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Moro condena ex-diretor da
Petrobras e outros 11 na Lava Jato
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BNDES fechou primeiro trimestre
com lucro líquido de R$ 2,06 bilhões

Balança comercial tem
superávit de US$ 3,1 bilhões

no início de maio

Esporte

São Paulo, terça-feira, 15 de maio  de 2018www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

16º C

Terça: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite

Previsão do Tempo

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,22
Venda:       3,22

Turismo
Compra:   3,21
Venda:       3,40

Compra:   3,86
Venda:       3,86

Compra: 142,50
Venda:     172,48

Hamilton domina na
Espanha e Ferrari erra

na estratégia
Por Tiago Mendonça

Em um circuito de difíceis
ultrapassagens como Barcelo-
na, na Espanha, largar na frente
é fundamental. Acertar na es-
tratégia, mais importante ain-
da. Lewis Hamilton sabe disso
e soube aproveitar um fim de
semana em que nitidamente ti-
nha o melhor carro para con-
seguir uma vitória incontestá-
vel, mais de 20 segundos à
frente do segundo colocado.

Não por acaso, foi Valtteri
Bottas quem fechou a dobra-
dinha da Mercedes, em segun-
do lugar.                     Página 8 Lewis Hamilton
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A seleção brasileira femi-
nina de vôlei estreará Liga das
Nações nesta terça-feira (15),
no ginásio José Corrêa, em
Barueri (SP). As brasileiras
duelarão com as alemãs, às
15h05, com transmissão ao

Brasil estreia contra
a Alemanha na

Liga das Nações
vivo da TV Globo e do Spor-
TV 2. Será o primeiro jogo do
time do treinador José Rober-
to Guimarães na temporada.
Ainda nessa semana, a equipe
verde e amarelo duelará com
o Japão e a Sérvia.   Página 8

Tite anuncia os
23 convocados da
Seleção Brasileira

para Copa do Mundo
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Tite definiu a lista dos 23 jogadores

A lista com 23 convocados
do Brasil para a Copa do Mundo
da Rússia foi oficializada pelo
técnico Tite nesta segunda-feira
na sede da CBF, no Rio de Janei-
ro. Em um evento que contou

com a presença de mais de 300
jornalistas, o comandante da
Seleção Brasileira divulgou os
nomes dos jogadores. Confira
a lista dos convocados na pá-
gina do Esporte:       Página 8

Tainá e Victoria superam
argentinas e conquistam o

ouro na etapa de Lima

Victoria (costas) e Tainá
comemoram ponto na final da
etapa

O Brasil encerrou com chave
de ouro a temporada 2018 do Cir-
cuito Sul-Americano de vôlei de
praia. Tainá e Victoria (SE/MS) ven-
ceram no domingo (13) a etapa ‘Fi-
nals’ disputada em Lima, no Peru,
ao superarem as argentinas Ana
Gallay e Fernanda Pereyra por 2
sets a 1 (22/20, 16/21, 9/15). É o
terceiro ouro da dupla nesta edição
do torneio continental.    Página 8
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Um Olhar

sobre o
Mundo discute
os conflitos

na Faixa
de Gaza

Diante do violento con-
fronto entre palestinos e isra-
elenses na fronteira da Faixa de
Gaza e Israel, onde já morre-
ram mais de 50 pessoas e mais
de 2.400 ficaram feridos, o
jornalista Moisés Rabinovici
recebeu nesta segunda-feira
(14) a historiadora e professo-
ra de história árabe da Univer-
sidade de São Paulo (USP) Ar-
lene Clemesha no programa
Um Olhar sobre o Mundo.

Os palestinos protestam
contra a decisão do presidente
norte-americano Donald Trump
de instalar a embaixada dos Es-
tados Unidos em Jerusalém
e também  participam da “Mar-
cha do Retorno”, movimento que
pretende forçar a volta deles às
terras hoje ocupadas por Israel.
O programa irá ao ar às 21h45,
na TV Brasil.               Página 3

Ortega pede
que comissão

da OEA
investigue
mortes na
Nicarágua

O governo da Nicarágua
pediu que a Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos
(CIDH) envie uma missão, o
mais rapidamente possível,
para investigar as mortes de
pelo menos 50 pessoas nos
protestos que há um mês ocor-
rem em todo o país.   Página 3
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Dolar-Moeda estrangeira

US$ 83,4 bilhões e as impor-
tações, US$ 59,9 bilhões, com
saldo positivo de US$ 23,4 bi-
lhões. Nesse mesmo período
de 2017, o saldo era de US$
24,3 bilhões.

Nas previsões mais recen-
tes, analistas de mercado ouvi-
dos pelo Banco Central esti-
mam que a balança comercial
em 2018 deve fechar com sal-
do positivo entre US$ 50 bi-
lhões e US$ 52 bilhões, menor
do que o saldo de US$ 67 bi-
lhões do ano passado, que ha-
via sido o melhor resultado em
quase 30 anos.

Exportações
As exportações na primeira

quinzena de maio cresceram
23,3% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.    Página 3

A balança comercial brasi-
leira registrou superávit de US$
3,1 bilhões nas duas primeiras
semanas de maio. Segundo o
Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços (MDIC),

o saldo é resultado da diferença
entre exportações totais no va-
lor de US$ 8,8 bilhões e impor-
tações de US$ 5,7 bilhões. 

