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O Brasil tem mais 

de 20 mil empresas 

exportadoras, porém 

somente cerca de 3 

mil delas fazem uso do 

principal benefício do 

exportador, o Drawback. 

As outras 17 mil conti-
nuam a exportar seus 
produtos com o custo 

Brasil. Esse dado revela o 
caminho que ainda é preciso 
correr, muito além de apenas 
aguardar a reforma tributária. 
As empresas já poderiam usar 
os benefícios, mas isso não 
ocorre por falta de conhe-
cimento sobre como fazer e 
a quem procurar. Os bene-
fícios fi scais são legítimos e 
atendem a todos os portes 
de empresas exportadoras.

A capacidade de inves-
timento para buscar esses 
recursos é estratégica para 
aumentar a competitividade 
e viabilizar novos investimen-
tos. Mais urgente que esperar 
por reformas que talvez não 
impactem diretamente o ne-
gócio, é realizar uma gestão 
tributária estratégica, que 
é o futuro do caminho da 
competitividade. É lá que 
as oportunidades de reduzir 
custos estão escondidas.

O tema é complexo e as 
equipes internas estão foca-
das em atender às exigências 
do governo. Mas no futuro, 
que já é hoje, a área fi scal será 
o maior diferencial competiti-
vo para gerar mais resultados 
que os já espremidos projetos 
de redução de custos no pro-
cesso produtivo.

Buscar o conhecimento so-
bre as melhorias que o setor 
pode promover é garantir a 
continuidade e o aumento de 
competitividade no mercado 
interno e externo. 

Fazer isso internamente, 
sem a expertise de quem 
acompanha as atualizações 
impostas pelo governo para 
o setor é abrir mão de uma 
estratégia vital nos dias hoje. 
Nesse campo, o conhecimen-
to e a tecnologia são as armas 
que podem ganhar a guerra 
pelo aumento de competi-
tividade e é preciso estar 
alinhado com as tendências 
e as melhores práticas desse 
mercado.

Sair dos limites territoriais 
da empresa e olhar para toda 
a sua cadeia é um desafi o que 
pode gerar benefícios fi scais 
compartilhados. O caminho 
mais sustentável para o ga-
nho em cadeia. Integrar esse 
ecossistema fi scal e tributário 
das empresas já possível com 
tecnologia e conhecimento, 
preservando a integridade 
das informações de todos 
os lados e, principalmente, 

mantendo a visão que o go-
verno tem sobre os CNPJ’s 
envolvidos.

A gestão tributária é um 
ambiente vivo. Não é mais 
possível pagar impostos no 
modo piloto automático. As 
discussões sobre onde com-
prar insumos e como distri-
buir seu produto, precisam 
acontecer diariamente, entre 
todas as áreas da empresa, 
a cada nova lei, a cada novo 
incentivo fi scal. Saber equi-
librar esse conhecimento 
interno com a visão de mer-
cado é o grande diferencial. 
A tecnologia ajuda cada vez 
mais, porém ela é um meio e 
não o fi m. 

É preciso de conhecimento 
para ensinar a máquina corre-
tamente. Senão, a tecnologia 
vira repetidora de erros. O 
conhecimento humano é ne-
cessário. A nós cabe o esforço 
de cobrar do governo mais 
atuação nos acordos interna-
cionais, fundamentais para o 
intercâmbio de tecnologia e 
interação na cadeia produtiva 
que estimula os negócios. Não 
é no governo que estão as 
condições para melhoria dos 
negócios. Está no olhar sobre 
as oportunidades e na forma 
como clientes e fornecedores 
se unem na busca de mais 
competitividade.

Os mecanismos disponíveis 
já são muito signifi cativos 
para reduzir custos e não 
somente para quem exporta. 
Tem muito benefício para 
segmentos que o governo 
incentiva e pode usufruir de 
suspensão de impostos. Mes-
mo assim, até grandes em-
presas têm deixado “dinheiro 
na mesa”. A área tributária 
e fi scal será o coração das 
empresas no futuro! Impos-
to nunca vai acabar, porém 
gerenciá-lo com estratégia 
será sua chance de margem. 
Será vital. Tirando o custo 
dos impostos o que sobra é 
o preço de compra e o custo 
de produção, o que na maioria 
das empresas é muito similar.

A empresa que não faz uma 
boa gestão fi scal transfere a 
sua inefi ciência fi scal para 
o cliente no preço do seu 
produto. Portanto, equilibrar 
preço com imposto será sua 
maior força. A margem estará 
na questão tributária. O que 
a sua empresa faz e o que ela 
ainda pode fazer para reduzir 
seus custos em impostos é a 
grande questão. Sua empresa 
está fazendo tudo o que é 
possível?

