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e envolve investimentos de R$ 2,7 bilhões. (Agencia Brasil)

Prefeitura de Manaus quer ajuda
federal para lidar com migração
de venezuelanos
A prefeitura de Manaus comunicou o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário na segunda-feira(8) sobre o decreto
municipal de emergência social
devido ao intenso processo migratório de venezuelanos na cidade e espera receber ajuda federal.
O decreto foi publicado na
última quinta-feira (4) no Diário Oficial do município e determina, entre outras coisas, que
a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) priorize ações emergenciais humanitárias e solicita que todos os
órgãos e entidades do município
fiquem em alerta para atender às
ações e atividades requeridas ou
solicitadas pela pasta.
“O que nós queremos verdadeiramente é a inclusão do governo federal e do governo do
Amazonas nas ações que tem
como objetivo dar uma solução
a curto prazo para o drama dos
venezuelanos indígenas warao

que estão em Manaus desde o
início de dezembro do ano passado. Quando eles aqui chegaram eram um grupo de 35 pessoas. Hoje nós já temos mais de
350. A situação é verdadeiramente de emergência”, disse o
secretário da Semmasdh, Elias
Emanuel.
Esmolas
A maioria dos indígenas venezuelanos que migraram para
Manaus está acampada em condições precárias debaixo de um
viaduto e na rodoviária da capital amazonense. Durante o dia,
eles se espalham pela cidade,
principalmente em semáforos,
para pedir esmola. “A informação que nós temos é que os warao, assim como todos dos indígenas, são exímios artesãos. Eles
vão para as ruas para vender o
artesanato e quando acaba, partem para a mendicância. E as crianças são o chamariz do público
aqui na cidade”, disse Emanuel.

Uma das maiores preocupações, segundo o secretário, é
com a disseminação de doenças,
principalmente entre os próprios indígenas, que são mais vulneráveis. “A gente já identificou
alguns casos aqui de tuberculose e de catapora. Há uma preocupação com várias doenças que
podem vir junto com esse grupo
para a cidade. A saúde municipal
está acompanhando muito de
perto esse assunto.”
Atualmente, as secretarias
municipal e estadual de Saúde,
de Assistência Social e Direitos
Humanos estão oferecendo
atendimento médico e vacinação
aos imigrantes. De acordo com
o secretário, a prefeitura vai pedir à Polícia Federal que providencie a regularização de permanência dos venezuelanos em
Manaus, tendo em vista que muitos não têm sequer documento
de identidade.
A Pastoral do Migrante e o
Ministério Público Federal no

Amazonas também acompanham
a situação dos indígenas warao
em Manaus.
Crise
A Venezuela vive uma crise
política e econômica que tem
levado a população do país a buscar melhores condições de vida
no Brasil. A principal porta de
entrada é o município de Pacaraima, em Roraima, que faz fronteira com o município venezuelano de Santa Elena do Uiarén.
“Um chamariz para esse grupo é a supervalorização do real
frente ao bolívar venezuelano.
Com um real é possível trocar
por mil bolívares na fronteira.
Portanto, qualquer arrecadação
feita aqui, eles são capazes de
potencializar financeiramente
no retorno à Venezuela. Nós já
observamos que dos 351 que
chegaram aqui, 60 foram à Venezuela e já voltaram pra Manaus”, disse o secretário municipal. (Agencia Brasil)

Pesquisa da FGV mostra aceleração
da inflação em 7 capitais
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) teve
alta de 0,26% na primeira prévia de maio, resultado que é 0,14
ponto percentual maior do que a
variação registrada no fechamento de abril (0,12%).
A pesquisa, feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre/
FGV), refere-se às oscilações de
preços verificadas entre 30 de
abril e 7 de maio em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e
Porto Alegre.
Cinco dos oito grupos pesquisados indicaram elevação de
preços e o que mais influenciou
esse avanço da inflação foi o grupo habitação. Nesta classe de
despesa, houve queda de 0,15%,
porém, o recuo foi bem menos
expressivo do que o apurado no
encerramento de abril (-0,69%).
Entre os motivos está o mo-