No acumulado do ano até
agora, as exportações somam

Educação financeira pode
reduzir endividamento
excessivo, diz Goldfajn

A melhoria dos níveis de edu-
cação financeira leva a uma de-
manda e uso mais responsável do
crédito, com menor risco de
endividamento excessivo e, por-
tanto, uma menor inadimplência.
A avaliação foi feita pelo presi-
dente do Banco Central (BC),
Ilan Goldfajn, na segunda-feira
(14), em Brasília, durante a aber-
tura da 5ª Semana Nacional de
Educação Financeira.

“Esses efeitos contribuem
para a redução do custo do cré-
dito”, disse Goldfajn, acrescen-
tando que ao aumentar a propen-
são do cidadão a poupar, a educa-
ção financeira estimula o desen-
volvimento econômico do país e
para o bem-estar da população.

Goldfajn também citou a ino-
vação tecnológica, que tem le-
vado ao surgimento de novas ins-
tituições, as chamadas fintechs
(empresas de inovação e tecno-

logia no setor financeiro). Ele
lembrou que recentemente o BC
regulamentou as fintechs de cré-
dito para aumentar a competição
no mercado de crédito. “Aliada
a mecanismos de proteção re-
sultantes da regulação e da su-
pervisão do sistema financeiro,
a educação financeira é, sem
dúvida, fator fundamental na pre-
paração de um ambiente seguro
e sustentável para o consumidor
desses novos serviços”, disse.

A Semana de Educação Fi-
nanceira é realizada anualmente des-
de 2014, com ações educacionais,
gratuitas, presenciais e online. Neste
ano, as ações serão realizadas de hoje
(14) ao dia 20. Em 2017, foram mais
de 3.600 ações, organizadas por 101
instituições, que alcançaram cerca de
3 milhões de pessoas. A programa-
ção está disponível no site do even-
to: www.semanaenef.gov.br. (Agen-
cia Brasil)

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) fechou o
primeiro trimestre de 2018
com um lucro líquido de R$
2,06 bilhões. O resultado,
divulgado  na segunda-fei-
ra (15), decorre da queda
nas despesas com provisão
e na inadimplência, além
do crescimento de R$ 322
milhões do resultado com
derivativos embutidos em
debêntures. Também influen-
ciaram o resultado o crescimen-
to de R$ 209 milhões nas alie-
nações de participações

societárias e o aumento de R$
183 milhões na receita com di-
videndos e juros sobre capital
próprio.

Segundo a contadora do
banco Evânia Borgerth, que
ocupava o cargo de superin-
tendente de Controladoria
no primeiro trimestre e apre-
sentou o demonstrativo fi-
nanceiro, o resultado líqui-
do teve aumento de 453,4%
em relação ao primeiro tri-
mestre de 2017. Para ela, o
número é explicado pelo ce-
nário que passou o Brasil no
exercício de 2016.    Página 3
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C Â M A R A  ( S P ) 

4ª Jornada Paulista de Cerimonial [e Protocolo] foi um su-
cesso absoluto. Cerca de 400 participantes, que lotaram o Salão
Nobre, tiveram uma aula magna dos maiores cerimonialistas e
mestres de cerimônia de São Paulo, além do compromisso do
presidente do CNCP pela regulamentação das profissões.     

P R E F E I T U R A 

Bruno Covas (PSDB) até que tava bem à vontade na inaugura-
ção da nova sede do diretório paulistano no último dia 10. Embo-
ra seja muito cedo, vale registrar que não só tá em campanha pela
reeleição em 2020, como concomitantemente em pré-campanha
ao governo do Estado de São Paulo em 2022. 

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

Tá ficando estreito pros deputados que migraram pro PSB do
governador França (PSB paulista), encarar uma eleição na qual
partidos estão na coligação proporcional têm candidatos compe-
titivos que podem faturar cadeiras. A inflação tá elevando o corte
do quociente eleitoral pra mais de 60 mil votos.         

G O V E R N O  ( S P ) 

Desde prefeito de São Vicente, França (PSB) sempre esteve
ao lado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Daí não colar
o que andam dizendo sobre ele ’fazer média’ ao condecorar a PM
feminina que reagiu a assalto, em festa dia das mães, na escola da
filha, salvando mães e filhos ao matar um ladrão.   

C O N G R E S S O 

Deputado federal Arnaldo Jardim (PPS) deixou o
irmão Fernando na Secretaria - Agricultura (SP) -  em que era ti-
tular. Isto sim é se dar ao luxo de não deixar ‘crescer um novo
jardim’, dando uma ‘aula’ política do que é a real ‘agricultura
familiar’, com ‘raízes’ que lá ficaram ‘plantadas’ talvez até o lon-
gínquo 2022.  

 
P R E S I D Ê N C I A

Sobrou pra Aloysio Nunes, ex-comunista e ex-companheiro
de Dilma que foi exilado em Paris no final dos anos 1960; hoje
senador (PSDB) e ministro (Relações Exteriores), solicitar do-
cumentos ‘secretos’ - CIA (USA) - que apontam o general Geisel
fez vistas grossas nas execuções em relação a terroristas.           

