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Importação de automóveis cresce
48% após fim do Inovar Auto

Cinco mil juízes e promotores pedem ao
STF que mantenha prisão em 2ª instância
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Crescimento das importações diminui
saldo da balança comercial em março

Em pronunciamento na TV,
Cármen Lúcia destacará

“tempos de intolerância” no país

Esporte

São Paulo, terça-feira, 3 de abril de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,31
Venda:       3,31

Turismo
Compra:   3,19
Venda:       3,45

Compra:   4,08
Venda:       4,08

Compra: 131,10
Venda:     157,92

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

18º C

Terça:Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

Uma edição especial mere-
ce um roteiro especial. Com
esse pensamento, a KTC Pro-
duções, organizadora do Rally
RN 1500, está preparando uma
prova ainda mais emocionan-
te e agradável para pilotos e
navegadores entre os dias 11

20º Rally RN 1500: trechos
históricos e novidades serão

 os destaques
e 15 de abril. Trechos histó-
ricos, que fizeram parte de
edições anteriores da com-
petição, e novidades estarão
inseridos no desafio deste
ano, sempre com a caracte-
rística diversidade de terre-
nos  do evento.          Página 6

Eduardo Barrichello estreia
na Fórmula 4 americana

O piloto Eduardo Barriche-
llo inicia, no próximo fim de
semana, sua primeira tempo-
rada na Fórmula 4 americana.
Os testes oficiais acontecerão
no estado da Luisiana, mais
precisamente em Nova Orle-
ans, no sul dos Estados Uni-
dos, no tradicional circuito de
NOLA.  Aos 16 anos, o tam-
bém conhecido como “Dudu
Barrichello” e filho de Rubens
Barrichello corre pela primei-
ra vez em uma categoria de
Fórmula.                      Página 6
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Dudu Barrichello

CBV divulga tabela da
semifinal da Superliga

Cimed Masculina 17/18
Com os semifinalistas da

Superliga Cimed masculina
de vôlei 17/18 já definidos,
a Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV), divulgou no
domingo (01.04), a tabela da
próxima fase da competição,
onde estarão as equipes do
Sada Cruzeiro (MG), Sesc
RJ, Sesi-SP e EMS Taubaté
Funvic (SP). A semifinal terá
in íc io  no próximo sábado
(7) em séries disputadas em
melhor de cinco jogos – to-
dos com transmissão da TV.
A disputa pela vaga na final
entre Sada Cruzeiro e EMS
Taubaté Funvic terá seu pri-
meiro jogo no sábado, às 17h,
no ginásio do Riacho,  em
Contagem (MG).     Página 6Ivovic no ataque
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Scheidt vence três regatas e
conquista título paulista da

Classe Star

Robert Scheidt e Arthur Lopes

Robert Scheidt é campeão
paulista da Classe Star 2018.
Ao lado de Arthur Lopes, o
bicampeão olímpico ganhou
as três regatas disputadas no

domingo de Páscoa, no Ya-
cht Club Santo Amaro, em
São Paulo, e conquistou o
título da competição estadu-
al.                                Página 6
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Dia Mundial
de

Conscientização
sobre o

Autismo foca
em meninas
e mulheres
As Nações Unidas cele-

bram neste 2 de abril o Dia
Mundial de Conscientiza-
ção sobre o Autismo sob o
lema “Capacitando mulhe-
res e meninas com autis-
mo”. O secretário-geral da
ONU, António Guterres ,
aproveitou a data para lem-
brar a reafirmação do “com-
promisso de promover  a
plena participação de todas
as pessoas com autismo na
soc iedade  e  garan t i r  o
apoio necessário para que
estas possam exercer seus
direitos e liberdades funda-
mentais”.

As  comemorações  do
Dia Mundial da Conscienti-
zação do Autismo também
querem envolver mulheres
e meninas com as organiza-
ções que as representam na
formulação de políticas e
decisões para abordar os
desafios que elas enfren-
tam. A Assembleia Geral da
ONU realiza uma série de
eventos sobre a data na pró-
x ima  quar ta - fe i ra  (4 ) ,
como debates com especi-
alistas e ativistas para dis-
cutir questões específicas
de mulheres e meninas com
autismo.

Os temas abordados in-
cluem os desafios e as opor-
tunidades para o pleno exer-
cício dos seus direitos em áre-
as como casamento, família e
paternidade com igualdade de
oportunidades.           Página 3

O crescimento das impor-
tações, decorrente da recupera-
ção da economia, reduziu o sal-
do da balança comercial em
março. Segundo dados divulga-
dos pelo Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
(Mdic), o país exportou US$
6,281 bilhões a mais do que im-
portou no mês passado, queda
de 12% em relação ao resulta-
do positivo de US$ 7,136 bi-
lhões em março de 2017.

Com o resultado de março,
a balança comercial – diferen-
ça entre exportações e impor-
tações – acumula superávit de
US$ 13,952 bilhões nos três
primeiros meses de 2018, va-

lor 3,1% inferior ao do mesmo
período do ano passado. Ape-
sar da retração, o indicador
acumula o segundo melhor re-
sultado da história, tanto para
meses de março quanto para o
primeiro trimestre.

No mês passado, as expor-
tações somaram US$ 20,089
bilhões, alta de 9,6% em rela-
ção a março de 2017 pelo cri-
tério da média diária. O desta-
que foram as vendas de
semimanufaturados, que cres-
ceram 16,8% sobre o mesmo
mês do ano passado, graças às
vendas de zinco bruto (alta de
95,5%), celulose (+92,1%) e li-
gas de ferro (48,3%). Página 3

Presidente do TSF Carmén Lúcia
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A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), mi-
nistra Cármen Lúcia, gravou
na segunda-feira (2) um pro-
nunciamento no qual afirma
que o país vive “tempos de in-
tolerância e de intransigência
cont ra  pessoas  e  ins t i tu i -
ções”. O pronunciamento foi
exibido na TV Justiça, por
volta das 18h30.

A manifestação da minis-
tra ocorre a dois dias do jul-
gamento no qual a Corte re-
tomará a discussão sobre o
pedido de  habeas  corpus
protocolado pelo ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da
Silva para evitar a execução
provisória da pena de 12 anos
e um mês de prisão na ação
penal do triplex do Guarujá

(SP), um dos processos da
Operação Lava Jato. O pro-
cesso es tá  pautado para  a
sessão da próxima quarta-
feira (4).

No pronunciamento, Cár-
men Lúcia pede serenidade ao
povo brasi leiro e diz que,
fora da democracia, “não há
respeito ao direito, nem es-
perança de justiça e ética”.

“Problemas resolvem-se
com racionalidade, compe-
tência, equilíbrio e respeito
aos direitos. Superam-se di-
f iculdades fortalecendo-se
os valores morais, sociais e
jurídicos. Problemas resol-
vem-se garantindo-se a obser-
vância da Constituição, papel
fundamental e conferido ao
Poder Judiciário, que o vem
cumprindo com rigor”, disse a
presidente do STF.    Página 4
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Produção do pré-sal bate
recorde com 1,763 milhão
de barris de óleo por dia

Estação da CPTM que leva
ao Aeroporto de Guarulhos

é inaugurada

Um terço dos brasileiros de-
sempregados atualmente sobre-
vive com bicos e trabalhos tem-
porários, geralmente informais,
mostra pesquisa do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) e da Confederação Nacional

Um terço dos desempregados
sobrevive com bicos e
trabalhos temporários

de Dirigentes Lojistas (CNDL).
Para 29%, o sustento vem da aju-
da financeira da família ou ami-
gos e 7% recebem auxílio do pro-
grama Bolsa Família. Apenas 2%
utilizam poupança ou investi-
mentos.                        Página 3



Estação da CPTM que leva ao
Aeroporto de Guarulhos é inaugurada

São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, terça-feira, 3 de abril de 2018

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P ) 

Conforme antecipado via coluna, é hoje dia da filiação do ve-
reador Mario Covas (ex-PSDB) ao PODEMOS (ex-PTN) da de-
putada federal [dona] Renata Abreu. Covas é agora cotado desde
vice-governador de França [dono do PSB - SP], ou pra deputado
federal ou ao Senado. Hoje saberemos ?    

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

Virtual prefeito Bruno (PSDB) começa a sentir como será
sua relação com os vereadores da base aliada que não deram quo-
rum pra votar a reforma previdenciária [de Doria]. Candidato ao
governo (SP), Doria não terá como interferir no estilo como o
sucessor vai funcionar.  

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

Conforme antecipado via coluna, o ex-presidente Barros
Munhoz (agora ex-PSDB) foi mesmo pro PSB do ainda vice-go-
vernador França [dono do PSB -SP]. Maior dos presidentes neste
Século 21, Munhoz tem tudo pra presidir a Casa novamente. Tá
levando mais colegas pro PSB.

G O V E R N O ( S P )  

Alckmin [sócio preferencial e candidato Presidencial do
PSDB] não vai ter como controlar o que seu sucessor vai come-
çar a fazer [nem contra França nem a favor de Alckmin] a partir
do momento em que o ainda vice assumir o cargo. Uma. Em tem-
po: a ALESP já tá dominada.   

C O N G R E S S O 

Conforme antecipado via coluna, partidos tão literalmente
‘comprando o passe e pagando luvas’ dos deputados federais. O
PSD de Kassab, o DEM de ACM Neto e Maia, o Progressistas
[ex-PP que foi de Maluf] e o PODEMOS (ex-PTN) de Renata
Abreu, que praticamente quintuplicou.     

P R E S I D Ê N C I A 

A marcha-a-ré da PGR Raquel Dodge [o carro era Dodge Dart]
em relação a prisão preventiva dos que foram ou ainda são ligados
diretamente a Temer (MDB), no caso do Porto de Santos, foi a
senha pra que o próprio Temer siga se escudando numa candida-
tura à reeleição. 

J U S T I Ç A S 

Relativizando o princípio da inocência, magistrados e MP as-
sinaram documento [ao Supremo] no qual querem a criação de
uma ‘lei Lula’ livrando o ex-Presidente via HC pra não ser preso
[condenado em 2ª instância]. Rosa Weber vai dar, como deu pra
ladra famélica de supermercado ?     

P A R T I D O S 

No PSB, que já perdeu alguns parlamentares, a possível can-
didatura do ex-ministro [Supremo] Barbosa daria ao Brasil a con-
dição de pela 1ª vez ter a candidatura de um homem preto ser
eleito pro maior cargo da República. Em São Paulo as apostas é
de que não seria candidatura viável.  

P O L Í T I C O S 

... No PSL, legenda que agora abriga a candidatura de Bolso-
naro (ex-PSC - Rio) à Presidência, a aposta é que pode agregar
quase todos os partidos [2º turno] que teriam muito pouco a divi-
dir se der Alckmin (PSDB), mas que podem ter muito pra não
deixar Bolsonaro virar um Collor (2). 

H I S T Ó R I A 

Meu muito obrigado às homenagens dos deputados federais
pelo Estado de São Paulo [ex-vereadores na Câmara paulistana e
ex-deputados estaduais na Assembleia paulista] pelos 25 anos de
publicação diária desta coluna de política. Ela é feita pros mun-
dos políticos e jurídicos.

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos “Cro-
nistas de Política de São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil.

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548
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O governador Geraldo Alck-
min entregou a Linha 13-Jade
(Engenheiro Goulart-Aeropor-
to-Guarulhos) da CPTM. Serão
duas novas estações, três novos
bicicletários e uma passarela na
Estação Engenheiro Goulart,
que está em operação desde o
ano passado atendendo a Linha
12-Safira.

“Estamos integrando São
Paulo ao Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos, serão 12,2 km
de quilômetros de ferrovia nova,
que vai interligar o sistema de
trem da CPTM com o Metrô. É
uma grande conquista para qua-
lidade de vida para população,
estimulando o desenvolvimen-
to”, ressalta Alckmin.