vimento de recuperação de preços da tarifa de eletricidade residencial que passou de (6,22%) para (-2,6%).
Mais números
Situação semelhante ocorreu
em vestuário (de -0,47% para 0,05%) e transportes (de -0,14%
para -0,05%). No grupo saúde e
cuidados pessoais, foi constatada ligeira elevação (de 1,15%
para 1,20%) e o mesmo comportamento ocorreu em comunicação (de 0,84% para 1,14%).
Já no grupo alimentação, os
preços subiram 0,56% contra
0,69% da última pesquisa e, em
educação, leitura e recreação,
houve uma retração mais significativa do que, no último levantamento, com a taxa passando de
-0,19% para -0,48%. Em despesas diversas, o índice ficou estável em 0,13%.
Os itens que mais pressiona-

Mais de 510 mil pessoas se
inscrevem para o Enem 2017
No primeiro dia de inscrição, o
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) registrou 510.541 inscritos,
de acordo com balanço divulgado às
19h pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições foram abertas às 8h de segunda-feira
(8) e vão até as 23h59 do dia 19 de
maio, na página do Enem. Aexpectativa é que cerca de 7,5 milhões se
inscrevam no exame.
O termo Enem ficou entre os
mais comentados no Twitter durante todo o dia. Diversos usuários reclamaram de dificuldades em
concluir a inscrição, de lentidão e
falhas no sistema. Segundo o Inep,
trata-se de casos pontuais.
A autarquia alerta que para se
inscrever o interessado deve ficar
atento ao tempo. Cada página fica
aberta por até dois minutos. Se
depois desse período não houver
qualquer ação, o sistema avisa o
participante que o sistema se tornará inativo em alguns segundos e
o candidato terá que retomar o
processo de inscrição.
Inscrições - Para concluir a
inscrição, o candidato deve pagar

taxa do exame, que este ano é R$
82. O prazo para que isso seja feito vai até o dia 24 deste mês.
Pelas regras do edital, estão
isentos da taxa os estudantes de
escolas públicas que concluirão o
ensino médio este ano, os participantes de baixa renda que integram
o CadÚnico e os que se enquadram
na Lei 12.799/2013 que, entre outros critérios, isenta de pagamento aqueles com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio,
ou seja, R$ 1.405,50.
O resultado das provas poderá
ser usado em processos seletivos
para vagas no ensino público superior, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo
em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos
(ProUni), e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As provas serão aplicadas em dois domingo consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro.
Caso haja algum problema na
hora de inscrição, os candidatos
podem ligar para o Inep pelo telefone 0800 616161. O atendimento é das 8h às 20h, no horário de
Brasília. (Agencia Brasil)

ram a inflação foram: batata-inglesa (29,1%); tomate (19,21%);
plano e seguro saúde (0,99%);

pacotes de telefonia fixa e internet (2,41%) e gás de botijão
(2,56%). (Agencia Brasil)

Trabalhadores já
sacaram mais de
R$ 16 bilhões de contas
inativas do FGTS
Os saques nas contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) já
somaram R$ 16,6 bilhões, segundo balanço da Caixa Econômica Federal. De acordo com
o banco, 85% dos 10,6 milhões de trabalhadores que têm
direito ao saque e fazem aniversário entre janeiro e maio
já acessaram os recursos, disponibilizados em dois lotes até
agora.
Na próxima sexta-feira
(12), quando começa a próxima fase do programa, os valores estarão disponíveis para os
nascidos nos meses de junho,
julho e agosto.
No terceiro lote do calendário de saques do FGTS, 7,6
milhões de trabalhadores poderão sacar cerca de R$ 10,8
bilhões que, de acordo com o
banco, correspondem a 25%
do total de recursos disponíveis no programa.
Independentemente das
próximas datas, as pessoas que
fizeram aniversário nos meses
anteriores ainda podem sacar
os valores ou transferi-los para
suas contas-correntes.
A vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da
Caixa, Deusdina dos Reis Pereira, destacou que a data limite para todos os trabalhadores
é o final do mês de julho. “Desde o primeiro calendário até o
que vai contemplar os que nasceram em dezembro, que é o
último calendário, o prazo máximo é de até 31 de julho. É
necessário que todos estejam
em condições de realmente
receber nesta data”, afirmou a
representante do banco em
uma transmissão ao vivo pelo

