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Crescimento das importações diminui
saldo da balança comercial em março
Importação de automóveis cresce
48% após fim do Inovar Auto
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Cinco mil juízes e promotores pedem ao
STF que mantenha prisão em 2ª instância
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Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

27º C
18º C

Presidente do TSF Carmén Lúcia
A presidente do Supremo
A manifestação da minisTribunal Federal (STF), mi- tra ocorre a dois dias do julnistra Cármen Lúcia, gravou gamento no qual a Corte rena segunda-feira (2) um pro- tomará a discussão sobre o
nunciamento no qual afirma p e d i d o d e h a b e a s c o r p u s
que o país vive “tempos de in- protocolado pelo ex-presitolerância e de intransigência dente Luiz Inácio Lula da
c o n t r a p e s s o a s e i n s t i t u i - Silva para evitar a execução
ções”. O pronunciamento foi provisória da pena de 12 anos
exibido na TV Justiça, por e um mês de prisão na ação
volta das 18h30.
penal do triplex do Guarujá

Produção do pré-sal bate
recorde com 1,763 milhão
de barris de óleo por dia
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Estação da CPTM que leva
ao Aeroporto de Guarulhos
é inaugurada
Página 2

Um terço dos desempregados
sobrevive com bicos e
trabalhos temporários
Um terço dos brasileiros desempregados atualmente sobrevive com bicos e trabalhos temporários, geralmente informais,
mostra pesquisa do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional

de Dirigentes Lojistas (CNDL).
Para 29%, o sustento vem da ajuda financeira da família ou amigos e 7% recebem auxílio do programa Bolsa Família. Apenas 2%
utilizam poupança ou investimentos.
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Esporte

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

Foto/ Orlando Bento

DÓLAR

EURO
Compra: 4,08
Venda:
4,08

OURO
Ivovic no ataque

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.
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Scheidt vence três regatas e
conquista título paulista da
Classe Star

Noite

Turismo
Compra: 3,19
Venda:
3,45

20º Rally RN 1500: trechos
históricos e novidades serão
os destaques
Uma edição especial merece um roteiro especial. Com
esse pensamento, a KTC Produções, organizadora do Rally
RN 1500, está preparando uma
prova ainda mais emocionante e agradável para pilotos e
navegadores entre os dias 11

CBV divulga tabela da
semifinal da Superliga
Cimed Masculina 17/18

Comercial
Compra: 3,31
Venda:
3,31

Compra: 131,10
Venda: 157,92

(SP), um dos processos da
Operação Lava Jato. O processo está pautado para a
sessão da próxima quartafeira (4).
No pronunciamento, Cármen Lúcia pede serenidade ao
povo brasileiro e diz que,
fora da democracia, “não há
respeito ao direito, nem esperança de justiça e ética”.
“Problemas resolvem-se
com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito
aos direitos. Superam-se dificuldades fortalecendo-se
os valores morais, sociais e
jurídicos. Problemas 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. Página 4

lor 3,1% inferior ao do mesmo
período do ano passado. Apesar da retração, o indicador
acumula o segundo melhor resultado da história, tanto para
meses de março quanto para o
primeiro trimestre.
No mês passado, as exportações somaram US$ 20,089
bilhões, 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, graças às
vendas de zinco bruto (alta de
95,5%), celulose (+92,1%) e ligas de ferro (48,3%). Página 3

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
início no próximo sábado
(7) em séries disputadas em
melhor de cinco jogos – todos com transmissão da TV.
A disputa pela vaga na final
entre Sada Cruzeiro e EMS
Taubaté Funvic terá seu primeiro jogo no sábado, às 17h,
no ginásio do Riacho, em
Contagem (MG). Página 6

Foto/Divulgação

Previsão do Tempo
Terça:Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Foto/Marcelo Camargo/ABr

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 fundamentais”.
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 Assembleia Geral da
ONU realiza uma série de
eventos sobre a data na próxima quarta-feira (4),
como debates com especialistas e ativistas 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 casamento, família e
paternidade com igualdade de
oportunidades.
Página 3

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

Foto/Divulgação

Dia Mundial
de
Conscientização
sobre o
Autismo foca
em meninas
e mulheres

O crescimento das importações, decorrente da recuperação da economia, reduziu o saldo da balança comercial em
março. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
(Mdic), o país exportou US$
6,281 bilhões a mais do que importou no mês passado, queda
de 12% em relação 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
primeiros meses de 2018, va-

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 Yacht Club Santo Amaro, em
São Paulo, e conquistou o
título da competição estadual.
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Estação da CPTM que leva ao
Aeroporto de Guarulhos é inaugurada
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Conforme antecipado via coluna, é hoje dia da filiação do vereador Mario Covas (ex-PSDB) ao PODEMOS (ex-PTN) da deputada 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 ?
PR E F E I T U RA ( S P )
Virtual prefeito Bruno (PSDB) começa a sentir como será
sua relação com os vereadores da base aliada que não deram quorum 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 LE IA ( S P)
Conforme antecipado via coluna, o ex-presidente Barros
Munhoz (agora ex-PSDB) foi mesmo pro PSB do ainda vice-governador 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.
GOVERNO(SP)
Alckmin [sócio preferencial e candidato Presidencial do
PSDB] não vai ter como controlar o que seu sucessor vai começar a fazer [nem contra França nem a favor de Alckmin] a partir
do momento em que o ainda vice assumir o cargo. Uma. Em tempo: a ALESP já tá dominada.
CONGRESSO
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.
PR 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 candidatura à reeleição.
J U S T I ÇAS
Relativizando o princípio da inocência, magistrados e MP assinaram 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 ?
PA R T I D O S
No PSB, que já perdeu alguns parlamentares, a possível candidatura do ex-ministro [Supremo] Barbosa daria ao Brasil a condição 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.
POLÍTICOS
... No PSL, legenda que agora abriga a candidatura de Bolsonaro (ex-PSC - Rio) à Presidência, a aposta é que pode agregar
quase todos os partidos [2º turno] que teriam muito pouco a dividir se der Alckmin (PSDB), mas que podem ter muito pra não
deixar Bolsonaro virar um Collor (2).
H I ST Ó R IA
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 mundos políticos e jurídicos.
EDITOR
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 “Cronistas de Política de São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil.

cesar.neto@mais.com
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O governador Geraldo Alckmin entregou a Linha 13-Jade
(Engenheiro Goulart-Aeroporto-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 Internacional 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 qualidade de vida para população,
estimulando o desenvolvimento”, ressalta Alckmin.
A Linha 13-Jade, que chegará ao Aeroporto Internacional de
São Paulo, em Guarulhos, é a
primeira totalmente implantada
e operada pela Companhia. Serão beneficiados com a nova linha a população que mora, trabalha ou estuda na segunda cidade mais populosa do Estado,
além dos turistas de lazer e negócios. A previsão é que sejam
atendidos cerca de 120 mil usuários por dia útil.
O secretário dos Transportes
Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, 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 interligar 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, GuarulhosCecap 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, porém será ampliada para todos os
dias na semana. A Operação Assistida é uma praxe de segurança
quando da inauguração de novas
linhas ou estações – é neste período que o comportamento dos
equipamentos e sistemas novos
é observado para identificação de
eventuais necessidades de correção. Nessas duas primeiras etapas 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 Aeroporto-Guarulhos somente nos
horários de pico (das 5h às 9h e
das 16h às 20h), sem a necessidade de baldeação na Estação
Engenheiro Goulart. O percurso
terá duração de cerca de 35 minutos, com o trem parando em
todas estações para embarque e
desembarque e o valor da tarifa
será o mesmo do trem metropolitano, que hoje custa R$ 4.
Depois do quarto mês, a previsão é que entre em operação o
serviço CPTM Airport-Express,
que levará os usuários direto,
sem parada para embarque e desembarque, da Estação Aeroporto-Guarulhos até a histórica Estação da Luz, onde há transferência para as linhas 7-Rubi e 11Coral 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 programados nos dois sentidos. O valor da tarifa ainda será definido.
Implantação da Linha 13Jade
Arquitetura
As estações da Linha 13 têm