A Linha 13-Jade, que chega-
rá ao Aeroporto Internacional de
São Paulo, em Guarulhos, é a
primeira totalmente implantada
e operada pela Companhia. Se-
rão beneficiados com a nova li-
nha a população que mora, tra-
balha ou estuda na segunda cida-
de mais populosa do Estado,
além dos turistas de lazer e ne-
gócios. A previsão é que sejam
atendidos cerca de 120 mil usu-
ários por dia útil.

O secretário dos Transportes
Metropolitanos, Clodoaldo Pe-
lissioni, ressaltou não só os
avanços para mobilidade urbana
da região, como os empregos
gerados pela obra. “Hoje é um

dia de muita comemoração para
nossa população. A obra que teve
investimento de R$ 2,3 bilhões
e gerou 2.500 empregos, vai in-
terligar o maior aeroporto da
América Latina com  o maior
sistema metroviário latino”.

Operação Assistida
Neste primeiro mês da Linha

13-Jade, será realizada a Operação
Assistida, atendendo as estações
Engenheiro Goulart, Guarulhos-
Cecap e Aeroporto-Guarulhos,
com intervalos de cerca de 30
minutos, aos sábados e domingos,
das 10h às 15h. O percurso será
feito em cerca de 15 minutos e o
usuário que desejar prosseguir na
CPTM deverá fazer baldeação na
Estação Engenheiro Goulart para
a Linha 12-Safira.

No segundo mês, a operação
ocorrerá no mesmo horário, po-
rém será ampliada para todos os
dias na semana. A Operação As-
sistida é uma praxe de segurança
quando da inauguração de novas
linhas ou estações – é neste pe-
ríodo que o comportamento dos
equipamentos e sistemas novos
é observado para identificação de
eventuais necessidades de corre-
ção. Nessas duas primeiras eta-
pas de Operação Assistida não
será cobrada tarifa dos usuários.

A partir do terceiro mês, a
operação passará a ser realizada
das 4h à meia-noite, no Serviço

Regular. Também começará a
funcionar um novo serviço, o
Connect, com trens que sairão da
Estação Brás até a Estação Aero-
porto-Guarulhos somente nos
horários de pico (das 5h às 9h e
das 16h às 20h), sem a necessi-
dade de baldeação na Estação
Engenheiro Goulart. O percurso
terá duração de cerca de 35 mi-
nutos, com o trem parando em
todas estações para embarque e
desembarque e o valor da tarifa
será o mesmo do trem metropo-
litano, que hoje custa R$ 4.

Depois do quarto mês, a pre-
visão é que entre em operação o
serviço CPTM Airport-Express,
que levará os usuários direto,
sem parada para embarque e de-
sembarque, da Estação Aeropor-
to-Guarulhos até a histórica Es-
tação da Luz, onde há transferên-
cia para as linhas 7-Rubi e 11-
Coral da CPTM e para as linhas
1-Azul e 4-Amarela do Metrô,
além de outras facilidades de
transportes como ônibus e táxi.
O percurso será realizado em
cerca de 35 minutos e os trens
partirão em 4 horários progra-
mados nos dois sentidos. O va-
lor da tarifa ainda será definido.

Implantação da Linha 13-
Jade

Arquitetura
As estações da Linha 13 têm

arquitetura arrojada, com estru-
turas leves e envidraçadas, que
permitem a iluminação natural,
além de contarem com amplos
mezaninos. Também são dotadas
de sistema de aquecimento de
água por energia solar, reserva-
tório de armazenamento de água
de reuso, via captação de águas
pluviais, que após tratamento,
podem ser usadas na limpeza e
nos banheiros.  As plataformas
são cobertas e os edifícios es-
tão equipados com todos os itens
de acessibilidade, como eleva-
dores,  corrimãos e rampas
adequadas, comunicação em
Braille, piso e rotas táteis, além
de banheiros públicos comuns e
exclusivos para pessoas com
deficiência ou mobilidade redu-
zida. Juntas, as três estações con-
tam com quatro bicicletários,
totalizando 514 vagas.

Endereços
Estação Engenheiro Goulart

(Linhas 12-Safira e 13-Jade)
Av. Dr. Assis Ribeiro, 3500,

Cangaíba – São Paulo

Guarulhos-Cecap
Endereço: Av. Natalia Zarif,

460 – Parque Industrial do Jar-
dim São Geraldo, Guarulhos – SP

Aeroporto-Guarulhos
Endereço: Av. Marginal do

Rio Baquirivú, 3300, Pq. CECAP
– Guarulhos

Governo do Estado investe R$ 506 mi
para modernizar 33 rodovias

O governador Geraldo Alck-
min anunciou, na segunda-feira
(2), investimentos da ordem de
R$ 506,3 milhões para obras de
recuperação de rodovias estadu-
ais e estradas vicinais. Mais de
7,8 milhões de habitantes serão
diretamente beneficiados em 99
municípios.

Ao receber líderes do setor
e representantes de prefeituras
no Palácio dos Bandeirantes,
Alckmin destacou a importância
da iniciativa. “Infraestrutura e
logística são grandes geradoras
de emprego e ativam fortemen-
te a economia. As obras também
ajudam os municípios na arreca-
dação do Imposto sobre Servi-
ços, além de atrair investimen-
tos e melhorar a produtividade.
E o mais importante: as moder-
nizações nas estradas salvam vi-
das”, ressalta o governador.

Além de 33 rodovias paulis-
tas, administradas pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem

(DER), mais 40 vias sob admi-
nistração municipal também se-
rão contempladas. Os investi-
mentos na recuperação e moder-
nização serão de R$ 390 mi-
lhões. Já as estradas vicinais fi-
carão com R$ 116,3 milhões,
incluindo a contrapartida das
prefeituras no total de R$ 16,3
milhões.

Concorrência
Os recursos liberados pelo

Tesouro Paulista atingirão, por-
tanto, R$ 490 milhões. Os edi-
tais de licitação para contratar
as obras nas rodovias estaduais
serão publicados a partir da pró-
xima terça-feira (3). O proces-
so licitatório correrá na moda-
lidade Concorrência Menor Pre-
ço. No total, 936,6 quilômetros
de rodovias e vicinais serão con-
templados pelo pacote.

Além de recuperação do pa-
vimento asfáltico e implantação
de nova sinalização, também se-

rão construídas duas novas pon-
tes. Uma estrada, atualmente em
terra, será pavimentada. O DER
executará ainda serviços de pe-
renização, melhorias no sistema
de drenagem e recuperação de
erosões.

No caso das vicinais, a par-
ceria entre Governo do Estado
e prefeituras possibilitará a rea-
lização de 18 obras de pavimen-
tação, 15 serviços de recupera-
ção de vias, uma perenização,
construção de três novas pontes
e galerias e uma modernização
de pista. Também serão contra-
tados projetos para recuperação
de outras sete estradas.

Qualidade
Os investimentos fortale-

cem o compromisso do Estado
de São Paulo quanto à qualidade
da malha viária. De acordo com
a mais recente pesquisa da Con-
federação Nacional dos Trans-
portes (CNT), 77,8% da malha

paulista é considerada ótima ou
boa. Em todo o Brasil, somente
38,2% das rodovias estão em
situação semelhante.

Além de impulsionar a eco-
nomia, melhorar o escoamento
da produção agrícola e de pro-
dutos industriais e de gerar novo
incentivo ao turismo regional, as
obras aumentarão a segurança
viária para milhares de veículos
que utilizam as vias diariamente
e gerarão milhares de novos pos-
tos de trabalho.

Recursos
– Investimento total: R$

506,3 milhões
– Investimento em rodovias

estaduais: R$ 390 milhões
– Investimento em estradas

vicinais: R$ 116,3 milhões
– Rodovias contempladas: 33
– Vicinais contempladas: 40
– Municípios beneficiados: 99
– População beneficiada: 7,8

milhões

Prefeitura de São Paulo dá início ao
funcionamento do SPTaxi com vantagens

 para passageiros e taxistas
A Prefeitura de São Paulo,

por meio das secretarias muni-
cipais de Mobilidade e Transpor-
tes (SMT) e de Inovação e Tec-
nologia (SMIT), dá início ao
aplicativo SPTaxi na segunda-
feira (2). O sistema é uma for-
ma de incentivar o taxista a ser
mais competitivo e, ao mesmo
tempo, oferecer a possibilidade
de os passageiros obterem mais
descontos nas corridas.

Inicialmente, não haverá co-
brança de taxa de adesão para o
taxista. Com o SPTaxi, o moto-
rista terá a liberdade de optar em
oferecer o desconto ao passagei-
ro, que pode variar de 10% a 40%
sobre o preço do taxímetro, con-
forme disponibilidade e deman-
da no local e horário da corrida.
Quanto mais desconto, maior a
chance de fazer corridas.

O passageiro, no momento
da chamada, poderá escolher a
faixa de desconto de sua prefe-
rência. Os veículos cadastrados
no SPTaxi serão agrupados con-
forme o desconto escolhido
pelo taxista. Exemplo: se passa-
geiro quiser um desconto de
20%, ele selecionará essa opção
no aplicativo, e os motoristas
que tiverem ativado esse descon-
to visualizarão o pedido deste
cliente. Esse é um diferencial
competitivo relevante do SPTa-
xi, que dá liberdade ao taxista de
decidir o desconto, assim como
a bandeira a ser praticada.

O SPTaxi permite aos passa-
geiros visualizar os veículos
mais próximos ao pedir a corri-
da; escolher o serviço por faixa
de desconto; estimar o valor a pa-
gar, incluindo preço apurado, des-

contos, bandeirada; e avaliar o ta-
xista no fim da viagem. Além dis-
so, terão a segurança de utilizar tá-
xis com motoristas previamente
identificados e cadastrados e veí-
culos que passam por vistorias da
Prefeitura de São Paulo. Contarão
ainda com mais agilidade nas cor-
ridas, uma vez que os táxis podem
fazer uso dos corredores de ôni-
bus e faixas especiais.

“Este aplicativo vai moderni-
zar as operações, além de redu-
zir custos com combustível e
com a manutenção geral do veí-
culo. Também haverá continua-
mente o aprimoramento do pro-
cesso, porque o aplicativo é fun-
cional e competitivo. A Prefei-
tura sempre vai incentivar ativi-
dades como esta, pois São Pau-
lo é uma cidade cada vez mais
moderna e global”, disse o pre-
feito João Doria.

Nessa primeira fase, o paga-
mento poderá ser feito em
dinheiro, cartões de crédito e de
débito diretamente ao motorista.

Outra novidade é que a Pre-
feitura de São Paulo irá premiar
os taxistas melhor avaliados pe-
los passageiros no encerramen-
to da corrida. Uma das formas
de premiar é dar prioridade em
bolsões de táxi em grandes even-
tos, como em jogos de futebol,
shows, etc.

Gestão do trânsito
A Prefeitura de São Paulo

terá a geolocalização de todos os
táxis em operação cadastrados
no aplicativo. Isso gera uma sé-
rie de possibilidades, como me-
dir o trânsito e ainda contar com
os próprios motoristas para in-

formar problemas encontrados
nos trajetos, como buracos, lixo
ou falta de sinalização. Também
será possível conhecer melhor o
serviço de táxi na capital e ana-
lisar a distribuição dos carros
por região da cidade, por dia da
semana e horário.

A Prodam, empresa de tec-
nologia da informação da Pre-
feitura de São Paulo, responde-
rá pela garantia de acesso rápi-
do de taxistas e população ao apli-
cativo, assim como fará a tabula-
ção dos dados repassados ao De-
partamento de Transportes Públi-
cos da Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes (DTP).
Os dados privados de cidadãos e
taxistas estão assegurados por ri-
goroso processo de segurança da
informação que já permeia todos
os demais procedimentos da ad-
ministração municipal.

O gerenciamento do aplica-
tivo permitirá auferir uma gran-
de gama de informações, como
o volume de taxistas cadastrados
e disponíveis em cada região da
cidade; o contingente das cha-
madas por bairro; a distância
média entre o taxista e o cliente
e o tempo médio de espera para
atendimento; a velocidade, a qui-
lometragem, o tempo de duração
e o tíquete médio das corridas.