(*) - É Vice-Presidente da Becomex 
(www.becomex.com.br).

Gestão tributária será 
a margem de lucro das 

empresas do futuro
Paulo Paiva (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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COMUNICADO
Comunicamos o extravio ocorrido a mais de cinco anos 
dos seguintes: I) impressora fiscal tipo ECF-IF, marca 
Bematech, modelo MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, 
fabricação 4708030355543, equipamento utilizado 
no período de 11/04/2003 a 10/04/2008, II) última 
redução Z, III) Livro de registro de saídas do período 
2003 a 2008 da empresa A CHAPA LANCHES LTDA, 
CNPJ 60.919.826/0001-80, IE 105.451.410.115.
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Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 24/09/2019, às 10:10 

horas, e 2º Leilão dia 26/09/2019, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: CATEDRAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-
01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 794.240,27 
(setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) 2º leilão: R$ 599.229,46 
(quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 . O 
arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informa-
ções sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja 
ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

Processo nº: 1002009-79.2016.8.26.0543: Procedimento Comum - Indenização por Dano Material 
Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A Requerido: Agriverde Comércio e 
Representações Prestação de Serviços Agricolas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
02.667.438/0001-53. Edital de Citação: Prazo 20 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória 
por dano material. A Drª. Cláudia Vilibor Breda, Juíza de Direito da 2ª VC da Comarca de Santa 
Isabel-SP, na forma da lei. Faz saber aos, réus, ausentes, incertos, de paradeiros desconhecidos, 
que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu No dia 12/02/2014, por volta das 11h11min, o 
primeiro Requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra BR 116, sentido sul, Km 207+100, com 
o veículo Caminhonete, marca VW, modelo 25370, placas NXE 0025, de propriedade da segunda 
Requerida, quando ao adentrar na cabine 06 da Praça de Pedágio de Viúva Graça, colidiu com a 
grade da proteção da cabine, danificando patrimônio público sob concessão da Requerente. No 
momento do acidente, as condições meteorológicas eram boas, a pista estava seca e em perfeito 
estado de conservação. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 
83144343-2014 (Doc. 04). Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na 
data da ocorrência, a quantia de R$ 3.037,36, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, 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. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0013284-39.2018.8.26.0004. Dr. Julio Cesar Silva de 
Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1º VC do Foro da Lapa S/P. Faz Saber a João Batista Sadério 
RG Nº 1.350,083, CPF Nº 376.950.028-87, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda 
propôs o presente cumprimento de sentença, onde foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 38.474,54, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 07 de Junho de 2019,  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036053-48. 2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Artur Pessôa de Melo Morais, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) CBL Distribuição e Transportes Ltda – ME, CPJP Nº 12.688.624/000122 
que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.801,38, referente à fatura de nº 
113917372 com vencimento em 27/05/2013, Fatura de Nº 116693703, com vencimento em 
25/06/2013, e Fatura de Nº 119486337, com vencimento em 25/07/2013, vencidas e não pagas. 
Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente 
edital citado para os termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 Guarulhos,  

Edital de Citação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0127100-17. 2009.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Camila Sani Pereira 
Quinzani, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Séttima Soluções Em Negócios Ltda que Alves Cardoso 
Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou –lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor 
de R$ 15.920,23, referente as notas promissórias vencidas e não pagas, conforme documentos nos 
autos. E como a executada não foi localizada, fica a mesma citada por meio deste edital para pagar 
o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens 
bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No 
caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do 
CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010150-56.2015.8.26.0635 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber saber a corréu Jur Xiao, Suyong Jin – ME e Yao Chang Chen. que VCI - 
Vanguard Confecções Importadas S/A ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação 
Perdas de Danos Materiais e Morais, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas ARAMIS e 
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. Encontrando-se os réus 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 

BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A.
CNPJ/MF nº 50.585.090/0001-06 - NIRE: 35300009720