arquitetura arrojada, com estruturas 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, reservatório 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 estão equipados com todos os itens
de acessibilidade, como elevadores, corrimãos e rampas
adequadas, comunicação em
Braille, piso e rotas táteis, além
de banheiros públicos comuns e
exclusivos para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida. Juntas, as três estações contam 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 Jardim 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 Alckmin anunciou, na segunda-feira
(2), investimentos da ordem de
R$ 506,3 milhões para obras de
recuperação de rodovias estaduais 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 fortemente a economia. As obras também
ajudam os municípios na arrecadação do Imposto sobre Serviços, além de atrair investimentos e melhorar a produtividade.
E o mais importante: as modernizações nas estradas salvam vidas”, ressalta o governador.
Além de 33 rodovias paulistas, administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem

(DER), mais 40 vias sob administração municipal também serão contempladas. Os investimentos na recuperação e modernização serão de R$ 390 milhões. Já as estradas vicinais ficarão 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, portanto, R$ 490 milhões. Os editais de licitação para contratar
as obras nas rodovias estaduais
serão publicados a partir da próxima terça-feira (3). O processo licitatório correrá na modalidade Concorrência Menor Preço. No total, 936,6 quilômetros
de rodovias e vicinais serão contemplados pelo pacote.
Além de recuperação do pavimento asfáltico e implantação
de nova sinalização, também se-

rão construídas duas novas pontes. Uma estrada, atualmente em
terra, será pavimentada. O DER
executará ainda serviços de perenização, melhorias no sistema
de drenagem e recuperação de
erosões.
No caso das vicinais, a parceria entre Governo do Estado
e prefeituras possibilitará a realização de 18 obras de pavimentação, 15 serviços de recuperação de vias, uma perenização,
construção de três novas pontes
e galerias e uma modernização
de pista. Também serão contratados projetos para recuperação
de outras sete estradas.
Qualidade
Os investimentos fortalecem o compromisso do Estado
de São Paulo quanto à qualidade
da malha viária. De acordo com
a mais recente pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (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 economia, melhorar o escoamento
da produção agrícola e de produtos 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 postos 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 municipais de Mobilidade e Transportes (SMT) e de Inovação e Tecnologia (SMIT), dá início ao
aplicativo SPTaxi na segundafeira (2). O sistema é uma forma 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 cobrança de taxa de adesão para o
taxista. Com o SPTaxi, o motorista terá a liberdade de optar em
oferecer o desconto ao passageiro, que pode variar de 10% a 40%
sobre o preço do taxímetro, conforme disponibilidade e demanda 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 preferência. Os veículos cadastrados
no SPTaxi serão agrupados conforme o desconto escolhido
pelo taxista. Exemplo: se passageiro quiser um desconto de
20%, ele selecionará essa opção
no aplicativo, e os motoristas
que tiverem ativado esse desconto visualizarão o pedido deste
cliente. Esse é um diferencial
competitivo relevante do SPTaxi, que dá liberdade ao taxista de
decidir o desconto, assim como
a bandeira a ser praticada.
O SPTaxi permite aos passageiros visualizar os veículos
mais próximos ao pedir a corrida; escolher o serviço por faixa
de desconto; estimar o valor a pagar, incluindo preço apurado, des-

contos, bandeirada; e avaliar o taxista no fim da viagem. Além disso, terão a segurança de utilizar táxis com motoristas previamente
identificados e cadastrados e veículos que passam por vistorias da
Prefeitura de São Paulo. Contarão
ainda com mais agilidade nas corridas, uma vez que os táxis podem
fazer uso dos corredores de ônibus e faixas especiais.
“Este aplicativo vai modernizar as operações, além de reduzir custos com combustível e
com a manutenção geral do veículo. Também haverá continuamente o aprimoramento do processo, porque o aplicativo é funcional e competitivo. A Prefeitura sempre vai incentivar atividades como esta, pois São Paulo é uma cidade cada vez mais
moderna e global”, disse o prefeito João Doria.
Nessa primeira fase, o pagamento poderá ser feito em
dinheiro, cartões de crédito e de
débito diretamente ao motorista.
Outra novidade é que a Prefeitura de São Paulo irá premiar
os taxistas melhor avaliados pelos passageiros no encerramento da corrida. Uma das formas
de premiar é dar prioridade em
bolsões de táxi em grandes eventos, 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 série de possibilidades, como medir 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 analisar a distribuição dos carros
por região da cidade, por dia da
semana e horário.
A Prodam, empresa de tecnologia da informação da Prefeitura de São Paulo, responderá pela garantia de acesso rápido de taxistas e população ao aplicativo, assim como fará a tabulação dos dados repassados ao Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes (DTP).
Os dados privados de cidadãos e
taxistas estão assegurados por rigoroso processo de segurança da
informação que já permeia todos
os demais procedimentos da administração municipal.
O gerenciamento do aplicativo permitirá auferir uma grande gama de informações, como
o volume de taxistas cadastrados
e disponíveis em cada região da
cidade; o contingente das chamadas por bairro; a distância
média entre o taxista e o cliente
e o tempo médio de espera para
atendimento; a velocidade, a quilometragem, 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 informações recebidas otimizem o
sistema de transporte, o controle 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 Prefeitura 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 desenvolvido pelas equipes da SMT,
em conjunto com a SMIT e a Prodam. Vale ressaltar que o aplicativo estará em constante atualização, inclusive a partir de sugestões 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 praticadas no mercado de APPs de
transportes individuais de passageiros.
Como usar o aplicativo
Os usuários e taxistas interessados 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 utilização 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 prévio de taxistas e eliminação de
dúvidas de motoristas e clientes.
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Crescimento das importações diminui
saldo da balança comercial em março
O crescimento das importações, decorrente da recuperação
da economia, reduziu o saldo da
balança comercial em março.
Segundo dados divulgados pelo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), o
país exportou US$ 6,281 bilhões
a mais do que importou no mês
passado, queda de 12% em relação 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 primeiros 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, tanto para meses de março quanto
para o primeiro trimestre.
No mês passado, as exportações somaram US$ 20,089 bilhões, 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, graças 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 folhas (127,2%) e petróleo bruto
(41,7%). As vendas de produtos
manufaturados subiram 8,3%,
com destaque para óleos combustíveis (+149,7%), suco de
laranja
não
congelado
(+120,2%) e tubos de ferro fundido (+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 mesmo mês do ano passado. As importações de bens de capital

(máquinas e equipamentos usados 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 comercial fechou o ano com superávit
recorde de US$ 67 bilhões, beneficiado pela supersafra e pela
valorização das commodities
(bens primários com cotação internacional). Para este ano, o Mdic
projeta superávit menor, em torno de US$ 50 bilhões, por causa
da estabilização do preço dos bens
primários e da recuperação da
economia, que impulsiona as importações. (Agencia Brasil)