Facebook para orientar os trabalhadores sobre o saque.
Horário especial nas
agências
Assim como ocorreu nas
fases anteriores, cerca de 2 mil
agências da Caixa estarão abertas no próximo sábado (13) exclusivamente para o pagamento das contas inativas e esclarecimento de dúvidas sobre o
tema. Além disso, o atendimento do banco vai funcionar
duas horas mais cedo na sexta
(12), segunda (15) e terça (16)
para evitar filas nos primeiros
dias de liberação do lote.
Em 16 de junho, os saques
serão liberados para os nascidos em setembro, outubro e
novembro. O mesmo ocorrerá
a partir de 14 de julho, quando
quem nasceu em dezembro
poderá sacar o saldo de contas
inativas do FGTS.
Quem pode sacar
Pode fazer o saque quem
teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro
de 2015. Valores até R$ 1,5
mil podem ser sacados nos
terminais de autoatendimento com a senha do Cidadão.
Para valores até R$ 3 mil, o
saque pode ser feito com o
Cartão do Cidadão e a senha
no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes
Caixa. Acima de R$ 3 mil, os
saques devem ser feitos nas
agências do banco. A transferência de recursos de contas inativas do FGTS da Caixa para outros bancos poderá ser feita sem a cobrança
de taxas, a pedido do trabalhador. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 000916111.2012.8.26.0100 - 208/12./ O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) Aldo Cataldo Bove e Clorinda Pinheiro
Bove rep Aldo Antonio, Dario Barbosa e Maria da Conceição
Chaves Barbosa, Ana Cristina Nascimento Petrucci, 2.
Licinio Rodrigues da Silva, Edileuza - a ser qualificada pelo
oficial de justiça, 3C. Marialva de Souza Barbeiro, Tana
Tapeçaria, na pessoa do rep. legal, Ana Cristina Nascimento
Petrucci, Quiteria Maria da Silva, Quiteria Maria da Silva,
Fazenda Municipal, 1. Ana Cristina Nascimento Petrucci ii,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Adriana Peruzzo Bove ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Artur Sabóia, 126, Vila Mariana, 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. 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. [09,10]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 002527610.2012.8.26.0100-580/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo,Dr(a).Letícia Fraga Benitez,na forma da Lei,etc.
FAZ SABER a(o) Marco Antonio Jose Sadek, Mansur José
Sadek Neto, José Alberto Sadek Santos, C. Danilo Ferreira
dos Santos Filho,Espólios de Ais Mansur Sadek e de Nelsina
Lima Monção Sadek, pelo inv. José Eduardo Lima Sadek,
Espólios de Chafik Mansur Sadek e de Adilia Aina Sadek,
pelo inv. José Carlos Aina Sadek, Espólio de Celso Vitor
Otaviano Sadek, pelo inv. Marco Antonio Jose Sadek, Jose
Carlos da Silva, Arnaldo Gomes da Silva, Jose Fernando da
Silva Batista, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Julio Cesar Suzuki ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel
localizado na rua: Beranizia de Paula Oliveira, 45, São Paulo
SP Cep. 02809-010, 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. 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. [09,10]
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 GHFODUDGR GH XWLOLGDGH S~EOLFD SDUD LPSODQWDomR GR ³3URORQJDPHQWR GD $Y 5REHUWR 0DULQKR´ 3DUD R
OHYDQWDPHQWRGRVGHSyVLWRVHIHWXDGRVIRLGHWHUPLQDGDDH[SHGLomRGHHGLWDOFRPRSUD]RGH GH] GLDVDFRQWDUGD
SXEOLFDomRQRÏUJmR2ILFLDOQRVWHUPRVHSDUDRVILQVGR'HF/HLQRTXDOSRUH[WUDWRVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGH
06 e 09/05