J U S T I Ç A S

Se o Ministério Público Eleitoral diz que não tem como acom-
panhar e garantir os processos eletrônicos dos resultados da elei-
ção 2018, sem ter a impressão em papel, isso quer
necessariamente dizer que tinha tal condição nas
eleições anteriores ?  Esta é a perguntinha da hora neste cenário
de notícias falsas. 

P A R T I D O S 

Conforme publicamos, desde a ‘reforma’ política de
2016, donos e sócios preferenciais dos 35 partidos político
tem seus mandos multiplicados pra eleição 2018, uma vez que
vão usar ainda mais dinheiro [fundo partidário] do que tinham
e também distribuir aos filiados conforme ‘critérios’ de
inteira ’justiça’ ...            

P O L Í T I C O S 

... Por conta disso, a esperada renovação de candidatos e elei-
tos não vai se dar agora, arrebentando com quem se achava gran-
de novidade, sem combinar com donos e sócios preferenciais.
Esqueceram, ou não sabem que quem controla executivas nacio-
nais, estaduais e municipais controla até votos decisivos.    

H I S T Ó R I A S 

Quem vai se consolidando enquanto profissional de comuni-
cação e marketing no mercado político é Marco Iten. Seu livro
sobre “Eleição de Deputados - Estratégia Eleitoral”, pela Exteri-
or Editora, custa menos [55 Reais] que uma pizza de camarão,
com a vantagem de não provocar ’intoxicação’ nas urnas.

E D I T O R     

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na política e uma via da liberdade possí-
vel. Ele está dirigente na Associação ”Cronistas de Política de
São Paulo”. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um
dos pioneiros no Brasil. 

CESAR
 NETO

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

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

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

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

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

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

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548
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A Prefeitura assumirá, após
12 meses, o pagamento do au-
xílio-moradia às vítimas do in-
cêndio do edifício Wilton Paes
de Almeida, ocorrido há duas
semanas na região central de
São Paulo. O pagamento será
feito até o atendimento defini-
tivo das famílias pela Secreta-
ria Municipal de Habitação.

Até o momento, 144 famíli-
as que moravam no edifício fo-
ram cadastradas para receber o
auxílio-moradia pela Companhia
de Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano (CDHU), do Go-
verno do Estado, pelo período
de 12 meses: R$ 1.200 no pri-
meiro mês e de R$ 400 a partir
do segundo. Depois deste perí-
odo, a Prefeitura assumirá o pa-
gamento mensal no mesmo va-
lor de R$ 400. Outras 111 fa-
mílias dos edifícios interdita-
dos também estão recebendo o
benefício até a desinterdição
dos imóveis.

As equipes da Secretaria
Municipal de Assistência e De-

senvolvimento Social seguem
na região onde ficava o prédio
para atendimento aos morado-
res. O atendimento habitacional
das famílias só será feito na
Central de Habitação da Prefei-
tura de São Paulo, na Avenida
São João, 299.

Atendimento social
A maioria das famílias víti-

mas do incêndio foi acolhida
pela Prefeitura, seguiu para ca-
sas de parentes ou foi realocada
pelo próprio movimento. Gran-
de parte das pessoas que se en-
contram no Largo Paissandu não
é de vítimas do desabamento,
mas sim de pessoas atraídas pe-
las doações feitas no local.

Desde o acidente e até esta
segunda-feira (14), a SMADS
havia contabilizado 773 pernoi-
tes em equipamentos sociais,
principalmente no abrigo emer-
gencial localizado embaixo do
Viaduto Pedroso, no Centro. As
famílias têm, no local, acesso a
banho, alimentação e informa-

ções sobre as possibilidades de
atendimento na rede socioassis-
tencial da Prefeitura.

Durante as últimas semanas,
vans da secretaria foram dispo-
nibilizadas às pessoas concen-
tradas na praça para o transporte
até os abrigos. “Aproveitamos
para solicitar que as doações
sejam entregues na Cruz Verme-
lha e não no Largo do Paissan-
du, porque isso está incentivan-
do a permanência no local de
pessoas que não tem nada a ver
com essa ocupação”, diz o se-
cretário em exercício da pasta,
José Castro. 

A Secretaria de Direitos Hu-
manos e Cidadania enviou ofício
à Promotoria da Infância e Ju-
ventude informando sobre as
condições de vulnerabilidade de
cerca de 15 crianças e adoles-
centes cujas famílias estão
acampadas no Largo Paissandu.
A atuação do Ministério Públi-
co, em conjunto com o Conse-
lho Tutelar e a Justiça, pode fa-
cilitar que as famílias aceitem

deixar a praça.
Serão instalados tapumes no

entorno da área onde ficava o pré-
dio por questões de segurança. A
Prefeitura já iniciou as negocia-
ções com a União, proprietária
do edifício Wilton Paes de Al-
meida, e com a CDHU sobre a
destinação do terreno. Até o fim
deste mês, será anunciada a de-
cisão. A intenção é desenvolver
um projeto habitacional na área. 

Imóveis interditados
Os cinco imóveis da região

interditados após o desabamen-
to do edifício serão liberados
gradativamente após os propri-
etários apresentarem os laudos
necessários para a liberação dos
edifícios pela Prefeitura Regi-
onal da Sé.

As ações das equipes se con-
centram, agora, na remoção do
entulho para a desobstrução das
vias do entorno. A destinação do
entulho retirado do terreno do
prédio será definida pelo gover-
no federal.