Goldfajn considera viável aprovação
de autonomia do BC ainda neste semestre
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, avaliou na
segunda-feira (2) que é viável a
aprovação, no Congresso Nacional, de proposta que prevê autonomia do Banco Central ainda neste semestre. Goldfajn fez
uma palestra na Fundação Getulio Vargas (FGV) e afirmou
que considera viável a aprovação antes da “turbulência do período eleitoral”, ainda no primeiro 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. Certamente é o único banco central
do mundo que não tem autonomia 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 propõe um mandato fixo para o presidente e diretores do Banco
Central, que seria não coincidente com o do presidente da República. “Outras reformas, principalmente as reformas fiscais,
mexem com interesse e com o
bolso das pessoas. E a autonomia do Banco Central é uma reforma que, se tiver clareza, reduz o prêmio de risco sem gastar um centavo”, completou.
Em sua palestra, o presidente do BC defendeu que o Brasil
terá pela frente o desafio de
manter a inflação e os juros em
patamares historicamente baixos. Goldfajn disse que a eco-

nomia brasileira passará por
transformações se essas taxas
permanecerem baixas.
“Queremos que o que ocorreu na queda da inflação fique
conosco para sempre. O trabalho difícil começa agora: manter 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 tendência 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 controlar a inflação, aproximando-a do
centro da meta do governo para
este ano, que é de 4,5%, com limite de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo.
O presidente do BC alertou
que o cenário internacional favorável a países emergentes não
vai ficará inalterado e defendeu
que é preciso fazer ajustes e reformas neste período em que
outras economias estão crescendo, 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 barris de óleo equivalente por dia
em fevereiro, registrando crescimento de 2,3% em relação a
janeiro e atingindo um novo recorde de produção na região.
Os dados foram divulgados
na segunda-feira (2), no Rio de
Janeiro, pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Eles indicam que a produção dos campos
do pré-sal já responde por mais
da metade de todo o petróleo e
o gás natural extraídos nas bacias sedimentares do país, com
53,3% da produção nacional.
Segundo a ANP, a produção
de petróleo atingiu 1,408 milhão de barris por dia, havendo,
ainda, 56 milhões de metros
cúbicos diários de gás natural
por meio de 83 poços produtores. O recorde anterior de
produção nos campos do pré-

sal era de 1,723 milhão de óleo
equivalente (petróleo e gás natural, resultado obtido em janeiro deste ano).
Produção nacional
Os dados divulgados pela
ANP indicam que a produção
de petróleo nos campos nacionais somou em fevereiro
2,617 milhões de barris de
óleo equivalente por dia, um
aumento de 0,1% na comparação com janeiro, mas uma queda 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 anterior, mas neste caso um aumento de 3%, se comparado com o
mesmo mês de 2017.
Aproveitamento de gás natural
O estudo da ANP indica que
o país vem queimando cada vez
menos gás natural e consequen-

temente aumentando o aproveitamento do produto no mercado interno e também o volume disponibilizado.
Os números mostram, também, que o aproveitamento de
gás natural no Brasil em fevereiro alcançou 96,7% do volume total produzido, tendo
sido disponibilizados ao mercado 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 petróleo por dia e outros 36,2 milhões 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 responderam por 95,5% do petróleo produzido e por 83,5% do
gás natural. A produção nacional se deu a partir de 7.698 poços, sendo 704 marítimos e
6.994 terrestres. Já os campos
operados pela Petrobras produziram 93,9% de todo o petróleo e gás natural extraído nos
campos nacionais.
Os dados de produção de fevereiro estão disponíveis na página do Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP. (Agencia Brasil)

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 credencial VIP para terça-feira (03/04), na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para atingir 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 fundamentais”.
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 Assembleia Geral da ONU realiza uma série de eventos sobre a data na
próxima quarta-feira (4), como debates com especialistas e ativistas 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 casamento, família e paternidade com igualdade de oportunidades.
Desafios
Em novembro de 2017, a Assembleia Geral adotou uma resolução chamando a atenção para os desafios específicos de mulheres e meninas com deficiência para implementar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa decisão manifesta preocupação porque mulheres e meninas nessa situação estão sujeitas a “formas de discriminação diversas e interligadas, que limitam o usufruto de todos os seus direitos humanos e liberdades fundamentais”.
A ONU diz que as meninas com deficiência são menos propensas a terminar o ensino fundamental e têm maior probabilidade 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 probabilidades de sofrer violência física, sexual, psicológica e econômica do que os homens. Outro problema é a desigualdade causada 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 informação sobre educação sexual abrangente. As mais afetadas
são particularmente mulheres e meninas com deficiência intelectual, que inclui o autismo. (Agencia Brasil)

Mercado financeiro

Um terço dos desempregados sobrevive reduz estimativa de
com bicos e trabalhos temporários inflação e projeta Selic
Um terço dos brasileiros
desempregados atualmente sobrevive com bicos e trabalhos
temporários, geralmente informais, mostra pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL). Para 29%, o sustento
vem da ajuda financeira da família ou amigos e 7% recebem auxílio do programa Bolsa Família. Apenas 2% utilizam poupança 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 diaristas e lavagem de roupa (11%) e
serviços de beleza, como mani-

cure e cabeleireiro (8%). A média de dedicação a esse trabalho é de três dias por semana.
Essa periodicidade revela, segundo o SPC/CNDL, não apenas uma escolha, mas escassez
de oportunidade, pois apenas
12% dos que fazem bicos consideram que está fácil conseguir esses trabalhos.
O levantamento revelou também que 41% dos desempregados 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 pesquisa mostra que mais da metade (52%) dos desempregados

brasileiros abandonou algum
projeto ou desistiu da aquisição
de um sonho de consumo por
causa da demissão. As iniciativas mais frequentes foram deixar fazer reserva financeira
(28%), voltar atrás no plano de
reformar a casa (25%), desistir de comprar ou trocar o carro (17%) e deixar de comprar
móveis para a residência
(17%). Foram citados ainda os
planos de abrir o próprio negócio (16%), realizar uma faculdade 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% disseram ter mudado o padrão de vida.
Os cortes mais expressivos foram na compra de roupas, calçados 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, limpeza e alimentação básica
(64%), planos de internet
(49%), telefonia (45%) e TV
por assinatura (40%). Há também 32% de desempregados que
mantiveram plano de saúde.
Quase metade dos desempregados (46%) passaram a pedir dinheiro emprestado a amigos e familiares e 30% recorreram 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 passaram a fazer mais pesquisas de
preços, além de pechinchar
(62%). (Agencia Brasil)
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em 6,25% ao ano
O mercado financeiro reduziu
pela nona semana seguida a estimativa para a inflação este ano. A expectativa para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), desta vez, passou de 3,57%
para 3,54%, de acordo com o boletim Focus, publicação divulgada
todas as semanas pelo Banco Central (BC), elaborada com base em
pesquisa sobre os principais indicadores 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 inflação 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 baixa e economia se recuperando, o
mercado financeiro espera que a
taxa básica de juros, a Selic, seja
reduzida em 0,25 ponto percentual, de 6,50% para 6,25% ao ano, na
próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em
maio. O BC tem sinalizado que fará

mais uma redução na taxa Selic, em
maio, e na reunião seguinte do
Copom, em junho, interromperá o
ciclo de cortes para analisar o cenário.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta de inflação. Quando
o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, e
isso gera reflexos nos preços, porque 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, reduzindo 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, terminando o período em 8% ao ano.
A estimativa para o crescimento 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)