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
THIAGO DE LIMA FIGUEIREDO E PAMELA APARECIDA RIBEIRO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COBRADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/04/1989, FILHO
DE DERIVALDO SANTOS FIGUEIREDO E DE MARIA APARECIDA DE LIMA FIGUEIREDO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, COZINHEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
01/04/1995, FILHA DE JOSE ROBERTO RIBEIRO E DE MARIA APARECIDA FERREIRA.
GENIVALDO AMORIM DE MENEZES E LUZIA HEM DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO JOÃO DO CAIUÁ, PR, NO DIA
12/04/1965, FILHO DE PEDRO JOSÉ DE MENEZES E DE ELZA AMORIM DE MENEZES. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 23/08/1984, FILHA DE JOÃO HEM DA SILVA E DE LUCIANA EGUCHI DA SILVA.
EDERSON DE SOUZA E ANDREZA PATRICIA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM GOVERNADOR VALADARES, MG, NO DIA 29/05/1987,
FILHO DEE DE MILVA DE SOUZA PAULA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, MANICURE,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/11/1992, FILHA DEE DE ANDREA SILVA.
NELSON SANTOS DA SILVA E ELIZETE MOTA DE ALMEIDA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGIA, SOLTEIRO, NASCIDO EM MALACACHETA, MG, NO DIA 04/08/1969,
FILHO DE ANTONIO GOMES DA SILVA E DE MARGARIDA TEIXEIRA DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM MALACACHETA, MG, NO
DIA 28/09/1973, FILHA DE JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA E DE LETICIA MOTA DOS SANTOS.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUROLQD1DEDUUR0XQKR]5RVVL
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R -RVp0DULD0DUWLQV&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH
([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH +6%& %DQN %UDVLO 6$ %DQFR 0~OWLSOR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 QRYHPEURGH GHFRUUHQWHGDH[HFXomRGD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR)LQDQFLDPHQWRGH9HtFXOR
Q  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
GRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHP
 GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DEULO GH 
06 e 09/05

FABRICIO ALVES DOS SANTOS E ELLEN BIANCA ALMEIDA DOS SANT OS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, CAMINHONEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 17/11/1989, FILHO DE OSVALDO ALVES DOS SANTOS E DE IDALIA BATISTA DOS SANTOS.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 07/05/1997, FILHA DE NIVALDOBARBOSA DOS SANTOS E DE RENIVALDA LISBOA ALMEIDA.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GULDQD&DUGRVRGRV5HLVQDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D R /XL]&DUORV&UX]6DQWRV5XD2ODYR*RPHV3LQWR&DL[D3RVWDO&HQWUR&(3
6mR/RXUHQFR0*&3)5*&DVDGR%UDVLOHLURTXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH
([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH6RFLHGDGH%HQHILFHQWHGH6HQKRUDV+RVSLWDO6LULR/LEDQrVREMHWLYDQGR
DTXDQWLDGH5 MXOKRGH UHSUHVHQWDGDSHOD1RWD)LVFDOH5HFLER3URYLVyULRGH6HUYLoRVQ
RULXQGRVGDSUHVWDomRGHVHUYLoRPpGLFRKRVSLWDODU(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGD
SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH 
GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP 
SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD
GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DEULO GH 
06 e 09/05

VICTOR HUGO GUEDES DO NASCIMENTO E LETICIA ROSCHEL FORESTI. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COORDENADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, NO DIA
28/03/1988, FILHO DE ALEX GUEDES DO NASCIMENTO E DE SANDRACAITANO DE ASSIS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, FUNCIONARIA PUBLICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 05/02/1993, FILHA DE DANIEL FORESTI E DE ELIANAAPARECIDA RAMOS ROSCHEL FORESTI.