Prefeitura inaugura ponto público
de coleta de lixo eletrônico

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria do Verde e do Meio Am-
biente, implantou na segunda-fei-
ra (14) um ponto público de co-
leta de e-lixo no Parque Ibirapu-
era, na Zona Sul de São Paulo.

Para inaugurar o coletor, o
parque recebeu alunos do Colé-
gio Guilherme Dumont Villares e
um grupo de escoteiros para se-
rem os primeiros a descartar cons-
cientemente o lixo eletrônico.

A iniciativa se deu por uma
parceria com o Movimento Gre-
enk (criado para conscientizar e
mobilizar a sociedade para o des-
carte correto do lixo eletrônico)
e o Principado de Mônaco. O
evento contou com a presença do
Secretário do Verde e do Meio
Ambiente, Eduardo de Castro,
representantes do Principado de
Mônaco, Movimento Greenk,
entre outros convidados.

Além do Ibirapuera, outros
parques da cidade receberão
pontos públicos de coleta, em
uma iniciativa inédita no país
(veja relação dos parques abai-
xo). “A custo zero para o muni-
cípio, nós iremos instalar 15
coletores de lixo eletrônico.

Essa é uma preocupação com a
sustentabilidade e com o futuro
das nossas crianças”, afirma o
Secretário do Verde e Meio
Ambiente, Eduardo de Castro.

Os materiais descartados
nos pontos de coleta da cidade
serão retirados pelo Sistema da
Green Eletron, Entidade Gesto-
ra fundada pela Associação Bra-
sileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee) para geren-
ciar a Logística Reversa de
equipamentos eletroeletrôni-
cos. Os materiais passíveis de
recuperação serão enviados aos
Centros de Recondicionamen-
to de Computadores (CRCs),
que integram o programa do
Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunica-
ções. Serão coletados compu-
tadores (notebooks e CPUs),
impressoras, celulares, tablets,
monitores e equipamentos eletro-
eletrônicos de pequeno porte.

O coletor de e-lixo foi de-
senvolvido pelo Movimento
Greenk conjuntamente com a
Green Eletron. O produto é fa-
bricado em aço, metais e plásti-
cos reciclados, oferecendo re-

sistência às intempéries – já que
estará exposto ao sol e à chuva
nos parques públicos.

Dados da Organização das
Nações Unidas (ONU) situam o
Brasil na segunda colocação em
um ranking dos países das Amé-
ricas na produção de e-lixo, só
perdendo para os Estados Uni-
dos. É também o sétimo maior
do mundo. O empenho da SVMA
na ação é conscientizar os mu-
nícipes quanto aos riscos que
possíveis elementos químicos
contidos no lixo eletrônico cau-
sam ao meio ambiente.

Altamente tóxicos, alumínio,
mercúrio, cádmio, chumbo e lí-
tio, por exemplo, se despejados
sem critério na natureza contami-
nam o solo e o lençol freático.

Pontos de coleta
O Termo de Cooperação fir-

mado possui um investimento de
R$ 200 mil e prevê o projeto de
implantação e operação de pon-
tos de coleta de lixo eletrônico
na cidade de São Paulo, por doze
meses. Confira a relação de par-
ques municipais que receberão
os pontos de coleta:

1) Parque Ibirapuera – Av.
Pedro Álvares Cabral, s/n

2) Parque Trianon – Rua Pei-
xoto Gomide, 949(3) Parque
Prefeito Mario Covas – Avenida
Paulista, 1853(4) Parque da In-
dependência – Avenida Nazare-
th, s/n(5) Parque do Cordeiro
Martin Luther King – Rua Bre-
ves, 968(6) Parque Lina e Paulo
Raia – Rua Volkswagen, s/n(7)
Parque Buenos Aires - Av Angé-
lica, 1.500(8) Parque do Povo –
Av. Henrique Chamma, 420(9)
Parque da Aclimação – Rua Mu-
niz de Souza, 1.119(10) Parque
Burle Marx – Av. D Helena Pe-
reira de Moraes, 200(11) Parque
Piqueri – R. Tuiuti, 515(12) Par-
que do Carmo – Av. Afonso de
Sampaio e Sousa, 951 - Itaque-
ra(13) Parque Vila Guilherme /
Trote – Rua São Quirino, 905

Outro ponto de coleta a ser
instalado será no Clube Centro
Esportivo, Recreativo e Educati-
vo do Trabalhador, gerenciado
pela Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer. Na sede da Pre-
feitura de São Paulo, no Centro,
também há um coletor instalado.

Abertas inscrições para
Olimpíada Brasileira de Robótica

Vai até o dia 18 de maio o
prazo para estudantes das Esco-
las Técnicas Estaduais (Etecs)
se inscreverem na Olimpíada
Brasileira de Robótica (OBR).

Estão habilitados para com-
petir os alunos dos Ensinos Fun-
damental, Médio e Técnico que
completem até 19 anos em
2018. A coordenação nacional
desta edição é da Universida-
de Federal  de São Carlos

(UFSCar).
A OBR é dividida em duas

modalidades: prática e teórica.
A modalidade teórica tem duas
fases e não requer conhecimen-
to específico de robótica. Na
primeira etapa, o aluno faz a pro-
va na escola que frequenta. Na
segunda, a prova é realizada nas
sedes regionais da OBR.