Jornal O DIA SP
Página 4

Nacional

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

Em discurso, Temer diz que “gestos
irresponsáveis” desestabilizam o país
FRANGO. Pesquisadores do Cepea afirmam que, com o período 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 tecnológicas e serviços para fazer cumprir o Código Florestal brasileiro
foram lançadas no último dia (28), em Brasília. As duas ferramentas foram desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Ministério
do Meio Ambiente.
VIGILÂNCIA. Fiscais da Vigilância Agropecuária Internacional (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 serão destruídos. A apreensão dos auditores fiscais agropecuários,
em trabalho conjunto com os técnicos de fiscalização, foi realizada nos dias 27 e 28 de março no Centro de Encomendas Expressas do Correio Internacional, em Pinhais, Curitiba, Paraná.
O Centro recebe encomendas do mundo inteiro.
IRREGULARIDADE. O Ministério da Agricultura concluiu 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 estabelecimentos sob Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o índice de não conformes
foi de 55,6%. Índice de não conformidade significa que a espécie 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 Animal (OIE), programada para o dia 24 de maio, em Paris. Ontem,
segunda-feira, houve sessão solene no Plenário do Senado Federal, 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 Plena 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) anunciou segunda feira dia 26, até US $ 8,4 milhões em financiamento disponível para treinamento e assistência técnica para agricultores e pecuaristas socialmente desfavorecidos e veteranos. O
Programa 2501 foi originalmente autorizado pela Lei de Alimentos, 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, logística, aparência ou validade, segundo a Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Os destaques do período foram as frutas, os legumes e as verduras (FLV). De acordo com o vicepresidente de Comunicação do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Coriolano Xavier, esse valor é relacionado
apenas às perdas de alimentos (in natura ou processados) nos
supermercados. São alimentos descartados devido à aparência, 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 cooperativas ou associações da agricultura familiar com Declaração
de Aptidão ao Pronaf (DAP) Jurídica. Os editais têm prazos diferentes (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 morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoons, publicada no site: www.agrocartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): Cepea/Esalq, Mapa, Usda.
SNA/SP, MDA)

Em discurso na tarde de segunda-feira (2) em São Paulo, no
Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, o presidente da República, Michel Temer, disse que
há pessoas tentando desestabilizar o seu governo mas que, apesar 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 disposta a desestabilizar o país
com gestos extremamente irresponsáveis que têm, naturalmente, repercussão internacional. As pessoas que
agem dessa maneira não sentem brasilidade em seu coração e sabem que gestos dessa
natureza comprometem e criam problemas nos aspectos
internacionais. Mas, apesar de
tudo isso, vencemos todas as dificuldades e chegamos onde estamos. Com coragem e responsabilidade, 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 promovido pela Câmara de Comércio
Árabe-Brasileira.
Na última semana, o advogado José Yunes e o coronel aposentado João Baptista Lima Filho, ambos pessoas próximas ao
presidente Temer, foram presos
pela Polícia Federal na Operação Skala. O inqúerito apura
suspeitas de que agentes públicos favoreceram empresas
do setor portuário com a publicação de um decreto assinado pelo presidente Michel
Temer em maio do ano passado, o chamado Decreto dos
Portos (Decreto 9.048/2017).
Temer voltou a falar hoje que
o Brasil enfrentou sua maior recessão, mas que, durante o seu
governo, a economia cresceu.
“Estamos saindo da pior recessão da nossa história e ingressando em uma fase de crescimento 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 árabes, o presidente lembrou de seu
pai, que veio do Líbano, e disse
que o Brasil sabe acolher estrangeiros. “Estou na posição em
que me encontro [a de presidente da República] a significar também o acolhimento extraordinário que o Brasil dá aos estrangeiros”, comentou.
Segundo o presidente, o comércio entre o Brasil e os países árabes saltou 20% no último ano, chegando a US$ 20 bilhões. “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, brasileiros de nascimento ou de coração, 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 citando as medidas implementado
pelo atual governo, entre elas a
reforma trabalhista, o estabelecimento de um teto de gastos, a
redução da taxa de juros e o regime de recuperação dos estados. “O presidente Temer está
vencendo o desafio com uma
ampla gama de reformas”, disse
o ministro, citando que o governo ainda prevê privatizar a Eletrobras e mexer na lei de recuperação judicial e de falências.
Meirelles destacou que a
expectativa para 2018 é de um
crescimento de 3% do Produto
Interno Bruto (PIB). “Quero registrar que essas medidas fundamentais [citadas por Meirelles]
, importantíssimas, esperadas há
muitos anos, foram realizadas
em um governo que não tem quatro ou oito anos, mas que tem
menos de dois anos. Basta ter
desejo, vontade e disposição
para fazer”, disse Temer. (Agencia Brasil)

Em pronunciamento na TV, Cármen Lúcia
destaca “tempos de intolerância” no país
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra
Cármen Lúcia, gravou na segunda-feira (2) um pronunciamento no qual afirma que o país vive
“tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e
instituições”. O pronunciamento 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 discussão sobre o pedido de habeas corpus protocolado pelo ex-presidente 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 processo está pautado para a sessão da
próxima quarta-feira (4).
No pronunciamento, Cármen
Lúcia pede serenidade ao povo
brasileiro e diz que, fora da democracia, “não há respeito ao
direito, nem esperança de justi-

ça e ética”.
“Problemas resolvem-se
com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos. Superam-se dificuldades
fortalecendo-se os valores morais, sociais e jurídicos. Problemas 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 justiça 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 serenidade. Serenidade para que as
diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social.
Serenidade para se romper com

o quadro de violência. Violência
não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há de
se pedir para que as pessoas possam 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 convivência tranquila de todos. Há que
serem respeitadas opiniões diferentes.
Problemas resolvem-se com
racionalidade, competência,
equilíbrio e respeito aos direitos. Superam-se dificuldades
fortalecendo-se os valores morais, sociais e jurídicos. Problemas resolvem-se garantindo-se
a observância da Constituição,
papel fundamental e conferido
ao Poder Judiciário, que o vem
cumprindo com rigor.
Gerações de brasileiros ajudaram a construir uma sociedade, 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 inimizades sociais. A liberdade democrática há de ser exercida
sempre com respeito ao outro.
A efetividade dos direitos
conquistados pelos cidadãos
brasileiros exige garantia de liberdade para exposição de ideias e posições plurais, algumas
mesmo contrárias. Repito: há
que se respeitar opiniões diferentes. O sentimento de brasilidade deve sobrepor-se a ressentimentos ou interesses que não
sejam aqueles do bem comum a
todos os brasileiros. A República brasileira é construção dos
seus cidadãos.
A pátria merece respeito. O
Brasil é cada cidadão a ser honrado em seus direitos, garantindo-se a integridade das instituições, responsável por assegurálos.” (Agencia Brasil)