(',7$/'(,17,0$d2&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH
$VVXQWR &XPSULPHQWR 3URYLVyULR GH 6HQWHQoD  3UHVWDomR GH 6HUYLoRV 5HTXHUHQWH 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR
&DPLOR ([HFXWDGR 0DULD $SDUHFLGD GH &DVVLD (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR
(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $QWRQLR&DUORV6DQWRUR)LOKRQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD0DULD$SDUHFLGDGH&DVVLD
&3)   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH
6mR &DPLOR HQWLGDGH PDQWHQHGRUD GR +RVSLWDO 6mR &DPLOR  3RPSpLD IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR
SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
LQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGH
PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H
DYDOLDomRWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV
~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DEULO GH 
06 e 09/05

Jornal O DIA SP

FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR E LUANA MENDES DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICO ADMINISTRATIVO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 02/01/1996, FILHO DE FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS E DE
CONCEIÇÃO MENDES SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/02/1998, FILHA DE
JOSE MENDES DE LIRA E DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.

MURILO VASSO DOS SANTOS E VALDELICE SANTOS DO CARMO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM GANDU, BA, NO DIA 08/12/1983, FILHO DE
JOSÉ VASSO DOS SANTOS E DE ELENITA SANTOS DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM DÁRIO MEIRA, BA, NO DIA 04/03/1981,
FILHA DE MANOEL PEREIRA DO CARMO E DE MARIA DAMIANA DOS SANTOS.
JOSÉ DE ASSIS ALVES E ANA GONÇALVES DE SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ELETRECISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM JUAZEIRO DO NORTE, CE, NO DIA 29/08/1966, FILHO
DE GERALDO DE ASSIS ALVES E DE ODILIA DA CONCEIÇÃO ALVES. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DIARISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM BARRA DO CHOÇA, BA, NO DIA 22/09/1973,
FILHA DE ANTONIO ALVES DE SOUSA E DE MARIA GONÇALVES DE JESUS SOUSA.
ORLANDO PEREIRA E JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
APOSENTADO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP, NO DIA 18/04/1942,
FILHO DE JOAQUIM PEREIRA E DE MARGARIDA MENEZES. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM COITÉ DO NÓIA, AL, NO DIA 10/01/1958,
FILHA DE JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA E DE OTELINA MARTINS DE OLIVEIRA.
JEFFERSON DE SOUZA SANTOS E GABRIELA FERREIRA DE ASSIS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, COZINHEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 31/10/1989, FILHO DE LUIZ ANTONIO DOS SANT OS E DE SOLANGE APARECIDA
MONTEIRO DE SOUZA SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 31/07/1999, FILHA DE MANOEL ANTONIO DE ASSIS E
DE RAQUEL FERREIRA BRAUZO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Dani Pedrosa faz a festa espanhola
no 3.000º GP da Motovelocidade

Lorenzo (99) terceiro lugar com sabor de vitória
foi a Ducati, com o terceiro posto de Jorge Lorenzo. No dia em
que o piloto completou 30 anos,
o pódio recebeu um belo presente. Foi seu primeiro pódio na sua
quarta prova pela equipe de Bolonha. “Foi o melhor presente
que eu poderia receber. Muito
melhor que uma vitória com a
Yamaha. Todos sabem a dificuldade que é ser competitivo com
a Ducati em pista seca, principalmente aqui em Jerez, um circuito muito difícil. Muitos duvidavam que eu seria capaz”.
O estreante na categoria, Johan Zarco teve um ótimo desempenho. Lutou pelas primeiras
posições e terminou a prova em
4º. Apesar de ser piloto de uma

equipe satélite, foi a Yamaha
melhor classificada, já que as
oficiais chegaram em 6º com
Viñales e 10º com Rossi. A desilusão cercou os pilotos da equipe Yamaha oficial. Não compreenderam porque nada funcionou
corretamente neste final de semana. Perderam pontos preciosos para o campeonato. Em uníssono os pilotos disseram ter necessidade de entender o que
aconteceu para poder melhorar
nas próximas corridas. Maverick, disse que durante a manhã, no
“warm up”, se sentia muito bem
e confiante, chegando a fazer o
melhor tempo, mas durante a
corrida nada deu certo.
Apesar do mau resultado,