Já a modalidade prática
consiste em resolver um desa-

fio. Equipes de até quatro es-
tudantes precisam construir
um robô autônomo que deve
resgatar vítimas em um terre-
no acidentado.

As etapas regionais e estadu-
ais acontecem entre junho e se-
tembro. A primeira fase será re-
alizada no dia 8 de junho e a se-
gunda, em 24 de agosto. A fase
nacional está programada para o
período de 6 a 9 de novembro,

em João Pessoa, na Paraíba.
Neste ano, a novidade fica

por conta do “nível zero”, dire-
cionado a alunos com idade en-
tre 6 e 8 anos. Em 2017, a or-
ganização registrou 142 mil
alunos inscritos, um aumento
de 28% em relação ao ano an-
terior. A OBR tem o apoio do
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq).

Zona norte de São Paulo recebe
serviços do Poupatempo móvel

A partir desta terça-feira (15)
até 26 de maio, os moradores de
Jaçanã e Tremembé, na zona nor-
te da capital paulista, terão aces-
so aos serviços oferecidos pelo
Poupatempo Móvel, das 8h30 às
16h30, na avenida Luis Stama-
tis, número 300.

Os atendimentos na unidade
móvel são por ordem de chega-
da e estão sujeitos a encerra-
mento de senhas, devido à ca-
pacidade de atendimento em
cada região.

Na ocasião, será possível
solicitar a emissão de docu-
mentos como a Carteira de
Identidade (RG), Atestado de
Antecedentes Criminais
(AAC), além de serviços públi-

cos pela internet, como regis-
tro de Boletim de Ocorrência
Eletrônico, consulta de multas
de trânsito e pontuação na Car-
teira Nacional de Habilitação
(CNH), emissão de segunda via
de contas, entre outros.

A entrega do RG aos cida-
dãos é realizada em data e local
informados no protocolo de
atendimento. Para pessoas com
RG emitido no Estado de São
Paulo e que não tenham pen-
dências com a justiça, o Ates-
tado de Antecedentes Criminais
pode ser retirado na hora.

Campanha do Agasalho
O Poupatempo Móvel par-

ticipa da Campanha do Agasa-

lho, assim como os 71 postos
fixos do programa, recebe doa-
ções de roupas, sapatos e co-
bertores em bom estado. Os
materiais serão distribuídos a
entidades cadastradas no Fundo
Social de Solidariedade do Es-
tado de São Paulo próximo aos
locais de coleta.

Programa Poupatempo
Iniciado em 1997, o Poupa-

tempo é executado pela Diretoria
de Serviços ao Cidadão da Pro-
desp – Tecnologia da Informação.

São 71 unidades fixas em
todas as regiões administrativas
do Estado, além de um posto
móvel que atende a áreas do en-
torno da Grande São Paulo.

Pelo quarto ano consecutivo, o
Poupatempo foi eleito o ‘Melhor
Serviço Público de São Paulo’ pelo
Instituto Datafolha, em 2018.

Foram mais de 15 mil km
percorridos desde janeiro de
2015, e cerca de 200 mil aten-
dimentos.

A carreta tem 15 metros de
comprimento e uma área útil de
95 metros quadrados para o
atendimento do público. O veí-
culo é equipado com ar-condi-
cionado e porta especial aces-
sível com elevador para pesso-
as com necessidades especiais.
O posto cobre atualmente uma
área de mais de 20 milhões de
habitantes, na Região Metropo-
litana de São Paulo.
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Um Olhar sobre o
Mundo discute os conflitos

na Faixa de Gaza
Diante do violento confronto entre palestinos e israelenses na

fronteira da Faixa de Gaza e Israel, onde já morreram mais de 50
pessoas e mais de 2.400 ficaram feridos, o jornalista
Moisés Rabinovici recebeu nesta segunda-feira (14) a historiadora
e professora de história árabe da Universidade de São Paulo (USP)
Arlene Clemesha no programa Um Olhar sobre o Mundo.

Os palestinos protestam contra a decisão do presidente norte-
americano Donald Trump de instalar a embaixada dos Estados Uni-
dos em Jerusalém e também  participam da “Marcha do Retorno”,
movimento que pretende forçar a volta deles às terras hoje ocupa-
das por Israel. O programa irá ao ar às 21h45, na TV Brasil. 

A entrevista, gravada e prevista para ser exibida  na segunda-
feira, com o cônsul da Coreia do Sul em São Paulo Hak You Kim
e com encarregado de negócios da embaixada do Brasil na Co-
reia do Norte, Cleiton Schenkel, para discutir as perspectivas
de paz nas Coreias irá ao ar em data futura. (Agencia Brasil)

Ortega pede que comissão
 da OEA investigue mortes

na Nicarágua
O governo da Nicarágua pediu que a Comissão Interamerica-

na de Direitos Humanos (CIDH) envie uma missão, o mais rapi-
damente possível, para investigar as mortes de pelo menos 50
pessoas nos protestos que há um mês ocorrem em todo o país.  

O pedido foi publicado  na segunda-feira (14), no Twitter, pelo
secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA),
o uruguaio Luís Almagro. A CIDH é um órgão autônomo da OEA,
cuja função é promover e proteger os direitos humanos nos 35
países do continente americano.

A investigação de uma organização internacional independente
foi uma das condições da Igreja Católica para mediar um diálogo
entre manifestantes e o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.