Cinco mil juízes e promotores pedem ao
STF que mantenha prisão em 2ª instância
Magistrados e membros do
Ministério Público que compõem o Fórum Nacional de Juízes Criminais (Fonajuc) entregaram-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 instância da Justiça, em 2016. O
documento obteve 5 mil assinaturas de integrantes do fórum. O
documento foi motivado pelo julgamento, marcado para a próxima quarta-feira (4), do habeas

corpus protocolado pelo ex-presidente 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 provisória da pena não afronta o princípio constitucional da presunção
de inocência.
“A presunção de inocência
não consubstancia regra, mas
princípio, que não tem valor absoluto, pelo que, deve ser bali-

zado por outros valores, direitos,
liberdades e garantias constitucionais. Por tais razões, o princípio da
presunção de inocência deve ser
ponderado, a fim de que não se exacerbe a proteção de sujeitos à persecução criminal, em detrimento
dos valores mais relevantes para a
sociedade”, diz a nota técnica.
Mais cedo, a defesa do expresidente Lula entregou ao Supremo um parecer do jurista
José Afonso da Silva contra a
prisão de condenados criminalmente após o fim de todos os
recursos na segunda instância da

Justiça. No entendimento do jurista, a execução da pena de Lula
antes do trânsito em julgado é
inconstitucional.
“O princípio ou garantia de
presunção de inocência tem extensão que lhe deu o art. 5º da
Constituição Federal, qual seja,
até o trânsito em julgado da sentença condenatória. A execução
da pena antes disso viola gravemente a Constituição num dos
elementos fundamentais do Estado Democrático de Direito,
que é um direito fundamental”,
diz Silva. (Agencia Brasil)

Corrupção sistêmica era modo Defesa de Lula entrega ao STF
de fazer política no Brasil,
parecer contra prisão após
afirma Barroso
segunda instância
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso afirmou na segundafeira (2) que a corrupção sistêmica 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 pessoais, era um modo de conduzir o
país”, disse Barroso, ao participar do Fórum Internacional A Segurança Humana na América Latina, 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 jornalistas, o ministro falou sobre corrupção durante o fórum internacional 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”, firmado entre empresários, políticos e a burocracia estatal, com
renovação constante dos acordos
de corrupção.

No entender do ministro, o
processo gerou perda da confiança, 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 cultura de desonestidade”, afirmou.
Segurança humana
Ao falar sobre o tema da segurança humana, Barroso ressaltar que a universalização do ensino para crianças de até 3 anos é a
meta mais importante para alcançar esse objetivo no país. “Não
acho que um país se constrói apenas com punitivismo e combate
à corrupção, mas com agenda
social. Não apenas slogans.”
Já o juiz Eugenio Raúl Zaffaroni, da Corte Interamericana de
Direitos Humanos da Organização 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 vinculados a drogas”, disse Zaffaroni. (Agencia Brasil)

A defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva entregou na segunda-feira (2) ao Supremo Tribunal Federal (STF)
um parecer do jurista José Afonso 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 julgamento do habeas corpus protocolado pelo ex-presidente para evitar a execução provisória da sua
pena de 12 anos e um mês de prisão pela ação penal do tríplex do
Guarujá (SP), um dos processos
da Operação Lava Jato.No entendimento do jurista, a execução da
pena de Lula antes do trânsito em
julgado é inconstitucional.
“O princípio ou garantia de
presunção de inocência tem extensão que lhe deu o art. 5º da
Constituição Federal, qual seja,
até o trânsito em julgado da sentença condenatória. A execução
da pena antes disso viola grave-

mente a Constituição num dos
elementos fundamentais do estado democrático de direito, que
é um direito fundamental”, diz
Silva.
Liminar
No dia 22 de março, a maioria dos ministros decidiu conceder uma liminar ao ex-presidente Luiz que impede a prisão dele
até o julgamento do mérito do
habeas corpus preventivo, que
deve ocorrer nesta quarta.
Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), segunda instância
da Justiça Federal, manteve a
condenação de Lula a 12 anos e
um mês de prisão. Após a análise desse último recurso, a prisão dele poderia ser determinada com base na decisão do STF
que autorizou, em 2016, a prisão de condenados pela segunda
instância da Justiça, mas a liminar da Corte impediu a efetivação da decisão. (Agencia Brasil)
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Importação de automóveis cresce
48% após fim do Inovar Auto
Sem o programa Inovar Auto,
que sobretaxava compras de automóveis de fora do Mercosul e do
México, a importação de automóveis cresceu 48% no primeiro trimestre 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 trimestre de 2017.
Em valores, o país importou
US$ 922 milhões em automóveis
de passageiros de janeiro a março, alta de 76% na comparação
com os US$ 540 milhões importados no mesmo período de
2017. Atualmente, o governo
negocia um novo regime automotivo, o Rota 2030, que não foi
anunciado até agora.

De 2012 a 2017, o Inovar
Auto cobrou alíquota adicional de
30 pontos percentuais de Imposto 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 Argentina. Mesmo assim, esses dois países concentraram 60% do crescimento das importações de veículos 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 automotivo com o Brasil, como Argentina e México, e que não eram

objeto de alíquota adicional”, disse o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços,
Abrão Neto.
De acordo com Abrão Neto,
entre os países sem acordo automotivo com o Brasil, que responderam pelos 40% de crescimento restante no primeiro
trimestre, destacam-se a Alemanha, os Estados Unidos, a
Coreia do Sul e o Japão.
O crescimento das importações em ritmo superior ao aumento das exportações fez o saldo da
balança comercial recuar em março. No mês passado, o Brasil exportou 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 balança comercial em torno de US$
50 bilhões, abaixo do saldo positivo recorde de US$ 67 bilhões
obtido no ano passado. Segundo
Abrão Neto, o recuo deve-se à recuperação da economia, que está
fazendo a população brasileira retomar o consumo de mercadorias
importadas.
Apesar da alta nas importações
de automóveis, o secretário diz
que o crescimento das importações está sendo salutar porque
parte da alta está se destinando à
aquisição de bens usados na produção. Nos três primeiros meses
do ano, a compra de bens de capital
(máquinas e equipamentos) cresceu
18,2%, e a importação de bens intermediários (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)

Vendas nos supermercados têm alta
de 1,57% no primeiro bimestre
O faturamento do setor de supermercados teve alta de 1,57%
em janeiro e fevereiro em comparação com o primeiro bimestre de
2017, segundo balanço divulgado
na segunda-feira (29) pela Associação 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 abaixo do esperado devido à deflação 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 própria Abras, relativo à cesta dos
produtos mais consumidos, registrou 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)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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
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 100514765.1992.8.26.0100. 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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IHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHU
VHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR
03 e 04/04

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
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

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 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.