“Estamos trabalhando com
tecnologia de ponta para que o
aplicativo seja mais ágil e eficaz,
inclusive em horários de pico e
locais mais afastados da cidade.
Uma das metas é que as infor-
mações recebidas otimizem o
sistema de transporte, o contro-
le das condições de trânsito e até
a zeladoria da cidade pela admi-

nistração municipal”, explica o
secretário municipal de Inovação
e Tecnologia, Daniel Annenberg.

O SPTaxi é resultado de um
termo de cooperação, firmado
em outubro de 2017, com a Pre-
feitura do Rio de Janeiro, que
mantém o Taxi.Rio, lançado em
novembro passado e que já conta
com 16 mil taxistas e 120 mil
usuários cadastrados. O formato
para a implantação do aplicativo
na capital paulista vem sendo de-
senvolvido pelas equipes da SMT,
em conjunto com a SMIT e a Pro-
dam. Vale ressaltar que o aplica-
tivo estará em constante atuali-
zação, inclusive a partir de suges-
tões dos próprios usuários.

Na primeira fase, não haverá
cobrança de taxas dos taxistas
cadastrados. Posteriormente,
poderá haver cobrança de um
pequeno custo de manutenção,
ainda em estudo, e que deve ser
menor do que as taxas pratica-
das no mercado de APPs de
transportes individuais de passa-
geiros.

Como usar o aplicativo
Os usuários e taxistas inte-

ressados em adotar o SPTaxi
deverão utilizar smartphones
com sistema Android 5.0 (no
mínimo) e estar conectados à
internet para o download (a
partir da Play Store) e a utili-
zação do aplicativo. A versão
para sistema IOS deve estar
pronta em poucos dias.  O
s i t e  h t t p s : / /
sptaxi.prefeitura.sp.gov.br estará
disponível para cadastro pré-
vio de taxistas e eliminação de
dúvidas de motoristas e clientes.
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Mude seu conceito
sobre “fracasso”.

Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.

Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua cre-
dencial VIP para terça-feira (03/04),  na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos mo-
delos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e ga-
nhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para atin-
gir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Dia Mundial de
Conscientização

sobre o Autismo foca
em meninas e mulheres

As Nações Unidas celebram neste 2 de abril o Dia Mundial
de Conscientização sobre o Autismo sob o lema “Capacitando
mulheres e meninas com autismo”. O secretário-geral da ONU,
António Guterres, aproveitou a data para lembrar a reafirmação
do “compromisso de promover a plena participação de todas as
pessoas com autismo na sociedade e garantir o apoio necessário
para que estas possam exercer seus direitos e liberdades funda-
mentais”.

As comemorações do Dia Mundial da Conscientização do
Autismo também querem envolver mulheres e meninas com as
organizações que as representam na formulação de políticas e
decisões para abordar os desafios que elas enfrentam. A Assem-
bleia Geral da ONU realiza uma série de eventos sobre a data na
próxima quarta-feira (4), como debates com especialistas e ati-
vistas para discutir questões específicas de mulheres e meninas
com autismo.

Os temas abordados incluem os desafios e as oportunidades
para o pleno exercício dos seus direitos em áreas como casa-
mento, família e paternidade com igualdade de oportunidades.

Desafios
Em novembro de 2017, a Assembleia Geral adotou uma reso-

lução chamando a atenção para os desafios específicos de mu-
lheres e meninas com deficiência para implementar a Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa deci-
são manifesta preocupação porque mulheres e meninas nessa si-
tuação estão sujeitas a “formas de discriminação diversas e in-
terligadas, que limitam o usufruto de todos os seus direitos hu-
manos e liberdades fundamentais”.

A ONU diz que as meninas com deficiência são menos pro-
pensas a terminar o ensino fundamental e têm maior probabilida-
de de serem marginalizadas ou terem acesso negado à educação.

De acordo com a organização, as mulheres com deficiência
apresentam uma taxa de emprego mais baixa do que os homens
na mesma situação e do que as mulheres sem deficiência.

Violência
A nível global, as mulheres com deficiência têm mais proba-

bilidades de sofrer violência física, sexual, psicológica e econô-
mica do que os homens. Outro problema é a desigualdade causa-
da pela discriminação e pelo estigma associado ao gênero e à
deficiência.

Os resultados da falta de acessibilidade e dos estereótipos
são barreiras aos serviços de saúde sexual e reprodutiva e à in-
formação sobre educação sexual abrangente. As mais afetadas
são particularmente mulheres e meninas com deficiência inte-
lectual, que inclui o autismo. (Agencia Brasil)

O crescimento das importa-
ções, decorrente da recuperação
da economia, reduziu o saldo da
balança comercial em março.
Segundo dados divulgados pelo
Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços (Mdic), o
país exportou US$ 6,281 bilhões
a mais do que importou no mês
passado, queda de 12% em rela-
ção ao resultado positivo de US$
7,136 bilhões em março de 2017.

Com o resultado de março, a
balança comercial – diferença
entre exportações e importações
– acumula superávit de US$
13,952 bilhões nos três primei-
ros meses de 2018, valor 3,1%
inferior ao do mesmo período do

ano passado. Apesar da retração,
o indicador acumula o segundo
melhor resultado da história, tan-
to para meses de março quanto
para o primeiro trimestre.

No mês passado, as exporta-
ções somaram US$ 20,089 bi-
lhões, alta de 9,6% em relação a
março de 2017 pelo critério da
média diária. O destaque foram
as vendas de semimanufaturados,
que cresceram 16,8% sobre o
mesmo mês do ano passado, gra-
ças às vendas de zinco bruto (alta
de 95,5%), celulose (+92,1%) e
ligas de ferro (48,3%).

As exportações de produtos
básicos aumentaram 8,4% na
mesma comparação, impulsio-

nadas pelos embarques de milho
em grão (168,5%), fumo em fo-
lhas (127,2%) e petróleo bruto
(41,7%). As vendas de produtos
manufaturados subiram 8,3%,
com destaque para óleos com-
bustíveis (+149,7%), suco de
laranja não congelado
(+120,2%)  e tubos de ferro fun-
dido (+99,4%).

As importações somaram
US$ 13,809 bilhões, com alta de
16,9% em relação a março do
ano passado pelo critério da
média diária. As compras de
combustíveis e lubrificantes
cresceram 46,5% sobre o mes-
mo mês do ano passado. As im-
portações de bens de capital

(máquinas e equipamentos usa-
dos na produção) aumentaram
20,5%. As compras de bens de
consumo subiram 16,4%; e as
compras de bens intermediários,
12,2% na mesma comparação.

Em 2017, a balança comer-
cial fechou o ano com superávit
recorde de US$ 67 bilhões, be-
neficiado pela supersafra e pela
valorização das commodities
(bens primários com cotação in-
ternacional). Para este ano, o Mdic
projeta superávit menor, em tor-
no de US$ 50 bilhões, por causa
da estabilização do preço dos bens
primários e da recuperação da
economia, que impulsiona as im-
portações. (Agencia Brasil)

O mercado financeiro reduziu
pela nona semana seguida a estima-
tiva para a inflação este ano. A ex-
pectativa para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), desta vez, passou de 3,57%
para 3,54%, de acordo com o bo-
letim Focus, publicação divulgada
todas as semanas pelo Banco Cen-
tral (BC), elaborada com base em
pesquisa sobre os principais indi-
cadores econômicos.

A projeção está mais distante
do centro da meta de 4,5%, mas
acima do limite inferior de 3%.
Para 2019, a estimativa para a in-
flação caiu, pela segunda semana
consecutiva, ao passar de 4,10%
para 4,08%, abaixo do centro da
meta de 4,25%. A meta tem limite
de 1,5 ponto percentual para cima
ou para baixo.

Nesse cenário de inflação bai-
xa e economia se recuperando, o
mercado financeiro espera que a
taxa básica de juros, a Selic, seja
reduzida em 0,25 ponto percentu-
al, de 6,50% para 6,25% ao ano, na
próxima reunião do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom), em
maio. O BC tem sinalizado que fará

Mercado financeiro
reduz estimativa de

inflação e projeta Selic
em 6,25% ao ano

mais uma redução na taxa Selic, em
maio, e na reunião seguinte do
Copom, em junho, interromperá o
ciclo de cortes para analisar o ce-
nário.

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para al-
cançar a meta de inflação. Quando
o Copom aumenta a Selic, o objeti-
vo é conter a demanda aquecida, e
isso gera reflexos nos preços, por-
que os juros mais altos encarecem
o crédito e estimulam a poupança.
Quando o Copom diminui os juros
básicos, a tendência é que o crédito
fique mais barato, com incentivo à
produção e ao consumo, reduzin-
do o controle sobre a inflação.

De acordo com a previsão das
instituições financeiras, a Selic
encerrará 2018 em 6,25% ao ano
e subirá ao longo de 2019, termi-
nando o período em 8% ao ano.

A estimativa para o crescimen-
to do Produto Interno Bruto (PIB),
a soma de todos os bens e serviços
produzidos no país, deste ano, caiu
de 2,89% para 2,84%. Para 2019,
a projeção é mantida em 3%, há
nove semanas consecutivas.
(Agencia Brasil)

Goldfajn considera viável aprovação
de autonomia do BC ainda neste semestre

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, avaliou na
segunda-feira (2) que é viável a
aprovação, no Congresso Naci-
onal, de proposta que prevê au-
tonomia do Banco Central ain-
da neste semestre. Goldfajn fez
uma palestra na Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) e afirmou
que considera viável a aprova-
ção antes da “turbulência do pe-
ríodo eleitoral”, ainda no pri-
meiro semestre.

“Acho que sim. Acho que é
viável”, disse. “O Banco Central
é o único [órgão] que regula um
setor e não tem um mandato fixo
que outras agências têm. Certa-
mente é o único banco central
do mundo que não tem autono-
mia por lei. Entre os outros 60
maiores bancos do mundo, so-

mos o único diferente. Chegou
o momento de a gente mudar
isso”, acrescentou. A reforma é
defendida pelo governo e pro-
põe um mandato fixo para o pre-
sidente e diretores do Banco
Central, que seria não coinciden-
te com o do presidente da Re-
pública. “Outras reformas, prin-
cipalmente as reformas fiscais,
mexem com interesse e com o
bolso das pessoas. E a autono-
mia do Banco Central é uma re-
forma que, se tiver clareza, re-
duz o prêmio de risco sem gas-
tar um centavo”, completou.

Em sua palestra, o presiden-
te do BC defendeu que o Brasil
terá pela frente o desafio de
manter a inflação e os juros em
patamares historicamente bai-
xos. Goldfajn disse que a eco-

nomia brasileira passará por
transformações se essas taxas
permanecerem baixas.

“Queremos que o que ocor-
reu na queda da inflação fique
conosco para sempre. O traba-
lho difícil começa agora: man-
ter essa conquista da queda da
inflação e juros”, afirmou. “Se a
gente conseguir fazer isso, vai
acontecer uma mudança muito
grande no sistema financeiro. O
sistema financeiro e a economia
brasileira nunca conviveram
com juros baixos.”

A previsão do Banco Central
é que a inflação fique em 3,8%
ao ano em dezembro de 2018 e
suba para 4,1% em dezembro de
2019. A Selic está em 6,5% ao
ano, e Goldfajn reafirmou a ten-
dência de redução na próxima

reunião do Conselho Nacional
de Política Monetária (Copom),
caso as condições da economia
permaneçam como estão. A taxa
impacta o crédito e é utilizada
como instrumento para contro-
lar a inflação, aproximando-a do
centro da meta do governo para
este ano, que é de 4,5%, com li-
mite de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo.

O presidente do BC alertou
que o cenário internacional fa-
vorável a países emergentes não
vai ficará inalterado e defendeu
que é preciso fazer ajustes e re-
formas neste período em que
outras economias estão cres-
cendo, e os juros estão baixos
internacionalmente. “Devemos
avançar o máximo possível até
lá”, disse. (Agencia Brasil)

Produção do pré-sal bate recorde com
1,763 milhão de barris de óleo por dia

A produção de petróleo e gás
natural nos campos do pré-sal
totalizou 1,763 milhão de bar-
ris de óleo equivalente por dia
em fevereiro, registrando cres-
cimento de 2,3% em relação a
janeiro e atingindo um novo re-
corde de produção na região.