Rossi ainda lidera o campeonato. O italiano ainda declarou: “A
moto estava muito difícil de conduzir e prejudicando o pneu da
frente. Nas últimas cinco ou seis
voltas a roda traseira começou a
vibrar muito, então eu apenas tentei chegar ao final da prova, porque o sentimento era realmente
muito ruim, parecia que estava
quebrando tudo”. Com relação à
Pedrosa Rossi afirmou que o
considera um dos favoritos na
briga pelo título.
Na Moto2, o ítalo brasileiro
caiu quando liderava, deixando escapar a oportunidade de vencer 4
provas seguidas na temporada, mas
apesar do abandono ainda lidera o
mundial da categoria com uma vantagem de 11 pontos. O vencedor
da prova foi seu companheiro de
equipe, Alex Marquez.
Na Moto3, aconteceu a primeira vitória do o espanhol Aron
Canet que na última curva saiu de
4º para 1º. Os pilotos realizarão
testes oficiais nesta segunda e terça feira no circuito. Próxima etapa, Le Mans, em duas semanas.
O fato inusitado do final de
semana foi a batida do “Safety
car”, pilotado pelo ex piloto da
Motogp Franco Uncini. O piloto
perdeu o controle do carro e bateu contra a barreira de proteção
danificando totalmente a BMW
série 5. O piloto nada sofreu, já
o passageiro fraturou o braço.

SportsCar

Foto/ José Mário Dias

Fittipaldi e Barbosa sobem ao pódio em Austin
e mantêm vice-liderança do campeonato

Christian Fittipaldi (à esquerda) comemora pódio com João
Barbosa
A disputa da quarta etapa da no Circuito das Américas, em
temporada 2017 do IMSA Wea- Austin, no Texas (EUA), trouxe
therTech Sportscar Champi- um mix de emoções para a dupla
onship, realizada no sábado (06) Christian Fittipaldi e João Bar-

bosa. Após um bom começo, eles
arriscaram na estratégia antes do
segundo pit stop, ficaram sem
combustível, caíram de segundo
para sexto lugar na corrida, mas
conseguiram se recuperar e cruzar a linha de chegada na terceira
posição com o #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R da equipe Action Express Racing.
A vitória ficou com os irmãos
Jordan e Ricky Taylor, seguidos
pelos companheiros de Fittipaldi
e Barbosa, os atuais campeões
Eric Curran e Dane Cameron, que
pilotam o #31 Whelen Engineering Racing Cadillac DPi da Action Express Racing.
Foi o terceiro pódio de Fittipaldi e Barbosa no ano e, com o resultado, a dupla manteve a vice-liderança e está agora com 119 pontos,
contra 141 dos irmãos Taylor.
Fittipaldi largou em quarto

lugar e já entregou o carro para
Barbosa em terceiro. O português imprimiu ritmo forte e ganhou
a segunda posição nos pits. O piloto vinha mantendo a colocação
até sua parada para reabastecimento. Com falta de combustível a poucos metros de chegar
aos boxes, o carro teve de ser
empurrado no pit e Barbosa perdeu tempo, caindo para sexto.
Faltando 40 minutos para o
final da prova, o português foi pra
cima e também contou com a
sorte, já que alguns rivais que
estavam à frente tiveram problemas, para chegar ao pódio. Fittipaldi e Barbosa, que são bicampeões do IMSA (2014 - 15) e foram vice-campeões no ano passado, conquistaram o terceiro
lugar pela terceira vez em Austin, repetindo os resultados de
2014 e 2016.