(GLWDO GH  H  3UDoD GH %HP ,PyYHO H SDUD ,QWLPDomR GRV H[HFXWDGRV 5(75262/2  (1*(1+$5,$ '(
&216758d¯(6/7'$&13-QUHSUHVHQWDGDSRUVHXV VyFLRV-RVp $QWRQLRGH$QGUDGH
&3) Q  (YHOLVH 1RODVFRGH $QGUDGH&3)  $OODQ 1RODVFRGH $QGUDGH&3) Q
  .OHEHU 1RODVFR GH $QGUDGH H 3(1Ì618/$ &216758725$ ( ,1&25325$'25$ /7'$
&13-0)GHPDLVLQWHUHVVDGRVH[SHGLGRQRVDXWRVGD$omRGH5HVFLVmR&RQWUDWXDO&XPXODGD
FRP 'HYROXomR GH 3DUFHODV 3DJDV H ,QGHQL]DomR 3RU 3HUGDV H 'DQRV UHTXHULGD SRU 7(5(=,1+$ *20(6
6$17$1$ 2/,9(,5$ &3) Q  3URFHVVR Q  2 'U 5RJpULR 0XULOOR
3HUHLUD&LPLQR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGD&DSLWDOQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DRVTXHRSUHVHQWH
HGLWDOGHH3UDoDGHEHPPyYHOYLUHPRXGHOHFRQKHFLPHQWRWLYHUHPHLQWHUHVVDUSRVVDTXHQDIRUPDGRDUW
,, GR 1&3& UHJXODPHQWDGR SHOR 3URYLPHQWR  DWUDYpV GR JHVWRU MXGLFLDO KRPRORJDGR SHOR 7ULEXQDO GH
-XVWLoDZZZIDURRQOLQHFRPEUVRERFRPDQGRGR/HLORHLUR2ILFLDO6U5RQDOGR6pUJLR05)DUR-XFHVSQQR
GLDjVKRUDVWHUiLQtFLRDSUDoDHVHHVWHQGHUiSRUWUrVGLDVVXEVHTXHQWHVHQFHUUDQGRVHHP
jVKRUDVVHQGRHQWUHJXHDTXHPPDLVGHULJXDORXDFLPDGDDYDOLDomRVHQGRHQWUHJXHDTXHP
PDLV GHU LJXDO RXDFLPD GD DYDOLDomRVHQGR TXH HP QmR KDYHQGR OLFLWDQWHV DEULUVHi D  SUDoDTXHWHUi LQtFLR
LPHGLDWDPHQWHDSyVRIHFKDPHQWRGDSULPHLUDHVHHQFHUUDUiQRGLD jVKRUDVSDUDR/HLOmR
RFDVLmRHP TXHRVUHIHULGRVEHQV VHUmRHQWUHJXHVD TXHPPDLV GHUQmRGHYHQGRVHUDFHLWR ODQFHLQIHULRU D
GDDYDOLDomRDWXDOL]DGD3HORSUHVHQWHHGLWDOILFDPLQWLPDGRVRVH[HFXWDGRVHGHPDLVLQWHUHVVDGRVVHQmRLQWLPDGRV
SHVVRDOPHQWHRXQDSHVVRDGHVHXVDGYRJDGRV&21',d¯(6'(9(1'$'26/$1&(62SUHVHQWH/HLOmRVHUi
HIHWXDGR QD PRGDOLGDGH ³21/,1(´VHQGR TXH RV ODQFHVGHYHUmRVHUIRUQHFLGRV DWUDYpV GH VLVWHPD HOHWU{QLFR GR
JHVWRUZZZIDURRQOLQHFRPEUHLPHGLDWDPHQWHGLYXOJDGRVRQOLQHGHPRGRDYLDELOL]DUDSUHVHUYDomRGRWHPSRUHDO
GDVRIHUWDV1mRVHUiDGPLWLGRVLVWHPDQRTXDORVODQoRVVHMDPUHPHWLGRVSRUHPDLOHSRVWHULRUPHQWHUHJLVWUDGRVQR
VLWH GR JHVWRU DVVLP FRPR TXDOTXHU RXWUD IRUPD GH LQWHUYHQomR KXPDQD QD FROHWD H QR UHJLVWUR GRV ODQoRV '2
3$*$0(1722$UUHPDWDQWHGHYHUiGHSRVLWDUQRSUD]RLPSURUURJiYHOGHKRUDVRYDORUGRODQFHYHQFHGRUDWUDYpV
GDJXLDGHGHSyVLWRMXGLFLDODVHUREWLGDQRVLWHZZZEEFRPEU3$5&(/$0(172'HDFRUGRFRPRDUW,H,,
HSDUiJUDIRVGR1&3&RVLQWHUHVVDGRVHPDGTXLULUREHPGHIRUPDSDUFHODGDSRGHUmRSHGLURSDUFHODPHQWRSRU
HVFULWRDWpRLQtFLRGRSULPHLUROHLOmRGHVGHTXHDSURSRVWDQmRVHMDLQIHULRUDRYDORUGDDYDOLDomRHDWpRLQtFLR
GRVHJXQGROHLOmRGHVGHTXHRYDORUGDSURSRVWDQmRVHMDYLO YLO PHQRUTXHGRYDORUGDDYDOLDomR ILFDQGR
FODUR TXH GRUHTXHULPHQWR GHYHUiFRQVWDU RIHUWD GH SDJDPHQWR GH SHOR PHQRV  GR YDORU GR ODQFH j YLVWD
HRUHVWDQWHSDUFHODGRHPDWpPHVHVJDUDQWLGRSRUFDXomRLG{QHDTXDQGRVHWUDWDUGH PyYHLVHSRUKLSRWHFD
GRSUySULREHPTXDQGRVHWUDWDUGH LPyYHLV'HWRGDVDVSURSRVWDVGHYHUmRFRQVWDUSUD]RPRGDOLGDGHLQGH[DGRU
GHFRUUHomRPRQHWiULDHFRQGLo}HV GHSDJDPHQWRGRVDOGR'HYHDLQGDFRQVWDU GDSURSRVWDTXH RLQWHUHVVDGR
GHFODUDHVWDUFLHQWHGDPXOWDGHVREUHDSDUFHODLQDGLPSOLGDVRPDGDjVSDUFHODVYLQFHQGDV DUW EHP
FRPRTXHHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWRGHFODUDHVWDUFLHQWH VREUHDSRVVLELOLGDGHGHRH[HTHQWHSHGLUDUHVROXomR
GDDUUHPDWDomR RXDFREUDQoDGRYDORUHPDEHUWRQHVWHVPHVPRVDXWRV DUW 2EVHUYDVHDLQGDTXHD
SURSRVWD GH SDJDPHQWR GR ODQFH j YLVWD VHPSUH SUHYDOHFHUi VREUH DV SURSRVWDV GH SDJDPHQWR SDUFHODGR
'$&20,66®2'2*(6725$FRPLVVmRGROHLORHLURVHUiGH FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGHDUUHPDWDomRD
VHU SDJD SHOR DUUHPDWDQWH QR SUD]R GH DWp  KRUDV DSyV R OHLOmR DWUDYpV GH GHSyVLWR EDQFiULR '2 $872 '(
$55(0$7$d®2$SyVDHIHWLYDOLTXLGDomRGRVSDJDPHQWRVDFLPDRDXWRGHDUUHPDWDomRVHUiDVVLQDGRSHOR-XL]