Os dados foram divulgados
na segunda-feira (2), no Rio de
Janeiro, pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). Eles indi-
cam que a produção dos campos
do pré-sal já responde por mais
da metade de todo o petróleo e
o gás natural extraídos nas baci-
as sedimentares do país, com
53,3% da produção nacional.

Segundo a ANP, a produção
de petróleo atingiu 1,408 mi-
lhão de barris por dia, havendo,
ainda, 56 milhões de metros
cúbicos diários de gás natural
por meio de 83 poços produ-
tores. O recorde anterior de
produção nos campos do pré-

sal era de 1,723 milhão de óleo
equivalente (petróleo e gás na-
tural, resultado obtido em ja-
neiro deste ano).

Produção nacional
Os dados divulgados pela

ANP indicam que a produção
de petróleo nos campos naci-
onais somou em fevereiro
2,617 milhões de barris de
óleo equivalente por dia, um
aumento de 0,1% na compara-
ção com janeiro, mas uma que-
da de 2,2%, se comparada com
fevereiro de 2017.

Já a produção de gás natural
totalizou 110 milhões de m³ por
dia. Houve uma queda de 2,3%
na comparação com o mês ante-
rior, mas neste caso um aumen-
to de 3%, se comparado com o
mesmo mês de 2017.

Aproveitamento de gás na-
tural

O estudo da ANP indica que
o país vem queimando cada vez
menos gás natural e consequen-

temente aumentando o aprovei-
tamento do produto no merca-
do interno e também o volu-
me disponibilizado.

Os números mostram, tam-
bém, que o aproveitamento de
gás natural no Brasil em feve-
reiro alcançou 96,7% do vo-
lume total produzido, tendo
sido disponibilizados ao mer-
cado 60,5 milhões de metros
cúbicos por dia.

A queima de gás somou 3,6
milhões de metros cúbicos
por dia, uma redução de 10,5%
se comparada a janeiro e de
9% em relação ao mesmo mês
em 2017.

Campos produtores
O campo de Lula, na Bacia

de Santos, continua sendo o de
maior produção de petróleo e
gás natural do país, com uma
média de 850 mil barris de pe-
tróleo por dia e outros 36,2 mi-
lhões de metros cúbicos diários

(m3/d) de gás natural.
Ainda no Campo de Lula, a

FPSO Cidade de Saquarema
(unidade flutuante de produção,
armazenamento e transferência
de petróleo e gás natural) foi a
instalação com maior produção
de petróleo, tendo extraído em
fevereiro 150,3 mil barris de
petróleo por dia por meio de sete
poços a ela interligados.

Os campos marítimos res-
ponderam por 95,5% do petró-
leo produzido e por 83,5% do
gás natural. A produção nacio-
nal se deu a partir de 7.698 po-
ços, sendo 704 marítimos e
6.994 terrestres. Já os campos
operados pela Petrobras produ-
ziram 93,9% de todo o petró-
leo e gás natural extraído nos
campos nacionais.

Os dados de produção de fe-
vereiro estão disponíveis na pá-
gina do Boletim Mensal da Pro-
dução de Petróleo e Gás Natu-
ral da ANP. (Agencia Brasil)

Um terço dos desempregados sobrevive
com bicos e trabalhos temporários

Um terço dos brasileiros
desempregados atualmente so-
brevive com bicos e trabalhos
temporários, geralmente infor-
mais, mostra pesquisa do Servi-
ço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas
(CNDL). Para 29%, o sustento
vem da ajuda financeira da famí-
lia ou amigos e 7% recebem au-
xílio do programa Bolsa Famí-
lia. Apenas 2% utilizam poupan-
ça ou investimentos. O estudo,
que entrevistou 600 pessoas nas
27 capitais, revela que a falta de
trabalho provocou a queda no
padrão de vida de seis em cada
dez brasileiros.

Entre os trabalhos informais
mais comuns, estão os serviços
gerais (21%) – manutenções,
pedreiro, pintor, eletricista –,
produção de comida para vender
(11%) – como marmita, doces
e salgados –, serviços de diaris-
tas e lavagem de roupa (11%) e
serviços de beleza, como mani-

cure e cabeleireiro (8%). A mé-
dia de dedicação a esse traba-
lho é de três dias por semana.
Essa periodicidade revela, se-
gundo o SPC/CNDL, não ape-
nas uma escolha, mas escassez
de oportunidade, pois apenas
12% dos que fazem bicos con-
sideram que está fácil conse-
guir esses trabalhos.

O levantamento revelou tam-
bém que 41% dos desemprega-
dos possuem contas em atraso,
sendo que 27% estão com o
nome negativado em serviços de
proteção ao crédito. Os débitos
mais frequentes são parcelas no
cartão de loja (25%), faturas do
cartão de crédito (21%), contas
de luz (19%), contas de água
(15%) e parcelas do carnê ou
crediário (11%). O tempo de
atraso médio das dívidas é de
quase sete meses e o valor é de
R$ 1.967, em média.Em relação
aos hábitos de consumo, a pes-
quisa mostra que mais da meta-
de (52%) dos desempregados

brasileiros abandonou algum
projeto ou desistiu da aquisição
de um sonho de consumo por
causa da demissão. As iniciati-
vas mais frequentes foram dei-
xar fazer reserva financeira
(28%), voltar atrás no plano de
reformar a casa (25%), desis-
tir de comprar ou trocar o car-
ro (17%) e deixar de comprar
móveis para a residência
(17%). Foram citados ainda os
planos de abrir o próprio ne-
gócio (16%), realizar uma facul-
dade ou pós-graduação (14%) e
fazer uma grande viagem (13%).
Também foi alto o percentual
(38%) dos que disseram não ter
sonho algum.

Adaptação
Para se adaptar aos cortes na

receita doméstica, 59% disse-
ram ter mudado o padrão de vida.
Os cortes mais expressivos fo-
ram na compra de roupas, calça-
dos e acessórios (65%), saídas
para bares e baladas (56%), de-

livery e comida fora de casa
(56%), alimentos supérfluos,
como carnes nobres, bebidas e
iogurtes (52%), atividades de
lazer (52%) e gastos com salão
de beleza (45%).

As principais despesas que
foram mantidas foram: água e luz
(65%), produtos de higiene, lim-
peza e alimentação básica
(64%), planos de internet
(49%), telefonia (45%) e TV
por assinatura (40%). Há tam-
bém 32% de desempregados que
mantiveram plano de saúde.

Quase metade dos desem-
pregados (46%) passaram a pe-
dir dinheiro emprestado a ami-
gos e familiares e 30% recor-
reram ao cartão de crédito.
Como contenção de gastos,
63% optaram por marcas mais
baratas na hora das compras. O
levantamento revela ainda que
68% dos entrevistados passa-
ram a fazer mais pesquisas de
preços, além de pechinchar
(62%). (Agencia Brasil)1234567890123456789012345678901212345678901234567890
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Em discurso, Temer diz que “gestos
irresponsáveis” desestabilizam o país
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FRANGO. Pesquisadores do Cepea afirmam que, com o pe-
ríodo de final de mês, as baixas nos valores da carne e do frango
vivo têm sido reforçadas. Em algumas regiões acompanhadas pelo
Cepea, os preços médios da parcial do mês (até o dia 28), tanto
da carne no atacado quanto do animal vivo, são os menores em
12 anos, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo
IPCA de fevereiro/18). 

LANÇAMENTO. A plataforma virtual ABC – Agricultura de
Baixo Carbono –, que monitora as emissões de gases de efeito
estufa –, e a plataforma Webambiente, com soluções tecnológi-
cas e serviços para fazer cumprir o Código Florestal brasileiro
foram lançadas no último dia (28), em Brasília. As duas ferra-
mentas foram desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Ministério
do Meio Ambiente.

VIGILÂNCIA. Fiscais da Vigilância Agropecuária Internaci-
onal (Vigiagro), com a ajuda do cão farejador Thor, apreenderam
250 pacotes de sementes, importadas sem autorização, de vários
vegetais – tomate, abóbora e outras olerícolas. Os produtos se-
rão destruídos. A apreensão dos auditores fiscais agropecuários,
em trabalho conjunto com os técnicos de fiscalização, foi reali-
zada nos dias 27 e 28 de março no Centro de Encomendas Ex-
pressas do Correio Internacional, em Pinhais, Curitiba, Paraná.
O Centro recebe encomendas do mundo inteiro.

IRREGULARIDADE. O Ministério da Agricultura con-
cluiu a Operação Semana Santa com a coleta de 140 amostras
de peixes, em 12 estados e no Distrito Federal, apontando um
índice de 9,3% de não conformidade em estabelecimentos sob
a fiscalização do Serviço de Inspeção federal (SIF). Nos esta-
belecimentos sob Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Servi-
ço de Inspeção Municipal (SIM), o índice de não conformes
foi de 55,6%. Índice de não conformidade significa que a es-
pécie de peixe declarada no rótulo não condiz com a amostra
retirada da embalagem.

FEBRE AFTOSA. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi,
e sua equipe da Defesa Agropecuária participam da semana em
homenagem ao Brasil Livre de Febre Aftosa, de 2 a 5 de abril, em
Brasília e em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A comemoração
faz parte da certificação da Organização Mundial de Saúde Ani-
mal (OIE), programada para o dia 24 de maio, em Paris. Ontem,
segunda-feira, houve sessão solene no Plenário do Senado Fede-
ral, às 11 horas. Hoje, terça-feira, às 9 horas, a sessão solene
será na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O presidente
Michel Temer estará presente na cerimônia da Erradicação Ple-
na da Aftosa no Brasil, na sexta-feira, 5 de abril, a partir das 11h30.

APOIO. O Escritório de Parcerias e Envolvimento Público
(OPPE) do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) anun-
ciou segunda feira dia 26, até US $ 8,4 milhões em financiamen-
to disponível para treinamento e assistência técnica para agricul-
tores e pecuaristas socialmente desfavorecidos e veteranos. O
Programa 2501 foi originalmente autorizado pela Lei de Alimen-
tos, Agricultura, Conservação e Comércio de 1990.

DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS. O ano de 2016 o setor
de alimentos perdeu cerca de R$ 7 bilhões, por danos, logísti-
ca, aparência ou validade, segundo a Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Os destaques do período foram as fru-
tas, os legumes e as verduras (FLV). De acordo com o vice-
presidente de Comunicação do Conselho Científico Agro Sus-
tentável (CCAS), Coriolano Xavier, esse valor é relacionado
apenas às perdas de alimentos (in natura ou processados) nos
supermercados. São alimentos descartados devido à aparên-
cia, danos ou validade, a maior parte entre frutas, legumes e
verduras, mas também itens de padaria, confeitaria, comida
pronta, carnes e peixes.

AGRICULTURA FAMILIAR. A Prefeitura de São Paulo está
com prazo aberto para quatro chamadas públicas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Podem participar coo-
perativas ou associações da agricultura familiar com Declaração
de Aptidão ao Pronaf (DAP) Jurídica. Os editais têm prazos dife-
rentes (vão de 6 a 18 de abril) e visam a aquisição de 156 mil
quilos de manteiga (sem sal), 101 mil kg de geleias (morango,
uva e goiaba), 408 mil kg de iogurte (morango e frutas diversas)
e 90 mil kg de farinha de mandioca. 

EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 60
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos mo-
rando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadri-
nho semanal Agro-Cartoons, publicada no site: www.agro-
cartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): Cepea/Esalq, Mapa, Usda.
SNA/SP, MDA)

Em discurso na tarde de se-
gunda-feira (2) em São Paulo, no
Fórum Econômico Brasil e Paí-
ses Árabes, o presidente da Re-
pública, Michel Temer, disse que
há pessoas tentando desestabili-
zar o seu governo mas que, ape-
sar disso, o Brasil está voltando
a crescer.