Bruno Varela assume liderança do
Campeonato Brasileiro de Rally Baja
A ‘Família da Poeira’ continua dominando a categoria UTV
Pro no Campeonato Brasileiro
de Rally Baja de UTV Pró. Após
o Rally Cuesta Off-Road, válido pela 5ª e 6ª etapas do certame nacional e disputado no último final de semana (06 e 07/
5) em Botucatu (SP), Bruno Varela (Can-Am/Blindarte/Arisun/
Tecmin) assumiu a liderança
com 127 pontos, relegando o
seu irmão mais velho Rodrigo
Varela para a vice-liderança, com
108 pontos.
“Assumi a liderança do campeonato e a briga em casa está

bem acirrada, com o Rodrigo
(Varela) caindo para vice. Agora
vamos nos preparar para a próxima etapa, pois não vou dar
mole pra ninguém, de fora ou
dentro de casa”, desafia Bruno
Varela, o caçula da ‘Família da
Poeira’, que antes desta terceira rodada dupla estava em segundo. A 7ª e 8ª etapas serão realizadas nos dias 15 e 16 de julho, em São Manuel (SP).
O 11º Rally Cuesta Off-Road
percorreu aproximadamente
420 quilômetros entre especiais cronometradas, passando
pela Serra da Cuesta e proprie-

dades de reflorestamento de
eucalipto na Região Centro-sul
do Estado de São Paulo, em especiais cronometradas de 210
quilômetros no sábado e domingo. O roteiro apresentou grande variedade de terrenos, mesclando trechos rápidos e travados, com diversas curvas, lombadas que provocam grandes saltos, travessia de rio, com terra
vermelha, areia, grama, pedras,
cascalhos, poças d’água, além de
subidas e descidas de 400 a 900
metros, no Topo da Serra.
Depois de ter uma roda quebrada num buraco no primeiro dia

de competição, quando já perdeu
a liderança do campeonato para
o seu irmão mais novo, Rodrigo
Varela voltou a ter exatamente o
mesmo incidente na etapa final.
“Eu vinha liderando a prova hoje
(domingo), mas ao tentar ultrapassar um competidor eu tive a
infelicidade de pegar um grande
buraco na esquerda, que quebrou
mais uma roda”, contou. “Com
isto perdi muito tempo pra trocar e acabei chegando mais
atrás”, completou o vice-líder,
que perdeu cinco minutos no reparo.
Acesse
www.rallycuesta.com.br

Beach Soccer

Brasil goleia o Taiti
e conquista o
pentacampeonato
invicto da Copa do
Mundo FIFA
Seleção Brasileira vence vice-campeões mundiais e
comemora a quinta conquista da competição. Título é o
de número 100 na história do Brasil nas areias, o maior
campeão da modalidade com 14 títulos mundiais. Rodrigo foi o ‘Chuteira de Prata’, Mauricinho o ‘Bola de
Prata’ e Datinha o ‘Bola de Bronze’

Foto/Lea Well

Foto/ MotoGP

Jarcio Baldi
A festa da 3.000ª prova do
Mundial de Motovelocidade, em
Jerez, não poderia ser melhor
para os espectadores espanhóis.
Vitória nacional nas três categorias sendo que, na Motogp, os três
primeiros foram hispânicos: Pedrosa, Marquez e Lorenzo respectivamente em 1º, 2º e 3º. Pedrosa
largou na pole e não deu chances
aos adversários, dominou a prova
do inicio ao fim. O espanhol esteve sempre à frente durante todo o
final de semana. Parece que agora
com um técnico novo, o ex-piloto
Sete Gibernau, o “pequeno samurai” está encontrando tranquilidade para lutar pelo título. “Foi uma
prova muito difícil, a cada curva a
moto parecia perder aderência
dando a impressão que iria ao
chão. Foi muito bom vencer em
casa” disse Pedrosa.
Marc Marquez fez a dobradinha da Honda, algo que não acontecia desde a Alemanha em 2015.
O piloto disse não poder atacar
Dani por temer uma queda, pois
o pneu dianteiro não lhe dava
confiança. Mesmo assim o atual
campeão ficou feliz com o resultado, pois agora está apenas a 4
pontos do líder.
A atual classificação do campeonato deixa os quatro primeiros separados por apenas 10 pontos. Mas quem fez festa mesmo