,0,66®21$3266(2DUUHPDWDQWHSURYLGHQFLDUiSHUDQWHR-Xt]RFRPSHWHQWHDLPLVVmRQDSRVVH'$$'-8',&$d®2
&DVRRH[HTXHQWHYHQKDDDGMXGLFDURVEHQVILFDUiLJXDOPHQWHUHVSRQViYHOSHORSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGR/HLORHLUR
VREUHRYDORUGDDYDOLDomR'$5(0,d®21DKLSyWHVHGHUHPLomRDSyVDSXEOLFDomRGRHGLWDORVGHYHGRUHVSDJDUmR
DFRPLVVmRGRJHVWRUMXGLFLDOGH WUrVSRUFHQWR VREUHRYDORUGHDYDOLDomRGRVEHQVSDUDFREHUWXUDGHWRGRV
RV GLVSrQGLRV DFUHVFLGR GH WRGRV RV HQFDUJRV SUHYLVWRV GHYHQGR DSUHVHQWDU RV SDJDPHQWRV DR JHVWRU MXGLFLDO
FRQMXQWDPHQWHFRPDSHWLomRID]HQGRH[SUHVVDPHQomRjUHPLomRGDH[HFXomRFDVRHPTXHQmRGHYHUiID]HUXVR
GR SURWRFROR LQWHJUDGR $&25'2 &DVR KDMD DFRUGR HQWUH DV SDUWHV DSyV D SXEOLFDomR GR HGLWDO VHUi GHYLGD D
FRPLVVmRGHVREUHRYDORUGRDFRUGRSRUSDUWHGRGHYHGRUSDUDFREHUWXUDGRVFXVWRVGROHLOmR)$/(&2126&2
(YHQWXDLVG~YLGDVSRGHUmRVHUHVFODUHFLGDVQRHVFULWyULRGR*HVWRU-XGLFLDOQD5XD6LOYHLUD 0DUWLQVDQGDU
&HQWUR  6mR 3DXOR63 RX DLQGD SHOR WHOHIRQH     HPDLO FRQWDWR#IDURRQOLQHFRPEU /27( Ó1,&2
'XDVFDVDVjUXDQH DQWLJD5XD-RmR-RVp1RJXHLUD DWXDO5XD7DUDSDWLQJDQTXDGUD
$ 9LOD -DFXL QR 'LVWULWRGH 6mR 0LJXHO 3DXOLVWD H VHX UHVSHFWLYR WHUUHQRPHGLQGR  P GHIUHQWH GD
IUHQWHDRVIXQGRVGRODGRGLUHLWRGHTXHPGDUXDROKDSDUDRLPyYHOPHGHPFRQIURQWDQGRFRPRSUpGLR
 GH SURSULHGDGH GH $YHOLQR *DUFLD SHOR ODGR HVTXHUGR PHGH P GDt GHIOHWH D HVTXHUGD HP kQJXOR
TXDVHUHWRQXPDGLVWkQFLDGHFRQIURQWDQGRQHVWDVGXDVPHGLGDVFRPDSDUWHUHVWDQWHGDiUHDGRDGD
j ,JHUMD (YDQJpOLFD &RQJUHJDFLRQDO GH 6mR 0LJXHO 3DXOLVWD SUpGLR Q  GDt GHIOHWH D GLUHLWD HP kQJXOR
TXDVH UHWR QXPD GLVWkQFLD GH  P  FRQIURQWDQGR FRP -RVp /RSHV DWp HQFRQWUDU D OLQKD GRV IXQGRV
PHGLQGRQHVWDOLQKDGRVIXQGRVPFRQIURQWDQGRFRPRVSUpGLRVQVHTXHID]HPIUHQWH
SDUD D (VWUDGD GR -DFXL HQFHUUDQGR iUHD GH  Pñ GHYLGDPHQWH PDWULFXODGR MXQWR DR  &UL GD
&DSLWDOVREPDWULFXODQ9$/25'$$9$/,$d®25 RLWRPLOK}HVFHQWRHGH]RLWRPLO
UHDLV FRQIRUPHODXGRGHDYDOLDomRGHIOVFRQVWDQWHGRVDXWRVGDWDGRGHPDUoR9$/25'$ $9$/,$d®2
$78$/,=$'2 3(/2 7-63 3$5$ MXQKR 5  2EV &RQVWD GD $Y GD UHIHULGD PDWUtFXOD
SHQKRUD QRV DXWRV GD DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD 3URFHVVR Q  HP WUDPLWH
SHUDQWH D  9DUD GR &tYHO GR )RUR &HQWUDO PRYLGD SRU -Ó/,2 &e6$5 '20,1*8(6 '( 628=$ &3) 1
2EV&RQVWDGD$YGDUHIHULGDPDWUtFXODSHQKRUDQRVDXWRVGDDomRGHH[HFXomRWUDEDOKLVWD
SURFHVVRQHPWUDPLWHSHUDQWHD9DUDGR7UDEDOKRGH6mR3DXORPRYLGDSRU&5,63,1,$12'(
628=$3,172 &3) 1  2EV &RQVWD GD $Y  GD UHIHULGD PDWUtFXOD SHQKRUD QRV DXWRV GD
([HFXomR&LYLOSURFQHPWUkPLWHSHUDQWHD2ItFLRGR)RUR5HJLRQDOGH6mR0LJXHO3DXOLVWD
SURPRYLGDSRU0,5,$0$7$,'('()5(,7$6&3)2EV&RQVWDGD$YGDUHIHULGDPDWUtFXOD
SHQKRUD QRV DXWRV GD ([HFXomR &LYLO SURFQ  HPWUkPLWH SHUDQWHD  2ItFLR GR )RUR
&HQWUDO SURPRYLGD SRU 0$5,$ 26$1$ *20(6 '( 628=$ &3)   2EV  &RQVWD GD $Y  GD
UHIHULGD PDWUtFXOD SHQKRUD QRV DXWRV GD ([HFXomR &LYLO SURF Q  HP WUkPLWH SHUDQWH
D2ItFLRGR)RUR&HQWUDOSURPRYLGDSRU,921(0$,$&$0$5*2&3)2EV&RQVWDPGpELWRV
GH,378SDUDRH[HUFtFLRDWXDOQRPRQWDQWHGH5SDUDDGDWDGHH'tYLGD$WLYDQRPRQWDQWH
GH 5  3HUtRGR GH    SDUD D GDWD GH  2EV  2 YDORU GR GpELWR H[HTXHQGR p GH
5SDUDDEULOGHFRQIRUPHSHWLomRGHIOVGRVDXWRVÑ1867$;$6(,0326726(YHQWXDLV
WD[DVRXLPSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHREHPFRUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHRXDGMXGLFDQWHFRPH[FHomRGRVGpELWRV
GR  ~QLFR GR DUWLJR  GR &71 TXH VH VXEURJDP VREUH R SUHoR GRV EHQV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6HUi RSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQD IRUPDGDOHL