Os protestos tomaram conta das ruas da Nicarágua  desde o
dia 18 de abril. Os bispos do país exigiram que o governo acabe
com a repressão, desmantele os grupos paramilitares e aceite a
visita de uma missão da CIDH. Ortega tinha prazo até o meio-dia
desta segunda-feira, (14) para dar um sinal “concreto” de que
aceitava essas propostas.

Fim de semana de violência
A resposta de Ortega chega depois de um fim de semana de

violência. O estopim dos distúrbios – os mais violentos desde o
fim da guerra civil em 1990 – foi a reforma da previdência, que o
governo acabou revogando, sem conseguir acalmar os ânimos.

Jovens universitários, agricultores e até empresários se uni-
ram aos protestos contra Ortega, que, em 2016, conquistou seu
terceiro mandato consecutivo.

Daniel Ortega, líder da Revolução Sandinista que, em 1979,
derrubou a ditadura de Anastásio Somoza, tem sido acusado pela
oposição (e também por ex-aliados) de querer instalar uma di-
nastia política na Nicarágua, parecida com a que ele combateu
quando era guerrilheiro de esquerda. A mulher dele, Rosario
Murtillo, é sua vice e porta-voz. (Agencia Brasil)

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) fechou o primeiro
trimestre de 2018 com um lu-
cro líquido de R$ 2,06 bilhões.
O resultado, divulgado  na se-
gunda-feira (15), decorre da que-
da nas despesas com provisão e
na inadimplência, além do cres-
cimento de R$ 322 milhões do
resultado com derivativos em-
butidos em debêntures. Tam-
bém influenciaram o resultado
o crescimento de R$ 209 mi-
lhões nas alienações de partici-
pações societárias e o aumento
de R$ 183 milhões na receita
com dividendos e juros sobre
capital próprio.

Segundo a contadora do ban-
co Evânia Borgerth, que ocupava
o cargo de superintendente de
Controladoria no primeiro trimes-
tre e apresentou o demonstrativo
financeiro, o resultado líquido teve
aumento de 453,4% em relação
ao primeiro trimestre de 2017.
Para ela, o número é explicado
pelo cenário que passou o Bra-
sil no exercício de 2016.

 “Em 2016 nós ainda tínha-
mos um nível de incerteza com
relação à economia bastante ele-
vado. Com isso, nossos indica-
dores de inadimplência em 2016
começaram a subir. Como his-
toricamente a nossa inadimplên-
cia era baixa, então naquela épo-
ca a gente começou a fazer pro-
visões mais representativas e no
primeiro trimestre de 2017 ain-
da estávamos nessa metodologia

de aumentar o nosso provisiona-
mento para risco de crédito”.

Evânia explicou que, no pri-
meiro trimestre de 2017, o ban-
co constituiu provisões de R$
3,3 bilhões e, a partir de mea-
dos de 2017, o cenário econô-
mico melhorou e houve redução
de R$ 301 milhões da despesa
com provisão para perdas em
investimentos no trimestre fe-
chado em março.

“A inflação começou a ficar
controlada, a economia come-
çou a mostrar sinais de recupe-
ração, o investimento até a vol-
tar. Com isso, a nossa necessi-
dade de provisionamento caiu.
Ao contrário, nesse primeiro tri-
mestre a gente até conseguiu
reverter parte de provisão que
tinha feito no passado”, disse.

BNDESPAR
Outro fator para o balanço

positivo foi a participação dos
investimentos da BNDESPAR,
subsidiária de participações aci-
onárias do Sistema BNDES, que
teve lucro líquido de R$ 570
milhões. “As bolsas também so-
friam as mesmas incertezas que
a gente, com relação ao provisi-
onamento. Então para elas tam-
bém o mercado melhorou, as
posições, as cotações de merca-
do se elevaram. Com isso o ban-
co conseguiu fazer alienações
de forma muito mais rentável do
que aquela verificada no primei-
ro trimestre de 2017”, explicou.

No primeiro trimestre de

2018, o lucro líquido da BN-
DESPAR teve queda de 46% di-
ante do resultado de R$ 1,24 bi-
lhão no primeiro trimestre de
2017. A queda ocorreu pela pro-
visão para perdas na carteira de
debêntures de R$ 1,31 bilhão. O
resultado líquido com aliena-
ções de participações societá-
rias foi de R$ 831 milhões e o
principal desinvestimento rea-
lizado pela BNDESPAR foi a
alienação de ações da Petro-
bras, que é responsável por
mais de 90% do resultado com
alienações.

Segundo o balanço, houve
uma leve queda nos ativos to-
tais, que passaram de R$ 867,5
bilhões no trimestre encerra-
do em dezembro de 2017, para
R$ 860,1 bilhões no período
encerrado em março. Evânia
destacou que o mais importan-
te é o resultado do patrimônio
líquido, que aumentou de R$
62,8 bilhões em dezembro
para R$ 74 bilhões em março.

Sobre a diminuição nas re-
ceitas com Operações de Cré-
dito e Repasses , de R$ 12,8 bi-
lhões no primeiro trimestre de
2017 para R$ 10,4 bilhões nes-
se, Evânia disse que a tendência
de queda se mantém desde 2015.
“Por tendência, a demanda por
novos investimentos vêm cain-
do desde 2015, em função das
incertezas do mercado. Então,
com isso, a nossa carteira mé-
dia cai, porque os clientes da
carteira que já estão lá vão pa-

gando os seus empréstimos e, o
que era normal, que novos cli-
entes entrassem ou que aqueles
clientes tomassem novos em-
préstimos. Isso vem acontecen-
do num ritmo mais lento do que
o pagamento, daí a nossa cartei-
ra média cai”.