“Nesses quase dois anos de
governo não foram poucos os
embaraços e as oposições que
sofremos. Até de gente dis-
posta a desestabilizar o país
com gestos extremamente ir-
responsáveis que têm, natu-
ralmente, repercussão inter-
nacional .  As  pessoas  que
agem dessa maneira não sen-
tem brasilidade em seu cora-
ção e sabem que gestos dessa
natureza comprometem e cri-
am problemas nos aspectos
internacionais. Mas, apesar de
tudo isso, vencemos todas as di-
ficuldades e chegamos onde es-
tamos. Com coragem e respon-
sabilidade, implementamos uma
agenda de reformas que recolo-

cou o país de volta nos trilhos”,
disse o presidente, sem citar
exatamente quem seriam essas
pessoas. O evento foi promovi-
do pela Câmara de Comércio
Árabe-Brasileira.

Na última semana, o advoga-
do José Yunes e o coronel apo-
sentado João Baptista Lima Fi-
lho, ambos pessoas próximas ao
presidente Temer, foram presos
pela Polícia Federal na Opera-
ção Skala. O inqúerito apura
suspeitas de que agentes pú-
blicos favoreceram empresas
do setor portuário com a pu-
blicação de um decreto assi-
nado pelo presidente Michel
Temer em maio do ano passa-
do, o chamado Decreto dos
Portos (Decreto 9.048/2017).

Temer voltou a falar hoje que
o Brasil enfrentou sua maior re-
cessão, mas que, durante o seu
governo, a economia cresceu.
“Estamos saindo da pior reces-
são da nossa história e ingres-
sando em uma fase de cresci-
mento mais vigoroso e cada vez

mais sustentável. Por isso digo
que o Brasil voltou e veio para
ficar”, afirmou.

Dirigindo-se a empresários
e representantes de países ára-
bes, o presidente lembrou de seu
pai, que veio do Líbano, e disse
que o Brasil sabe acolher estran-
geiros. “Estou na posição em
que me encontro [a de presiden-
te da República] a significar tam-
bém o acolhimento extraordiná-
rio que o Brasil dá aos estran-
geiros”, comentou.

Segundo o presidente, o co-
mércio entre o Brasil e os paí-
ses árabes saltou 20% no últi-
mo ano, chegando a US$ 20 bi-
lhões. “Produtivo para os países
árabes, naturalmente produtivo
para o Brasil”.  Temer encerrou
o discurso convidando a todos a
investirem no país. “Convido
aqui todos os presentes, brasi-
leiros de nascimento ou de co-
ração, a serem nossos parceiros
nessa caminhada. Invistamos no
Brasil. Vale a pena”.

Antes da fala do presidente,

o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, fez um discurso ci-
tando as medidas implementado
pelo atual governo, entre elas a
reforma trabalhista, o estabele-
cimento de um teto de gastos, a
redução da taxa de juros e o re-
gime de recuperação dos esta-
dos. “O presidente Temer está
vencendo o desafio com uma
ampla gama de reformas”, disse
o ministro, citando que o gover-
no ainda prevê privatizar a Ele-
trobras e mexer na lei de recu-
peração judicial e de falências.

Meirelles destacou que a
expectativa para 2018 é de um
crescimento de 3% do Produto
Interno Bruto (PIB). “Quero re-
gistrar que essas medidas funda-
mentais [citadas por Meirelles]
, importantíssimas, esperadas há
muitos anos, foram realizadas
em um governo que não tem qua-
tro ou oito anos, mas que tem
menos de dois anos. Basta ter
desejo, vontade e disposição
para fazer”, disse Temer. (Agen-
cia Brasil)

Em pronunciamento na TV, Cármen Lúcia
destaca “tempos de intolerância” no país

A presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra
Cármen Lúcia, gravou na segun-
da-feira (2) um pronunciamen-
to no qual afirma que o país vive
“tempos de intolerância e de in-
transigência contra pessoas e
instituições”. O pronunciamen-
to foi exibido na TV Justiça, por
volta das 18h30.

A manifestação da ministra
ocorre a dois dias do julgamento
no qual a Corte retomará a discus-
são sobre o pedido de habeas cor-
pus protocolado pelo ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
para evitar a execução provisória
da pena de 12 anos e um mês de
prisão na ação penal do triplex do
Guarujá (SP), um dos processos
da Operação Lava Jato. O proces-
so está pautado para a sessão da
próxima quarta-feira (4).

No pronunciamento, Cármen
Lúcia pede serenidade ao povo
brasileiro e diz que, fora da de-
mocracia, “não há respeito ao
direito, nem esperança de justi-

ça e ética”.
“Problemas resolvem-se

com racionalidade, competên-
cia, equilíbrio e respeito aos di-
reitos. Superam-se dificuldades
fortalecendo-se os valores mo-
rais, sociais e jurídicos. Proble-
mas resolvem-se garantindo-se
a observância da Constituição,
papel fundamental e conferido
ao Poder Judiciário, que o vem
cumprindo com rigor”, disse a
presidente do STF.

Íntegra do pronunciamento
“A democracia  brasileira é

fruto da luta de muitos. E fora
da democracia não há respeito
ao direito, nem esperança de jus-
tiça e ética. Vivemos tempos de
intolerância e de intransigência
contra pessoas e instituições.

Por isso mesmo, este é um
tempo em que se há de pedir se-
renidade. Serenidade para que as
diferenças ideológicas não se-
jam fonte de desordem social.
Serenidade para se romper com

o quadro de violência. Violência
não é justiça. Violência é vingan-
ça e incivilidade. Serenidade há de
se pedir para que as pessoas pos-
sam expor suas ideias e posições,
de forma legítima e pacífica.

Somos um povo, formamos
uma nação. O fortalecimento da
democracia brasileira depende
da coesão cívica para a convivên-
cia tranquila de todos. Há que
serem respeitadas opiniões di-
ferentes.

Problemas resolvem-se com
racionalidade, competência,
equilíbrio e respeito aos direi-
tos. Superam-se dificuldades
fortalecendo-se os valores mo-
rais, sociais e jurídicos. Proble-
mas resolvem-se garantindo-se
a observância da Constituição,
papel fundamental e conferido
ao Poder Judiciário, que o vem
cumprindo com rigor.

Gerações de brasileiros aju-
daram a construir uma socieda-
de, que se pretende livre, justa e
solidária. Nela não podem per-

sistir agravos e insultos contra
pessoas e instituições pela só
circunstância de se terem ideias
e práticas próprias. Diferenças
ideológicas não podem ser ini-
mizades sociais. A liberdade de-
mocrática há de ser exercida
sempre com respeito ao outro.

A efetividade dos direitos
conquistados pelos cidadãos
brasileiros exige garantia de li-
berdade para exposição de idei-
as e posições plurais, algumas
mesmo contrárias. Repito: há
que se respeitar opiniões dife-
rentes. O sentimento de brasili-
dade deve sobrepor-se a ressen-
timentos ou interesses que não
sejam aqueles do bem comum a
todos os brasileiros.  A Repúbli-
ca brasileira é construção dos
seus cidadãos.

A pátria merece respeito. O
Brasil é cada cidadão a ser hon-
rado em seus direitos, garantin-
do-se a integridade das institui-
ções, responsável por assegurá-
los.” (Agencia Brasil)

Cinco mil juízes e promotores pedem ao
STF que mantenha prisão em 2ª instância

Magistrados e membros do
Ministério Público que com-
põem o Fórum Nacional de Juí-
zes Criminais (Fonajuc) entre-
garam-na segunda-feira (2) ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
uma nota técnica contra uma
possível mudança na decisão da
Corte que autorizou a prisão de
condenados após a segunda ins-
tância da Justiça, em 2016. O
documento obteve 5 mil assina-
turas de integrantes do fórum. O
documento foi motivado pelo jul-
gamento, marcado para a próxi-
ma quarta-feira (4), do habeas

corpus protocolado pelo ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
para evitar a execução provisória
da pena de 12 anos e um mês de
prisão na ação penal do tríplex do
Guarujá (SP), um dos processos
da Operação Lava Jato.

No documento, o Fonajuc
afirma que a execução provisó-
ria da pena não afronta o princí-
pio constitucional da presunção
de inocência.

“A presunção de inocência
não consubstancia regra, mas
princípio, que não tem valor ab-
soluto, pelo que, deve ser bali-

zado por outros  valores, direitos,
liberdades e garantias constitucio-
nais. Por tais razões, o princípio da
presunção de inocência deve ser
ponderado, a fim de que não se exa-
cerbe a proteção de sujeitos à per-
secução criminal, em detrimento
dos valores mais relevantes para a
sociedade”, diz a nota técnica.

Mais cedo, a defesa do ex-
presidente Lula entregou ao Su-
premo um parecer do jurista
José Afonso da Silva contra a
prisão de condenados criminal-
mente após o fim de todos os
recursos na segunda instância da

Justiça. No entendimento do ju-
rista, a execução da pena de Lula
antes do trânsito em julgado é
inconstitucional.

“O princípio ou garantia de
presunção de inocência tem ex-
tensão que lhe deu o art. 5º da
Constituição Federal, qual seja,
até o trânsito em julgado da sen-
tença condenatória. A execução
da pena antes disso viola grave-
mente a Constituição num dos
elementos fundamentais do Es-
tado Democrático de Direito,
que é um direito fundamental”,
diz Silva. (Agencia Brasil)

Corrupção sistêmica era modo
de fazer política no Brasil,

afirma Barroso
O ministro do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) Luis Rober-
to Barroso afirmou  na segunda-
feira (2) que a corrupção sistê-
mica sempre foi o modo de fazer
política no Brasil. “O Brasil se deu
conta de que vivenciávamos uma
corrupção sistêmica, endêmica,
que não era produto de falhas pes-
soais, era um modo de conduzir o
país”, disse Barroso, ao partici-
par do Fórum Internacional A Se-
gurança Humana na América La-
tina, na capital paulista.

Barroso evitou comentar o
Inquérito dos Portos, do qual é
relator no STF, e a recente prisão
temporária, e posterior soltura,
de 10 investigados na Operação
Skala, deflagrada na quinta-feira
(29) pela Polícia Federal.

Sem conversar com jornalis-
tas, o ministro falou sobre cor-
rupção durante o fórum interna-
cional promovido pelo Instituto
Latino-Americano das Nações
Unidas para Prevenção do Crime
e Tratamento do Delinquente.
Para Barroso, o país celebrou um
“pacto de saque ao Estado”, fir-
mado entre empresários, políti-
cos e a burocracia estatal, com
renovação constante dos acordos
de corrupção.

No entender do ministro, o
processo gerou perda da confi-
ança, de maneira geral, entre os
brasileiros. “O custo moral de
tudo isso foi a criação da cultura
de desonestidade. Precisamos
romper com esse ciclo da cultu-
ra de desonestidade”, afirmou.

Segurança humana
Ao falar sobre o tema da se-

gurança humana, Barroso ressal-
tar que a universalização do ensi-
no para crianças de até 3 anos é a
meta mais importante para alcan-
çar esse objetivo no país. “Não
acho que um país se constrói ape-
nas com punitivismo e combate
à corrupção, mas com agenda
social. Não apenas slogans.”

Já o juiz Eugenio Raúl Zaffa-
roni, da Corte Interamericana de
Direitos Humanos da Organiza-
ção dos Estados Americanos
(OEA), citou os altos índices de
mortes violentas e as condições
precárias dos presídios, onde se
evidenciam grandes injustiças.
“Nas cadeias, 14% dos presos são
por crimes contra a vida, 3% por
crimes sexuais e o restante, por
crimes contra a propriedade e vin-
culados a drogas”, disse Zaffaro-
ni. (Agencia Brasil)

A defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva entre-
gou  na segunda-feira (2) ao Su-
premo Tribunal Federal (STF)
um parecer do jurista José Afon-
so da Silva contra a prisão de
condenados criminalmente após
o fim de todos os recursos na
segunda instância da Justiça.