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 13 horas, na sede social do BCV – 
Banco de Crédito e Varejo S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 10º 
andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convo-
cação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da 
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia. 
3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 15 de fevereiro de 2019 e no jornal 
“Empresas e Negócios”, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede da Companhia, em edi-
ção de 15 de fevereiro de 2019. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados 
por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relató-
rio da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) da reeleição dos membros que compõem a Diretoria da 
Companhia; e (iv) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 6. Deliberações: 
Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Re-
latório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 
15 de fevereiro de 2019 e no jornal “Empresas e Negócios”, jornal de grande circulação na localidade em que está si-
tuada a sede da Companhia, em edição de 15 de fevereiro de 2019. 6.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lu-
cro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 36.766.482,62 (Trinta e seis mi-
lhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), aprovar a se-
guinte destinação e as providências abaixo: (i) o valor bruto de R$ 22.000.298,58 (Vinte e dois milhões, duzentos e no-
venta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujo valor líquido corresponde à R$18.700.253,80 (Dezoito milhões, se-
tecentos mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), foi creditado individualizado, ou seja, colocado à 
disposição do acionista, a título de juros sobre capital próprio; (ii) O acionista autorizou a utilização do valor líquido de 
juros sobre capital próprio, de R$ 18.700.253,80 (Dezoito milhões, setecentos mil, duzentos e cinquenta e três reais e 
oitenta centavos), assim como o residual do lucro líquido do exercício de 2018, no valor de R$ 14.766.184,04 (Quator-
ze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e quatro centavos) para absorver prejuízos 
contábeis acumulados de exercícios anteriores. 6.3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros para compor a direto-
ria da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 
(i) Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.669.530 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.975.098-96, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na quali-
dade de Diretor sem Designação Específi ca; (ii) Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administra-
dor de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG -117.32642 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 
076.934.666-90, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Jusce-
lino Kubitschek, nº 1830, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na qualidade de Diretor sem Designação Es-
pecífi ca; (iii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da Carteira de Iden-
tidade RG nº 20.775.312-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.484.158-00, com endereço comercial na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 10º andar, Vila Nova Conceição, 
CEP 04543-000, na qualidade de Diretor sem Designação Específi ca; 6.3.1. Os Diretores sem Designação Específi ca, ora 
eleitos, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei es-
pecial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos e que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de de-
fesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e, ainda, que apresentaram os do-
cumentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da 
Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação vigente, em especial na Resolução n° 4.122/12 do Conselho Mone-
tário Nacional e declarações de desimpedimento, todos arquivados na sede social da Companhia. 6.3.2. Os Diretores 
sem Designação Específi ca, ora eleitos, tomarão posse no cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Cen-
tral do Brasil. 6.4. Os Diretores no exercício do cargo não serão remunerados neste exercício. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretá-
rio. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon); Diretores eleitos: Mar-
co Antonio Antunes, Flávio Pentagna Guimarães Neto e Eduardo Mazon. São Paulo, 30 de abril de 2019. Confere com 
a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente da Mesa; Eduardo Mazon - 
Secretário da Mesa. Acionista: Banco BMG S.A. - Marco Antonio Antunes - Eduardo Mazon JUCESP nº 
470.472/19-4 em 03.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Embora o navio tenha violado 
regulamentos locais, Teerã “não 
tem problemas com o capitão e 
a tripulação”, afi rmou o porta-
voz do ministério, Abbas Mou-
savi. “Eles estão livres e podem 
retornar aos seus países.”

Segundo Mousavi, os sete 
libertados foram selecionados 
pelo capitão do petroleiro Ste-
na Impero. Eles são cidadãos 
da Índia, Rússia e Letônia. Os 
demais tripulantes ainda estão a 
bordo do petroleiro. Ao menos 
16 deles devem permanecer na 
embarcação para operá-la com 
segurança.

Quanto ao navio em si, de 
propriedade de uma empresa 
sueca, Mousavi afi rmou que 
um tribunal da cidade portuária 
de Bandar Abbas decidirá seu 
destino.

Em 19 de julho, a Guarda Re-
volucionária reteve no Estreito 
de Ormuz o petroleiro de ban-
deira britânica Stena Impero 
por descumprir as normas de 
navegação, algo que Londres e 
a companhia negam. No início 
de agosto, um navio-tanque 
com bandeira do Panamá foi 
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assinou, ontem (5), 146 con-
vênios no valor de R$ 120 
milhões para fi nanciar obras 
em 85 municípios com verba 
do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos (Dadetur). 
Os recursos foram articulados 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, responsável 
pelo relacionamento com os 
municípios paulistas. 

“Fazer do turismo uma área 
inovadora, transformadora e 
de alta seriedade é o nosso 
objetivo. Peço aos prefeitos 
que usem os recursos para 
aquilo que gere empregos e 
oportunidades para a popu-
lação. O turismo é a área que 
mais pode oferecer empregos, 
do mais simples ao que exige 
maior qualifi cação. São Pau-
lo é o estado que gera mais 
empregos no Brasil, isso é 
fruto de trabalho e de um 
pensamento transformador”, 
afi rmou Doria.