Além disso, segundo ela, a
queda no período das taxas mé-
dias de juros que incidem sobre
a carteira de negócios do BN-
DES também contribuiu para
essa queda da receita. Esse de-
clínio da carteira média no pe-
ríodo também influenciou o
produto de intermediação fi-
nanceira, que passou de R$
4,51 bilhões no primeiro tri-
mestre do ano passado para R$
2,57 bilhões no mesmo trimes-
tre de 2018.

Apesar da inadimplência de
30 dias ter apresentado ligeiro
crescimento, passando de
2,12%, em dezembro de 2017
para 2,24% em 31 de março, a
taxa de inadimplência de 90 dias
apresentou queda, passando de
2,08% em dezembro de 2017
para 1,62% em março de 2018.

Se não forem levadas em
conta as operações que têm ga-
rantia da União, o índice de
inadimplência do BNDES seria
de 0,98% para 30 dias e de
0,36% para 90 dias. Já o índice
de renegociação cresceu de
3,62% dezembro para 5,18% em
março, principalmente por cau-
sa das dívidas dos estados.
(Agencia Brasil)

Balança comercial tem superávit
de US$ 3,1 bi no início de maio

A balança comercial brasi-
leira registrou superávit de US$
3,1 bilhões nas duas primeiras
semanas de maio. Segundo o
Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços
(MDIC), o saldo é resultado
da diferença entre exporta-
ções totais no valor de US$
8,8 bilhões e importações de
US$ 5,7 bilhões. 

No acumulado do ano até
agora, as exportações somam
US$ 83,4 bilhões e as impor-
tações,  US$ 59,9 bilhões,
com saldo positivo de US$
23,4 bilhões. Nesse mesmo
período de 2017, o saldo era de
US$ 24,3 bilhões.

Nas previsões mais recentes,

analistas de mercado ouvidos
pelo Banco Central estimam
que a balança comercial em
2018 deve fechar com saldo
positivo entre US$ 50 bilhões e
US$ 52 bilhões, menor do que o
saldo de US$ 67 bilhões do ano
passado, que havia sido o melhor
resultado em quase 30 anos.

Exportações
As exportações na primeira

quinzena de maio cresceram
23,3% em relação ao mesmo
período do ano passado. Elas
foram puxadas principalmente
pela comercialização de produ-
tos básicos, como petróleo bru-
to, carne de frango, minério de
cobre, soja em grãos e farelo de

soja, que totalizaram US$ 611,1
milhões. 

Também contribuiu para o
crescimento a venda de produ-
tos semimanufaturados, como
óleo de soja, celulose, ferro-li-
gas, madeira serrada ou fendi-
da, com mais de R$ 136,6 mi-
lhões em vendas, e de produtos
manufaturados, incluindo mo-
tores e turbinas de aviação, cha-
pas, tiras, películas de lâminas
de plástico, suco de laranja con-
gelado, polímeros plásticos e
veículos de carga, gerando re-
ceitas de US$ 337 milhões. 

Em relação ao mês passado,
houve avanço de 17,4% na ven-
da de produtos brasileiros para
o exterior, em termos de média

diária apurada pelo governo.

Importações
Nas importações, a média

diária até a segunda semana de
maio deste ano foi de US$
720,6 milhões, um valor 30,7%
acima da média de maio de
2017. Houve aumento de com-
pra externa de produtos farma-
cêuticos (+50,6%), equipamen-
tos mecânicos (+45,8%), equi-
pamentos eletroeletrônicos
(+33%), combustíveis e lubri-
ficantes (+31,1%), e químicos
orgânicos e inorgânicos
(+30%). Na comparação com
abril, houve crescimento de
9,7% nas importações.  (Agen-
cia Brasil)

Igualdade salarial aumentaria PIB
em 3,3%, diz Banco Mundial

A redução da diferença sala-
rial entre homens e mulheres
poderia aumentar o Produto In-
terno Bruto (PIB – a soma de
todas os bens e serviços produ-
zidos no país – em 3,3%, o equi-
valente a R$ 382 bilhões. A con-
clusão é do estudo Mulheres,
Empresas e o Direito 2018:
Igualdade de Gênero e inclusão
econômica, divulgado  na segun-
da-feira (14) pelo Banco Mun-
dial, na sede da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV).

O trabalho Mulheres, Em-
presas e o Direito, que analisou
o impacto da legislação na inclu-
são econômica das mulheres, foi
desenvolvido para estimular re-
formas legislativas e adoção de
políticas públicas que promovam
maior igualdade de gênero.

Em sua quinta edição, o do-
cumento incluiu mais 16 países
em seu universo, passando a anali-
sar 189 economias em todo o mun-
do. O relatório constatou que, no
Brasil, apesar dos avanços obtidos
nos últimos 10 anos, “ainda há leis
que impedem a plena participação
econômica das mulheres”.