Na próxima quarta-feira (4),
a Suprema Corte retomará julga-
mento do habeas corpus protoco-
lado pelo ex-presidente para evi-
tar a execução provisória da sua
pena de 12 anos e um mês de pri-
são pela ação penal do tríplex do
Guarujá (SP), um dos processos
da Operação Lava Jato.No enten-
dimento do jurista, a execução da
pena de Lula antes do trânsito em
julgado é inconstitucional.

“O princípio ou garantia de
presunção de inocência tem ex-
tensão que lhe deu o art. 5º da
Constituição Federal, qual seja,
até o trânsito em julgado da sen-
tença condenatória. A execução
da pena antes disso viola grave-

Defesa de Lula entrega ao STF
parecer contra prisão após

segunda instância
mente a Constituição num dos
elementos fundamentais do es-
tado democrático de direito, que
é um direito fundamental”, diz
Silva.

Liminar
No dia 22 de março, a maio-

ria dos ministros decidiu conce-
der uma liminar ao ex-presiden-
te Luiz que impede a prisão dele
até o julgamento do mérito do
habeas corpus preventivo, que
deve ocorrer nesta quarta.

Na semana passada, o Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF4), segunda instância
da Justiça Federal, manteve a
condenação de Lula a 12 anos e
um mês de prisão. Após a análi-
se desse último recurso, a pri-
são dele poderia ser determina-
da com base na decisão do STF
que autorizou, em 2016, a pri-
são de condenados pela segunda
instância da Justiça, mas a limi-
nar da Corte impediu a efetiva-
ção da decisão. (Agencia Brasil)
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Venezuelanos começam a ser
transferidos de RR para

outros estados nesta semana
Quase 600 venezuelanos que estão em Roraima serão transfe-

ridos para outros estados a partir desta semana. Eles emigraram
fugindo da situação política e econômica do país natal em um
movimento que levou quase 40 mil a tentarem a vida no Brasil.

Um dos objetivos da medida é desafogar a situação nas cida-
des de Roraima, que atualmente concentram dezenas de milha-
res de venezuelanos. Com isso, espera-se garantir melhores con-
dições aos imigrantes, boa parte com alta escolaridade e chan-
ces de colocação no mercado de trabalho.

Do total, 350 vão para a cidade de São Paulo, 100 para Cuiabá,
70 para Manaus e 30 para Campinas (SP). A escolha das cidades foi
feita a partir do diálogo entre o governo federal e prefeituras, que se
disponibilizaram a recebê-los. Segundo a Casa Civil da Presidência
da República, a capital paulista aceitou a ida de um contingente mai-
or pela experiência desenvolvida com o acolhimento de haitianos.

A seleção dos venezuelanos foi feita por representantes do
escritório brasileiro da Agência das Nações Unidas para Refugia-
dos (Acnur). O primeiro critério de corte é a identificação daque-
les que têm vontade de se estabelecer no país. De acordo com a
Casa Civil, foram mesclados diferentes perfis. Entre os que irão
para São Paulo, por exemplo, há famílias e jovens solteiros.

Os traslados serão custeados pelo governo federal. As trans-
ferências para São Paulo, Cuiabá e Campinas serão realizadas
por meio de aeronaves da Força Aérea Brasileira. Já aqueles se-
lecionados para ir a Manaus farão o trajeto de ônibus.

A Casa Civil não soube informar se haverá novas levas de in-
teriorização e nem quantos venezuelanos estão em condições de
serem transferidas para outros estados.

De acordo com a Casa Civil, além da interiorização o gover-
no federal vem realizando outras ações de atendimento em Ro-
raima. Foram implantadas barracas nas cidades com maior nú-
mero de venezuelanos para oferecer abrigos a centenas de pes-
soas que estavam vivendo em praças públicas.

O Exército tem atuado para fornecer três refeições diárias e
a prefeitura de Boa Vista está garantindo atendimento médico e
vacinação. (Agencia Brasil)

Sem o programa Inovar Auto,
que sobretaxava compras de auto-
móveis de fora do Mercosul e do
México, a importação de automó-
veis cresceu 48% no primeiro tri-
mestre de 2018 em relação ao
mesmo período do ano passado,
informou  na segunda-feira (2) o
Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços.

Nos três primeiros meses do
ano, o Brasil importou 50.876
veículos de passageiro, contra
34.342 unidades no primeiro tri-
mestre de 2017.

Em valores, o país importou
US$ 922 milhões em automóveis
de passageiros de janeiro a mar-
ço, alta de 76% na comparação
com os US$ 540 milhões im-
portados no mesmo período de
2017. Atualmente, o governo
negocia um novo regime auto-
motivo, o Rota 2030, que não foi
anunciado até agora.

De 2012 a 2017, o Inovar
Auto cobrou alíquota adicional de
30 pontos percentuais de Impos-
to sobre Produtos Industrializados
(IPI) de veículos produzidos fora do
Brasil. A exceção foram Argentina
e México, com os quais o Brasil
estabeleceu cotas de importação
que podiam escapar da sobretaxa.

Com o término do Inovar Auto,
no fim do ano passado, os demais
países passaram a vender carros
para o Brasil em condições de
igualdade com México e Argenti-
na. Mesmo assim, esses dois paí-
ses concentraram 60% do cres-
cimento das importações de veí-
culos neste ano.

“Nossa análise mostra que a
principal parcela do crescimento
se dá em razão do aumento das
compras internas, pois a origem
são países que já têm acordo au-
tomotivo com o Brasil, como Ar-
gentina e México, e que não eram

objeto de alíquota adicional”, dis-
se o secretário de Comércio Ex-
terior do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços,
Abrão Neto.

De acordo com Abrão Neto,
entre os países sem acordo au-
tomotivo com o Brasil, que res-
ponderam pelos 40% de cres-
cimento restante no primeiro
trimestre, destacam-se a Ale-
manha, os Estados Unidos, a
Coreia do Sul e o Japão.

O crescimento das importa-
ções em ritmo superior ao aumen-
to das exportações fez o saldo da
balança comercial recuar em mar-
ço. No mês passado, o Brasil ex-
portou US$ 6,281 bilhões a mais
do que importou, queda de 12%
em relação ao saldo positivo de
US$ 7,136 bilhões em março do
ano passado.

Para este ano, o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e

Serviços projeta superávit da ba-
lança comercial em torno de US$
50 bilhões, abaixo do saldo posi-
tivo recorde de US$ 67 bilhões
obtido no ano passado. Segundo
Abrão Neto, o recuo deve-se à re-
cuperação da economia, que está
fazendo a população brasileira re-
tomar o consumo de mercadorias
importadas.

Apesar da alta nas importações
de automóveis, o secretário diz
que o crescimento das importa-
ções está sendo salutar porque
parte da alta está se destinando à
aquisição de bens usados na pro-
dução. Nos três primeiros meses
do ano, a compra de bens de capital
(máquinas e equipamentos) cresceu
18,2%, e a importação de bens in-
termediários (insumos) subiu 9,8%
em relação ao primeiro trimestre
do ano passado. Em contrapartida, a
compra de bens de consumo subiu
18,8%. (Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008394-24.2013.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz
Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO GOMES DE LIMA, RG
34841782, CPF 117.107.698-31, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios LTDA, representada
pelo contrato de financiamento do Veículo de Marca Mercedes-Bens, Tipo Sprinter 310 D, Ano de
Fabricação 1999 – Chassis NR 8AC690341XA533964 – PLACAS CST 9891 – RENAVAM 725271825,
firmado pelas partes. Deu-se o valor da causa de R$ 72.314,87. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2018. 03 e 04/04

RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), bem como para
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO: SÉRGIO CARDOSO, CPF 101.280.608-16; MARIA CECILIA PAULO
CARDOSO, CPF 031.634.518-02, eventuais cônjuges, se casados forem, eventuais herdeiros/sucessores, o
credor hipotecário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., CNPJ 90.400.888/0001-42 e demais interessados,
expedido nos autos do Processo Físico nº 0110489-36.2007.8.26.0010 (010.07.110489-4) Ação de
Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGENCY,
CNPJ 59.087.718/0001-00. O Dr. Carlos Antonio da Costa, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional
X - Ipiranga/SP, com fundamento nos artigos 879, II c/c o art. 882, § 2º do CPC, regulamentado pelo
Provimento CSM nº 1625/09 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa que a Gestora Oficial CHRISTOVÃO GESTÃO E PUBLICIDADE
LTDA., representada por seus leiloeiros judiciais, Christovão de Camargo Segui OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos
Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº 942, levará a leilão “on line” o bem imóvel abaixo descrito no sítio
www.lelaoinvestment.com.br, em condições que se seguem:  BEM IMÓVEL: IMÓVEL: O APARTAMENTO Nº
163, DUPLEX OU DE COBERTURA, localizado no 16º andar ou 19º pavimento e cobertura do “Edifício
Regency”, situado à Rua Teodoro de Beaurepaire, nº 208, no 18º Subdistrito Ipiranga, contendo a área útil
ou privativa de 158,88m², a área comum de garagem de 30,36m², correspondente ao direito de uso de 3
vagas, para a guarde  de 3 automóveis de passeio, em lugares individuais e indeterminados na garagem
coletiva, e área comum de 124,20014m², perfazendo a área construída de 313,44014m² e correspondendo-
lhe a fração ideal do terreno de 2,395%. Matrícula nº 115.695, do 6º CRI/SP. Inscrição Cadastral nº:
43.074.0361-4 (conf. fls. 814). ÔNUS: 1-) R.8 e Av. 09/M.115.695 em 06/12/1995 e 30/04/2001: hipoteca a
favor do Banco Sudameris Brasil S/A, atual Banco Santander (Brasil) S/A. 2-) Av. 11/M.115.695 em 22/01/
2013: Protocolo Oficial nº 542.349 (PROTESTO), por ofício da 1ª Vara de Fal. e Recuperações Judiciais do
Foro Central desta Capital, procede-se a averbação da existência da ação de protesto contra alienação de
bens nº 0006012-07.2012.8.26.0100 ajuizada por Heldai do Brasil Ltda contra a coexecutada supra; 3-) Av.
12/M.115.695 em 13/03/2014: Protocolo Oficial nº 570.431 (PENHORA). Certidão extraída do Proc. 0105384-
10.2009.8.26.0010, da 2ª Vara Cível do Ipiranga/SP, Ação de Exec. Hipotec. Ajuizada pelo Banco ABN Amro
Real S/A contra a coexecutada supra. 4-) Av.14/M.115.695 em 19/09/2017: PENHORA EXEQUENDA; 5-) Há
Débitos de IPTU – Exercício Atual: R$ 4.268,40. Há Débitos de IPTU Exercícios Anteriores: 2011 a 2017 no
valor de R$ 5.135,55. Há Dívida Ativa de IPTU/Contribuição de Melhorias/TRSD, no valor de R$ 86.678,36
(já incluídos os encargos) para o número do Contribuinte: 043.074.0361-4: N. das Dívidas ajuizadas: 259.182.0/
08-2; 543.727.1/09-3; 540.068.6/10-9; 548.954.7/11-1; 574.534.9/13-1; 574.534.9/13-1; 584.115.1/14-2;
525.056.0/16-4; 628.908.8/16-5; 626.694.0/17-5.  (conf. pesquisa no sítio da PMSP em 12/02/2018);
churrasqueira...” VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL: R$ 997.927,03, (até fevereiro/2018, pelo site DrCalc.net
– Índices e Cálculos na Web, tendo-se por base o laudo de avaliação as fls. 615 que em agosto/2016 avaliou
o imóvel em R$968.000,00). DÉBITO EXEQUENDO: R$ 298.433,93 (atualizado até agosto/2017, conforme
informado pelo credor as fls. 779-780 dos autos do proc.). DATAS DOS LEILÕES:  O 1º Leilão começa em 10/
04/2018, às 14h00 e termina em 13/04/2018, às 14h00. O 2º Leilão começa em 13/04/2018, às 14h01min.
e termina em 09/05/2018, às 14h00. CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que
der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior
a 60% do valor da atualizado da avaliação (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no
portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicitadas PAGAMENTO Á VISTA: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial, no site: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial),
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art. 884, IV do CPC e conf. decisão as fls.
749 dos autos do processo). COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
(não incluso no valor do lanço) e deverá ser depositada judicialmente, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar
do encerramento do leilão e será posteriormente liberada após a constatação da regularidade da arrematação
judicial e atos praticados pelo leiloeiro, (Art. 884, par. único do CPC, art. 18 e 19, ambos do Prov. CSM nº 1625/
2009). Pelo presente, fica(m) o(a)(s) executado(a)(s), SÉRGIO CARDOSO, CPF 101.280.608-16, MARIA
CECILIA PAULO CARDOSO, CPF 031.634.518-02, eventuais cônjuges, se casados forem, eventuais herdeiros/
sucessores, o credor hipotecário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., CNPJ 90.400.888/0001-4 e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal.
Dos autos do processo não há recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 de fevereiro de 2018. Edital completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA
ANNY, Nº 870, APARTAMENTO 131, 13º ANDAR OU 15º PAVIMENTO, EDIFICIO
SUZANA, RESIDENCIAL SAO JOAO CLIMACO, 18º SUBDISTRITO IPIRANGA, SAO
PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A 1 VAGA PARA GUARDA E
ESTACIONAMENTO DE 1 VEICULO DE PASSEIO, COM AJUDA DE MANOBRISTA,
EM LOCAL INDETERMINADO, NA GARAGEM COLETIVA.  CEP 04240000
1º leilão 18/04/2018 partir 14:30 horas
2º leilão 09/05/2018 partir 11:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
Mutuarios:
RODNEY SEISSUM SAKIHARA, CPF 01318890870,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