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 correspondendolhe 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. 010538410.2009.8.26.0010, 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
CECILIAPAULO 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.

Venezuelanos começam a ser
transferidos de RR para
outros estados nesta semana
Quase 600 venezuelanos que estão em Roraima serão transferidos 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 cidades de Roraima, que atualmente concentram dezenas de milhares de venezuelanos. Com isso, espera-se garantir melhores condições aos imigrantes, boa parte com alta escolaridade e chances 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 maior 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 Refugiados (Acnur). O primeiro critério de corte é a identificação daqueles 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 transferências para São Paulo, Cuiabá e Campinas serão realizadas
por meio de aeronaves da Força Aérea Brasileira. Já aqueles selecionados para ir a Manaus farão o trajeto de ônibus.
A Casa Civil não soube informar se haverá novas levas de interiorização e nem quantos venezuelanos estão em condições de
serem transferidas para outros estados.
De acordo com a Casa Civil, além da interiorização o governo federal vem realizando outras ações de atendimento em Roraima. Foram implantadas barracas nas cidades com maior número de venezuelanos para oferecer abrigos a centenas de pessoas 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)
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 acionistas presentes para deliberarem: 1º. Exame, deliberação e aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício social ﬁndo 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

JAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF: 62.440.235/0001-51 / NIRE 35300394917
- Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação - JAS Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), 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 Comercial, bem como as devidas alterações ao Estatuto
Social da Companhia; e (ii) eleição do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro da Companhia. Barueri,
29/03/ 2018. Alexandre Greco - Diretor Comercial.
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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

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.
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.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Eduardo Barrichello estreia
na Fórmula 4 americana

Dudu Barrichello ao lado do pai Rubens
quistou o troféu senior de vice- uma junção da campeã Cape com
campeão da ROK na super com- a nova DC. O chefe de equipe, tal
petitiva “Rok Cup Florida Winter como dono é Don Conner. “Estou
Tour”, vencendo a primeira roda- extremamente animado por ter
da em Palm Beach, Flórida. No Eduardo conosco. Ele é talentoso
último final de semana, o piloto e tem uma grande paixão pelo esesteve em Savannah, no Estado da porte a motor, que sem dúvida foi
Geórgia, para treinos extras com passado pelo pai dele. Estou hono carro de Fórmula:
rado pelo fato de Rubens ter esA equipe de Dudu no campeo- colhido nossa equipe para o inicio
nato americano é a “DC Autosport de carreira profissional no fórmuwith Cape Motorsport”, trata-se de la do Eduardo,”disse Conner.

Calendário Formula 4 Americana:
Corrida 1: Aton/ Vir ginia
(Virginia International Raceway 26 a 29 de abril); Corrida 2:
Atlanta/ Georgia (Road Atlanta 10 a 12 de maio); Testes Oficiais
- Wampum, Pennsylvania (Pittsburgh 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 International Race Complex - 3 a 5 de
agosto); Corrida 5: Austin, Texas
(Circuit of the Americas - 19 a 21
de outubro).

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 início no
próximo sábado (7) em séries disputadas em melhor de cinco jogos
– todos com transmissão da TV.
A disputa pela vaga na final
entre Sada Cruzeiro e EMS Taubaté 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 sequência no dia 13, novamente em Contagem. 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 cla ssificatória.
A disputa pela outra vaga na
final terá ordem diferente. O
Sesc RJ, classificado em melhor

posição na tabela, optou por começar 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 paulista, e, se precisar, o quinto e decisivo jogo será no dia 21, no Rio.
Superliga Cimed Masculina 2017/2018 - Semifinal
Primeira rodada: 07.04 –
Sada Cruzeiro (MG) x EMS Taubaté Funvic (SP), às 17h, no ginásio 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 Abaeté, 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-

Foto/ Amanda Demétrio

CBV divulga tabela da semifinal da
Superliga Cimed Masculina 17/18

Sesi-SP comemora ponto
vic (SP), às 21h30, no Riacho, em
Contagem (MG) – SPORTV. 14.04
– Sesc RJ x Sesi-SP, às 15h, na Arena Carioca I, no Rio de Janeiro (RJ)
– SPORTV e REDETV.
Quarta rodada (se necessário): 17.04 – EMS Taubaté Funvic
(SP) x Sada Cruzeiro (MG), às 19h,
no Abaeté, em Taubaté (SP) – SPORTV. 17.04 – Sesi-SP x Sesc RJ, às

21h30, no Sesi Vila Leopoldina, em
São Paulo (SP) – SPORTV.
Quinta rodada (se necessário): 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 bicampeão olímpico ganhou as três regatas disputadas no domingo de
Páscoa, no Yacht Club Santo Amaro, em São Paulo, e conquistou o
título da competição estadual. O
segundo lugar ficou com Torben
Grael, seguido por Dino Pascolato. “É bom voltar a vencer depois de dois vices seguidos”, disse o iatista, lembrando das medalhas 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 disputar 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 últimos anos. Por tudo isso, essa volta, e com título, é realmente um
momento muito especial”, afirmou o maior medalhista do Brasil, 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 regularidade nas provas de sábado (31),
cruzou a linha de chegada na segunda colocação em todas. “Tivemos um dia maravilhoso neste
domingo de Páscoa. Muito sol e
vitória nas três regatas. O vento
foi aumentando, a primeira prova com vento fraco, a segunda
médio e a terceira forte. A primeira foi bem disputada, porque
viemos de trás e conseguimos
recuperar. As outras duas, ganhamos do início ao fim. O Arthur
fez um excelente trabalho na proa

e a gente se entrosou bem rápido. Resumindo, estamos muito
felizes”, completou Scheidt.
Temporada na Star - O grande objetivo de Scheidt na Star,
em 2018, é a SSL Finals, em dezembro, nas Bahamas, competição a qual conquistou a medalha
de prata em 2017, ao lado do proeiro Henry Boenning, o Maguila. “No segundo semestre, vou
encaixar o Campeonato SulAmericano, no Rio de Janeiro,
em novembro. Mas pode ser que
eu ainda entre em mais competições. Tudo vai depender da
agenda”, revela Robert.

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

Foto/ Donizete Castilho

A temporada ocorre em 5 corridas no calendário anual, sendo que
a última etapa acontece junto à Fórmula 1. Os primeiros testes oficiais 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.

Foto/Divulgação

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

20º Rally RN 1500
Uma edição especial merece um roteiro especial. Com
esse pensamento, a KTC Produções, organizadora do Rally
RN 1500, está preparando uma
prova ainda mais emocionante
e agradável para pilotos e navegadores 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, Currais Novos e Bom Jesus. O 20º
Rally RN 1500 será válido
pelo Campeonato Brasileiro
de Rally Off-Road para carros, 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 importante parte da história do
rally cross country nacional.
Tenho certeza que todos gostarão da surpresa que estamos
preparando para o 20º Rally
RN 1500”, destaca Kleber Tinoco, diretor-geral e criador da
competição preferida pelos pilotos e navegadores.
Klebinho destaca também a
grande expectativa das cidades
que fazem parte da prova. “Todos estão ansiosos pela chegada do rali. Estão programadas
atrações em cada uma das bases, mostrando o quanto o
evento é importante para os
municípios e para todo o estado. Será uma grande festa, sem
dúvida”, completa.
As inscrições seguem abertas e podem ser feitas no site
o f i c i a l ,
www.rallyrn1500.com.br, até o

dia 6 de abril. Com a grande
procura, a expectativa é de recorde de presença nas categorias 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 participantes saem dalí com destino a
Açú, com 221 km, sendo 142
km de especial. No dia 13, o
trecho será com largada e chegada 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 especial 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 especial. 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 Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA); Federação Potiguar de Automobilismo (FPA)
e Federação de Motociclismo
do RN (Femorn). O patrocínio
de Ale e Can-Am, com apoio
da Prefeitura de Currais Novos, Prefeitura de Açu, Prefeitura de Bom Jesus, Prefeitura
de São Miguel do Gostoso,
Prefeitura de Afonso Bezerra,
Prefeitura de Pedro Avelino,
Prefeitura de São Tomé e Restaurante Tábua de Carne. As
parcerias especiais são de Sebrae, Ecocil, Gestus Soluções
em Gestão, Armação Propaganda, GasGas Motos, Água
Mineral Santa Maria, Arisun
Pneus, Armas e Bagagens,
Bom Demais, Escola Escritório, CHB Crédito e DirtAction. O 20º Raly RN 1500 apoia
o Geoparque Seridó e a ONG
Anjos. Mais informações no
www.rallyrn1500.com.br