Obras como implantação de 
parque urbano, sinalização 
turística, revitalização de mu-
seu, ampliação de complexo 

Irã liberta tripulantes de petroleiro 
capturado no Estreito de Ormuz

O Ministério do Exterior do Irã informou que o país libertou, por motivos humanitários, sete dos 23 
tripulantes de um petroleiro britânico que foi capturado no Estreito de Ormuz em 19 de julho

A Guarda Revolucionária retêm no Estreito de Ormuz o petroleiro de bandeira britânica Stena Impero.

capturado na mesma região. O 
incidente com o Stena Impero 
ocorreu semanas depois de a 
Marinha britânica ter intercep-
tado em Gibraltar o petroleiro 
iraniano Grace 1, por suspeitas 
de transportar petróleo à Síria, 
país sujeito a sanções da União 
Europeia. Há algumas semanas, 
o navio iraniano foi liberado.

A captura do Stena Impero 
agravou a crise no Golfo Pérsico 
e, em particular, no Estreito 

de Ormuz, para onde tanto os 
Estados Unidos quanto o Reino 
Unido propuseram enviar uma 
coalizão naval para escoltar as 
embarcações. Em resposta, as 
autoridades iranianas adverti-
ram que uma maior presença 
militar estrangeira aumenta-
ria a tensão na região, onde 
ocorrem desde maio ataques a 
petroleiros e navios-cisterna, 
além de destruições de drones.

O Estreito de Ormuz tem 

importância considerável para 
a economia do planeta: pela 
rota marítima entre o Irã e 
Omã passa um terço do petró-
leo mundial transportado pelo 
mar. Esse estreito representa, 
portanto, um elo importante 
entre os produtores de petró-
leo da região – Arábia Saudita, 
Irã, Emirados Árabes Unidos, 
Kuwait e Iraque – e os merca-
dos na Ásia, Europa e América 
do Norte.

Turismo paulista avança com 
mais investimentos

aquático e construção de jar-
dim botânico são alguns dos 
objetos de convênios assinados 
pelo Governo do Estado com 
prefeitos de 30 Estâncias e 
55 Municípios de Interesse 
Turístico. Além dos convênios, 
Doria anunciou o lançamento 
do Programa de Crédito Tu-
rístico para viabilizar o acesso 
de empresas e municípios às 
linhas de crédito oferecidas 
por instituições parceiras.

A iniciativa conta com a 
parceria do BNDES, Banco do 

Brasil e Caixa. No total, haverá 
mais de R$ 1 bilhão em crédito 
disponível para fi nanciamentos 
do setor, disponibilizados por 
meio de dezenas de linhas, com 
juros a partir de 0,17% ao mês 
e prazo de até 240 meses. Os 
fi nanciamentos estão dispo-
níveis para os setores público 
e privado.

Mais informações sobre o 
programa e as linhas de fi nan-
ciamento estarão disponíveis 
em breve no portal (www.credi-
toturistico.com.br) -(AI/SEC).

Doria: investir no turismo para gerar empregos.

O Brasil bateu a seleção de 
Montenegro e fechou a primeira 
fase da Copa do Mundo de Bas-
quete, na China, com 100% de 
aproveitamento. O feito, que não 
acontecia desde 2002, deixou os 
torcedores da seleção empolga-
dos. Com Marcelinho Huertas, 
Alex Garcia, Leandrinho, Mar-
quinhos e Anderson Varejão, o 
time comandado pelo croata 
Aleksandar Petrovic passou por 
Nova Zelândia (102x94), Grécia 
(79x78) e Montenegro (84x73).

A seleção brasileira tenta na 
edição de 2019 o terceiro título 
mundial. O último foi em 1963, 
quando a competição foi dispu-
tada no Brasil. Na decisão, o país 
sul-americano bateu a antiga 
Iugoslávia. Já a primeira con-
quista foi em 1959, diante dos 
Estados Unidos, em Santiago.

O Brasil ainda foi vice-cam-
peão nas edições de 1954 e 1970, 
além de bronze em 1967 e 1978. 
Porém, apesar dos bons núme-
ros, a seleção não chega entre 
as quatro melhores desde 1986.

O país pegará os Estados Uni-
dos, Grécia e República Tcheca, 
que será amanhã (7) a primeira 
adversária do Brasil. Os dois pri-
meiros posicionados avançarão 
para as oitavas (ANSA).

Invicto no Mundial 
de basquete, Brasil 
empolga torcedores
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