28 - 29/03 - 03/04/2018

JAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF: 62.440.235/0001-51 / NIRE 35300394917 
- Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Con-
vocação - JAS Indústria e Comércio S.A. (“Compa-
nhia”), convida seus acionistas para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 
sua sede social, na Rua Atenas, 143, Barueri/SP, no 
dia 09 de abril de 2018 às 09:00 horas, para deliberar 
a respeito da: (i) extinção do cargo de Diretor Comer-
cial, bem como as devidas alterações ao Estatuto 
Social da Companhia; e (ii) eleição do Diretor Presi-
dente e do Diretor Financeiro da Companhia. Barueri, 
29/03/ 2018. Alexandre Greco - Diretor Comercial.

Qualibus Qualidade em Transportes S/A
NIRE: 35.300.477.995 - CNPJ.MF. 20.589.268/0001-18

EDITAL CONVOCAÇÃO PARA AGO
Convocamos todos acionistas para AGO a ser realizada em 
30/04/2018, na sede, localizada à Rua João Tavares 120 - Limoeiro/
SP, com 1ª chamada às 10h com no mínimo 50% dos acionistas com 
direito a voto, ou em, 2ª chamada às 11h com a quantidade de acio-
nistas presentes para deliberarem: 1º. Exame, deliberação e aprova-
ção das Demonstrações Contábeis do exercício social fi ndo em 
31/12/2017; 2. Apresentação do quadro de acionistas preferenciais e 
ordinário atualizado em 31/12/2017; 3. Outros assuntos de interesse. 
Informamos que os documentos estarão à disposição dos acionistas 
para análise 10 dias antes da realização da AGO. São Paulo, 
28/03/2018. Marcelo Cardoso Paschoal - Diretor Presidente

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS PRAZO 10 DIAS – PROCESSO Nº
1036395-24.2014.8.26.0053. A Doutora Maria Gabriella Pavlópoulos Spaoionzi, Juíza da 13ª Vara de
Fazenda Pública, Foro Central. FAZ SABER que a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
– METRÔ move uma ação de desapropriação contra Claudio Pugliesi, objetivando o imóvel localizado
da rua Manoel Dantas, nº 132, Penha de França, São PAULO/SP, contribuinte nº 061.159.0011-5. E
para levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição do presente edital, com o
prazo de 10 dias, nos termos do artigo 34 do Decreto Lei nº 3365/41, contando o prazo a partir da primeira
publicação do DJE, após o que, sem impugnação, referida quantia será levantada. Será o edital afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de setembro de 2014.  01 e 03/04.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA DO
MANIFEST O, S/Nº (ATUAL Nº 2737, NAO OFICIAL), ESQUINA DA RUA CLEMENTE
PEREIRA, APAR TAMENT O 152, 15º PAVIMENTO, EMPREENDIMENT O
DENOMINADO NEW JERSEY GARDENS, 18º SUBDISTRITO - IPIRANGA, SAO
PAULO/SP. CABENDO-LHE O USO E UTILIZAÇAO DE DUAS VAGAS,
INDETERMINADAS, PARA ESTACIONAMENTO DE 1 VEICULO DE PASSEIO NA
GARAGEM, EM CADA UMA, COM AUXILIO DE MANOBRISTA.   CEP 04209001
1º leilão 18/04/2018 partir 14:30 horas
2º leilão 09/05/2018 partir 11:45 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Mutuarios:
ROSELY AGARIE, CPF 03161782844,
CARLOS ALBERTO AGARIE, CPF 00627506828,

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

02 - 03 - 04/04/2018

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

YGOR LEMES MACÊDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO JOAQUIM DA BARRA, SP NO DIA (18/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VICENTE GARCIA MACÊDO E DE IVANA
APARECIDA LEMES. TÁSSIA TAKIY MANIÇOBA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA  EM ARAÇATUBA, SP NO DIA (26/11/1985),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
ANTONIO MANIÇOBA E DE LOURDES SATIKO TAKIY MANIÇOBA.

CONRADO SILVA KACZYNSKI, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM PORTO ALEGRE, RS NO DIA (09/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FERNANDO KACZYNSKI E DE NEIDE PIRILLO SILVA. RAQUEL
TÔRRES DE MELO RIBEIRO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE DAVI RIBEIRO DOS SANTOS E DE TÂMARA RÉGIA TÔRRES DE MELO RIBEIRO.

DOUGLAS TANI ALVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/04/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE DIRCEU ALVES E DE AIKO TANI ALVES. MICHELLE DAYRELL PEREIRA ARAUJO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM DIAMANTINA, MG NO
DIA (04/02/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCO AURELIO
PEREIRA DE ARAUJO E DE MARIA DAS GRAÇAS DAYRELL ARAUJO.

CAIO RAONI GATTI SOARES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (15/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS SOARES E DE ROSEMARI BATAIER GATTI. ANA FLÁVIA
MIRANDA BENEDITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM RECIFE,
PE NO DIA (07/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE LUIZ CARLOS DE SOUZA BENEDITO E DE MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA BENEDITO.

LEANDRO DA SILVA VILARINO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/12/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FLAVIO SANTOS VILARINO E DE IVONE DA SILVA VILARINO. TATIANA
DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR CONTÁBIL, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (07/03/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE NIVALDO DE OLIVEIRA E DE MARIA MADALENA DE OLIVEIRA.

MAURICIO LUIZ DE AMORIM ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ECONOMISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE TARCISIO LUIZ VALLE DE ALMEIDA E DE FABIANE
DE AMORIM ALMEIDA. HELOISA JACOB RIBAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
NUTRICIONISTA, NASCIDA EM ARACAJU, SE NO DIA (28/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NUCIO RIBAS E DE JORGINA JACOB RIBAS.

DANIEL LAUER SPÍNOLA DO AMARAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO,
NASCIDO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP NO DIA (20/01/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROBERTO SPÍNOLA DO AMARAL E DE
IARA LAUER DO AMARAL. TÁSSIA SORAYA ARAUJO PAIXÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM BELO JARDIM, PR NO DIA (10/04/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ EDSON RODRIGUES
PAIXÃO E DE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PAIXÃO.

34º VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/SP  
34º OFÍCIO OFÍCIO CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 
MM(a). Juiz(a) Titular II: ADRIANA SACHSIDA GARCIA  
Intimação. Prazo 20 dias. Processo 1005147-
65.1992.8.26.0100. A Dra. Adriana Sachsida Garcia, Juíza 
de Direito da 34ª Vara Cível Central/SP., Faz saber aos 
herdeiros Uelton Santos da Silva e Carlos Eduardo Caldas 
da Rocha Azevedo, que Helio Carvalho Santos e Maria 
Aparecida Carvalho Santos ajuizaram cumprimento de 
sentença face a Noemia Costa da Rocha Azevedo Marília 
Caldas da Rocha Azevedo, Adhemar da Rocha Azevedo -
Espólio e Isabel Fiabani. Estando os herdeiros em lugar 
incerto e não sabido, foi deferida a intimação por edital, para 
habilitarem-se nos autos no prazo de 15 dias a fluir do prazo 
supra. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.    [3,4] 
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EDITAL- Aloísio Lahyre Magalhães, JUCESP 461, faz saber a realização
de Leilão de Arte às 20 horas dos dias 03/04/2018 à Rua Conselheiro
Ramalho 701 - Loja 5 - Bela Vista - São Paulo/SP.    30/03, 03 e 04/04

EDITAL- Aloísio Lahyre Magalhães, JUCESP 461, faz saber a realização
de Leilão de Arte às 16 horas dos dias 05/04/2018 à Rua Conselheiro
Ramalho 701 - Loja 5 - Bela Vista - São Paulo/SP.    30/03, 03 e 04/04
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Vendas nos supermercados têm alta
de 1,57% no primeiro bimestre

O faturamento do setor de su-
permercados teve alta de 1,57%
em janeiro e fevereiro em compa-
ração com o primeiro bimestre de
2017, segundo balanço divulgado
na segunda-feira (29) pela Associ-
ação Brasileira de Supermercados
(Abras). Em fevereiro, o setor re-

gistrou alta de 0,22% em relação
ao mesmo mês do ano passado.

De acordo com o presidente
da Abras, João Sanzovo Neto, o
ritmo de crescimento ficou abai-
xo do esperado devido à defla-
ção registrada nos preços dos
alimentos. “Continuamos com a

perspectiva de uma retomada
nos preços de alguns alimentos
de forma gradativa durante
2018”, ressaltou.

O índice de preços da pró-
pria Abras, relativo à cesta dos
produtos mais consumidos, re-
gistrou queda de 1,82% em fe-

vereiro em relação a janeiro. Os
35 itens pesquisados passaram
de R$ 451,10 para R$ 442,88.

Para este ano, a entidade prevê
crescimento de 3% do setor. Ao
longo de 2017, os supermercados
tiveram uma expansão de 1,25%
nas vendas. (Agencia Brasil)
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Eduardo Barrichello estreia
na Fórmula 4 americana
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Dudu Barrichello ao lado do pai Rubens

O piloto Eduardo Barrichello
inicia, no próximo fim de semana,
sua primeira temporada na Fórmu-
la 4 americana. Os testes oficiais
acontecerão no estado da Luisia-
na, mais precisamente em Nova
Orleans, no sul dos Estados Uni-
dos, no tradicional circuito de
NOLA.  Aos 16 anos, o também
conhecido como “Dudu Barriche-
llo” e filho de Rubens Barrichello
corre pela primeira vez em uma
categoria de Fórmula.

Dudu, que correu pela primei-
ra vez de Kart ainda criança e já
passou por inúmeros campeonatos
está entusiasmado para o pontapé
inicial na Fórmula 4 americana. O
piloto desenvolveu seus talentos
em eventos de kart nacionais e in-
ternacionais. O brasileiro compe-
tiu pelas 500 milhas de Kart KGV
durante dois anos consecutivos,
correu períodicamente na série
Rotax Max, no Florida Winter Tour,
e registrou inúmeras vitórias em
sua carreira de oito anos no kart.
Mais recentemente, Dudu con-

quistou o troféu senior de vice-
campeão da ROK na super com-
petitiva “Rok Cup Florida Winter
Tour”, vencendo a primeira roda-
da em Palm Beach, Flórida. No
último final de semana, o piloto
esteve em Savannah, no Estado da
Geórgia, para treinos extras com
o carro de Fórmula:

A equipe de Dudu no campeo-
nato americano é a “DC Autosport
with Cape Motorsport”, trata-se de

uma junção da campeã Cape com
a nova DC. O chefe de equipe, tal
como dono é Don Conner. “Estou
extremamente animado por ter
Eduardo conosco. Ele é talentoso
e tem uma grande paixão pelo es-
porte a motor, que sem dúvida foi
passado pelo pai dele. Estou hon-
rado pelo fato de Rubens ter es-
colhido nossa equipe para o inicio
de carreira profissional no fórmu-
la do Eduardo,”disse Conner. 