Após o apito final, Lucão e Rodrigo comemoram a vitória e
o título no Caribe
O Brasil é pentacampeão
invicto da Copa do Mundo
FIFA. A Seleção Brasileira venceu o Taiti, vice-campeão mundial, por 6 a 0 (gols de Daniel
(2), Mauricinho (2), Catarino e
Datinha), há pouco, na decisão
do Mundial 2017, na tarde de
domingo, dia 7, e comemorou
o 100º título de sua história nas
areias de Nassau (o 14º mundial considerando FIFA e o extinto Campeonato Mundial. A
vitória selou uma campanha
perfeita de 100% de aproveitamento (6v) e uma trajetória
impecável de 35 jogos de invencibilidade (última derrota
foi nas quartas de final da Copa
do Mundo, em julho de 2015).
Festa em verde e amarelo no
Caribe.
“Tenho muito orgulho de
fazer parte disso. Somos mais
do que um grupo de jogadores,
de homens, somos uma equipe
que deu a vida por esse título
para honrar o nome do nosso
país. Somos o Brasil, somos
pentacampeões do mundo, estou muito feliz por podermos
levar essa conquista de volta
para o nosso país” vibrou o capitão Bruno Xavier.
“É a coroação de um trabalho. É a consagração de um
grupo que se preparou da melhor maneira, que se dedicou,
se entregou e lutou com todas as forças para conquistar
esse título que o Brasil sonhava há tanto tempo. É uma
emoção sem tamanho, difícil
descrever, difícil explicar, é
algo que marca a vida de todos e que será lembrado para
sempre” afirmou o defensor
Catarino, que marcou oito gols
no campeonato.
Após a partida, a FIFA promoveu a cerimônia de entrega

dos prêmios individuais. Ahmadzadeh (Irã) ficou com a
‘Bola de Ouro’ (Melhor Jogador), Mauricinhho foi o ‘Bola
de Prata’ e Datinha ficou com
a ‘Bola de Bronze’. Hosseini
(Irã) recebeu a ‘Luva de Ouro’
(Melhor Goleiro). Gori (Itália) foi o ‘Chuteira de Ouro’
(Artilheiro / 17 gols), Rodrigo recebeu a ‘Chuteira de Prata’ (9 gols) e Ahmadzadeh ficou com a ‘Chuteira de Bronze’ (8 gols). O Brasil também
recebeu o troféu ‘Fair Play’.
Logo aos 14 segundos de
jogo, Mauricinho arrancou e
tocou entre as pernas do goleiro taitiano para abrir o placar:
1 a 0. O Brasil com Datinha,
cara a cara com Jo, após belo
passe de Mauricinho: 2 a 0, aos
6’03", resultado do primeiro
período. Segundo tempo e Datinha retribuiu para Mauricinho
que, com categoria, tocou para
ampliar: 3 a 0, aos 5’40", placar parcial. Veio o último tempo e Catarino, em bela jogada
individual, chutou cruzado forte para marca mais um: 4 a 0,
aos 5’46". Daniel Zidane marcou de cabeça (7’48") e, em
seguida, fez mais um: 6 a 0, aos
9’03". Goleada, vitória e o Brasil de volta ao lugar mais alto
do pódio. Pela centésima vez.
Esta foi a sexta final da Seleção Brasileira em nove edições na história da Copa do
Mundo FIFA (campeão invicto em 2017/2009/2008/
2007/2006 e vice-campeão
em 2011). Nas areias do Caribe, o Brasil marcou 38 gols
(média de 6,4) e sofreu apenas 15 gols (média de 2,5).
Até hoje, foram 330 gols
marcados e 154 sofridos em
51 jogos (47 vitórias e apenas
quatro derrotas).