A temporada ocorre em 5 cor-
ridas no calendário anual, sendo que
a última etapa acontece junto à Fór-
mula 1. Os primeiros testes ofici-
ais da categoria acontecem entre
esta sexta e domingo, e a primeira
corrida do ano está marcada para o
final do mês de abril, no estado da
Virginia, entre os dias 26 e 29.

Calendário Formula 4 Ame-
ricana:

Corrida 1:  Aton/ Virginia
(Virginia International Raceway -
26 a 29 de abril); Corrida 2:
Atlanta/ Georgia (Road Atlanta -
10 a 12 de maio); Testes Oficiais
- Wampum, Pennsylvania (Pitts-
burgh International Race Complex
- 11 e 12 de junho); Corrida 3:
Lexington, Ohio (Mid-Ohio
Sports Car Course - 28 de junho a
1 de julho); Corrida 4: Wampum,
Pennsylvania (Pittsburgh Interna-
tional Race Complex - 3 a 5 de
agosto); Corrida 5: Austin, Texas
(Circuit of the Americas - 19 a 21
de outubro).

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Uma edição especial mere-
ce um roteiro especial. Com
esse pensamento, a KTC Pro-
duções, organizadora do Rally
RN 1500, está preparando uma
prova ainda mais emocionante
e agradável para pilotos e na-
vegadores entre os dias 11 e 15
de abril. Trechos históricos,
que fizeram parte de edições
anteriores da competição, e
novidades estarão inseridos no
desafio deste ano, sempre com
a característica diversidade de
terrenos  do evento. 

Serão 836 km de prova,
com 568 de especiais (trechos
cronometrados), passando por 
todo o Rio Grande do Norte,
com base nas cidades de São
Miguel dos Gostoso, Açu, Cur-
rais Novos e Bom Jesus. O 20º
Rally RN 1500 será válido
pelo Campeonato Brasileiro
de Rally Off-Road para car-
ros, motos, quadriciclos e
UTVs, com organização da
KTC Produções e supervisão
da Confederação Brasileira
de Motociclismo (CBM) e
Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA).

“Buscamos reunir, neste
ano, tudo que foi destaque nas
19 edições realizadas. Dessa
forma, queremos recuperar
um pouco dessa bonita e im-
portante parte da história do
rally cross country nacional.
Tenho certeza que todos gos-
tarão da surpresa que estamos
preparando para o 20º Rally
RN 1500”, destaca Kleber Ti-
noco, diretor-geral e criador da
competição preferida pelos pi-
lotos e navegadores.

Klebinho destaca também a
grande expectativa das cidades
que fazem parte da prova. “To-
dos estão ansiosos pela chega-
da do rali. Estão programadas
atrações em cada uma das ba-
ses, mostrando o quanto o
evento é importante para os
municípios e para todo o esta-
do. Será uma grande festa, sem
dúvida”, completa.

As inscrições seguem aber-
tas e podem ser feitas no site
o f i c i a l ,
www.rallyrn1500.com.br, até o

20º Rally RN 1500: trechos
históricos e novidades serão

os destaques
Edição especial promete mais uma disputa técnica e
agradável. Serão mais de 800 km de prova, com 567 km
de especiais
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20º  Rally RN 1500

dia 6 de abril. Com a grande
procura, a expectativa é de re-
corde de presença nas catego-
rias  Motos e UTV’s, fato que
tem se repetido nos últimos
anos e ratificado a força da
competição. 

A  Secretaria de Prova será
montada em São Miguel do
Gostoso, nos dias 10 e 11 de
abril. No dia 12, os participan-
tes saem dalí com destino a
Açú, com 221 km, sendo 142
km de especial. No dia 13, o
trecho será com largada e che-
gada em Açú, em laço, com
205 km e 134 km de especial.
A terceira etapa, no dia 14, será
entre Açú e Currais Novos
com  214 km e a maior espe-
cial da edição, com 172 km.
Para fechar o rali, no dia 15
acontecerá a quarta etapa, de
Currais Novos a Bom Jesus,
com 198 km e 120 km de es-
pecial. A premiação será no
Restaurante Tábua de Carne,
Via Costeira, na  Avenida Sen.
Dinarte Mariz, 229 – Parque
das Dunas, Natal – RN.

O 20º Rally RN 1500 é
uma realização da KTC Produ-
ções e supervisão da Confede-
ração Brasileira de Motoci-
clismo (CBM) e Confedera-
ção Brasileira de Automobilis-
mo (CBA); Federação Poti-
guar de Automobilismo (FPA)
e Federação de Motociclismo
do RN (Femorn). O patrocínio
de Ale e Can-Am, com apoio
da Prefeitura de Currais No-
vos, Prefeitura de Açu, Prefei-
tura de Bom Jesus, Prefeitura
de São Miguel do Gostoso,
Prefeitura de Afonso Bezerra,
Prefeitura de Pedro Avelino,
Prefeitura de São Tomé e Res-
taurante Tábua de Carne. As
parcerias especiais são de Se-
brae, Ecocil, Gestus Soluções
em Gestão, Armação Propa-
ganda, GasGas Motos, Água
Mineral Santa Maria, Arisun
Pneus, Armas e Bagagens,
Bom Demais, Escola Escritó-
rio, CHB Crédito e DirtActi-
on. O 20º Raly RN 1500 apoia
o Geoparque Seridó e a ONG
Anjos. Mais informações no 
www.rallyrn1500.com.br

CBV divulga tabela da semifinal da
Superliga Cimed Masculina 17/18
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Sesi-SP comemora ponto

Com os semifinalistas da Su-
perliga Cimed masculina de vôlei
17/18 já definidos, a Confedera-
ção Brasileira de Voleibol (CBV),
divulgou no domingo (01.04), a
tabela da próxima fase da compe-
tição, onde estarão as equipes do
Sada Cruzeiro (MG), Sesc RJ,
Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic
(SP). A semifinal terá início no
próximo sábado (7) em séries dis-
putadas em melhor de cinco jogos
– todos com transmissão da TV.

A disputa pela vaga na final
entre Sada Cruzeiro e EMS Tau-
baté Funvic terá seu primeiro jogo
no sábado, às 17h, no ginásio do
Riacho, em Contagem (MG). O
segundo duelo será no ginásio
Abaeté, em Taubaté (SP), no dia
10 de abril. A série terá sequên-
cia no dia 13, novamente em Con-
tagem. Se for preciso um quarto
jogo, será no dia 17, em Taubaté,
e, em caso de empate, a série será
decidida no dia 20, na casa do
Sada Cruzeiro, time de melhor
campanha na fase classificatória.

A disputa pela outra vaga na
final terá ordem diferente. O
Sesc RJ, classificado em melhor

posição na tabela, optou por come-
çar a série fora de casa. Portanto, o
primeiro jogo contra o Sesi-SP,
também no sábado, às 21h30, será
no Sesi Vila Leopoldina, em São
Paulo. A sequência será nos dias 10
e 14, no Rio de Janeiro (RJ). Caso
necessário, a quarta partida será no
dia 17, novamente na capital pau-
lista, e, se precisar, o quinto e deci-
sivo jogo será no dia 21, no Rio.

Superliga Cimed Masculi-
na 2017/2018 - Semifinal

Primeira rodada: 07.04 –
Sada Cruzeiro (MG) x EMS Tau-
baté Funvic (SP), às 17h, no gi-
násio do Riacho, em Contagem
(MG) – SPORTV e REDETV.
07.04 – Sesi-SP x Sesc RJ, às
21h30, no Sesi Vila Leopoldina,
em São Paulo (SP) – SPORTV.

Segunda rodada: 10.04 –
EMS Taubaté Funvic (SP) x Sada
Cruzeiro (MG), às 19h, no Abae-
té, em Taubaté (SP) – SPORTV.
10.04 – Sesc RJ x Sesi-SP, às
21h30, na Jeunesse Arena, no Rio
de Janeiro (RJ) – SPORTV.

Terceira rodada: 13.04 – Sada
Cruzeiro (MG) x EMS Taubaté Fun-

vic (SP), às 21h30, no Riacho, em
Contagem (MG) – SPORTV. 14.04
– Sesc RJ x Sesi-SP, às 15h, na Are-
na Carioca I, no Rio de Janeiro (RJ)
– SPORTV e REDETV.

Quarta rodada (se necessá-
rio): 17.04 – EMS Taubaté Funvic
(SP) x Sada Cruzeiro (MG), às 19h,
no Abaeté, em Taubaté (SP) – SPOR-
TV. 17.04 – Sesi-SP x Sesc RJ, às

21h30, no Sesi Vila Leopoldina, em
São Paulo (SP) – SPORTV.

Quinta rodada (se necessá-
rio): 20.04 – Sada Cruzeiro
(MG) x EMS Taubaté Funvic
(SP), às 21h30, no Riacho, em
Contagem (MG) – SPORTV.
21.04 – Sesc RJ x Sesi-SP, às
21h, no Tijuca Tênis Clube, no
Rio de Janeiro (RJ) – SPORTV.

Scheidt vence três regatas e conquista
título paulista da Classe Star

Robert Scheidt é campeão
paulista da Classe Star 2018. Ao
lado de Arthur Lopes, o bicam-
peão olímpico ganhou as três re-
gatas disputadas no domingo de
Páscoa, no Yacht Club Santo Ama-
ro, em São Paulo, e conquistou o
título da competição estadual. O
segundo lugar ficou com Torben
Grael, seguido por Dino Pasco-
lato. “É bom voltar a vencer de-
pois de dois vices seguidos”, dis-
se o iatista, lembrando das meda-
lhas de prata na SSL Finals, em
dezembro de 2017, e da Bacardi
Cup, no início de março.

Scheidt conhece bem a re-

presa de Guarapiranga. Formado
no Yacht Club Santo Amaro, o
bicampeão olímpico voltou a dis-
putar regatas em sua cidade natal
após cinco anos. “Competir no
YCSA novamente é uma alegria
muito grande. Em função do ciclo
olímpico da Rio 2016, treinei
muito no Rio de Janeiro nos últi-
mos anos. Por tudo isso, essa vol-
ta, e com título, é realmente um
momento muito especial”, afir-
mou o maior medalhista do Bra-
sil, com cinco pódios, e que tem
patrocínio do Banco do Brasil,
Rolex e apoio do COB e CBVela.

Velejando com o barco de

Arthur Lopes, Robert iniciou o
domingo de Páscoa na liderança
do Estadual. Mantendo a regula-
ridade nas provas de sábado (31),
cruzou a linha de chegada na se-
gunda colocação em todas. “Ti-
vemos um dia maravilhoso neste
domingo de Páscoa. Muito sol e
vitória nas três regatas. O vento
foi aumentando, a primeira pro-
va com vento fraco, a segunda
médio e a terceira forte. A pri-
meira foi bem disputada, porque
viemos de trás e conseguimos
recuperar. As outras duas, ganha-
mos do início ao fim. O Arthur
fez um excelente trabalho na proa

e a gente se entrosou bem rápi-
do. Resumindo, estamos muito
felizes”, completou Scheidt.

Temporada na Star - O gran-
de objetivo de Scheidt na Star,
em 2018, é a SSL Finals, em de-
zembro, nas Bahamas, competi-
ção a qual conquistou a medalha
de prata em 2017, ao lado do pro-
eiro Henry Boenning, o Magui-
la. “No segundo semestre, vou
encaixar o Campeonato Sul-
Americano, no Rio de Janeiro,
em novembro. Mas pode ser que
eu ainda entre em mais compe-
tições. Tudo vai depender da
agenda”, revela Robert.