O relatório do Banco Mun-
dial passa a atribuir pontuação,
que vai de zero a 100, em sete
principais eixos da economia:
acesso às instituições, uso de
propriedade, acesso ao empre-

go, incentivo ao trabalho, aces-
so aos tribunais, acesso ao cré-
dito e proteção da mulher con-
tra a violência.

Para caso do Brasil, foram
destacados como pontos fortes
o fato de não haver limitações à
capacidade jurídica das mulhe-
res, ou à liberdade de movimen-
to, ou de direitos iguais à pro-
priedade e herança que possam
afetar sua inclusão econômica.

Em contrapartida, o docu-
mento destaca como pontos fra-
cos a lei não prever licença pa-
rental, igualdade de remunera-
ção para o trabalho masculino e
feminino, trabalho dos pais em
regime flexível, discriminação
com base no gênero ou no esta-
do civil no acesso ao crédito.
Segundo o relatório, isso “des-
favorece o empreendedorismo
feminino”.

Lacunas
Para a especialista em gêne-

ro do Banco Mundial, Paula Ta-
vares, que apresentou o docu-
mento e participou de debate com
professores da FGV ligados ao
tema e estudiosos do assunto,
não foram vistos grandes avanços
no país nestes últimos dez anos.

Paula Tavares disse que há
algumas lacunas que precisam
serem equacionadas. “No Brasil,

há lacunas que observamos e que
são bastante importantes. Uma
delas é a questão das cotas. O Bra-
sil até hoje não possui cotas, por
exemplo, para conselho de admi-
nistração de empresas privadas”.

“Recentemente, o país ado-
tou uma legislação tratando das
cotas para empresas públicas,
mas nós fazemos uma avaliação
de como isso afeta as mulheres
nas empresas privadas. Além dis-
so, não existe um sistema de li-
cença parental que permita me-
lhor distribuição das responsa-
bilidades entre os pais em rela-
ção à criação dos filhos. Outra
área que nós analisamos, e que
o Brasil ainda não visualizou, é
a questão da aposentadoria”.

Segundo a especialista, a re-
forma da Previdência em anda-
mento poderia igualar a idade da
aposentadoria, “uma vez que a ado-
ção de idades diferentes, ao con-
trário do que muitos pensam, é
prejudicial à mulher – seja do pon-
to de vista do desenvolvimento de
sua ascensão profissional, seja do
ponto de vista de sua remunera-
ção quando da aposentadoria”.

Abismo racial
Para Paula Tavares, a questão

das diferenças salariais, do pon-
to de vista do gênero, torna-se
ainda mais grave quando a ques-

tão é analisada sob o ponto de
vista racial, caso em que a mu-
lher se torna “ainda mais vulne-
rável”.

“Entendo que em todos os
países do mundo, e principal-
mente no Brasil, a questão da
raça ainda é um elemento que
torna a mulher mais vulnerável.
No Brasil, por exemplo, a renda
média da mulher é equivalente
a cerca de 75% da renda do ho-
mem para cargos equivalentes.
Mas, no caso da mulher negra,
essa diferença aumenta e che-
ga a 50% do salário dos ho-
mens. Há uma necessidade
importante de lidar com essa
questão”, ressaltou.

A especialista do Banco
Mundial lembrou que apenas 8%
das mulheres ocupam cargos de
lideranças nas empresas do país,
principalmente quando os car-
gos são no setor de administra-
ção - que é o mais alto posto.
“Uma das medidas para comba-
ter essa questão seria a adoção
de cotas. No Canadá, por exem-
plo, há cinco anos foi adotada
essa medida, para fomentar a
participação das mulheres nos
conselhos das empresas e, em
mais ou menos quatro anos, o
país conseguiu aumentar a par-
ticipação de 18% para 25%.”
(Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do  executado JOSE ERNESTO LE SUEUR BARBARISI
(CPF nº 023.183.988-01 e RG nº 7.526.186 SSP/SP), MARIA CRISTINA MELLO MORAES BABARISI (CPF nº
066.416.808-04 E RG nº 10.132.711), JORGE LUIZ  LE SUEUR BARBARISI ( CPF nº 934.328.368-72 e RG nº
7.526.186-SSP), MARIA FRANCISCA MELLO MORAES BARBARISI (CPF nº 022.617.148-58 E RG nº
10.132.712 SSP). A Dra. Adriana Borges de Carvalho, MM Juiza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro/SP, na forma da Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da Ação de
Cobrança de condominio em fase de Execução, ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO ISABELLE, Processo
n°0009195-38.2002.8.26.0002, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras
expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e o Leilão será realizado por meio
eletrônico, com fulcro no artigo 879 do Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/
2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do portal www.allianceleiloes.com.br. A 1ª Praça
terá início no dia 18/06/2018 às 11:30 horas e término dia 21/06/2018 às 11:30 horas onde serão aceitos lances
de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou
igual ao valor da avaliação em 1º Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 21/06/2018 às
11:31 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 19/07/2018, às 11:30 horas. Em
primeiro Leilão deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em segunda Praça, se for o lance inferior ao
valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável,
sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquneta por cento) do valor da
avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial, não sendo aceito em hipótese alguma
lance vil, de acordo com o artigo 891, § unico do novo CPC. As Leilãos serão conduzidos pelo Leiloeiro Público
Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob
o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, através do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor
Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do bem,
bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos fiscais e
tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo único do
artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do Leilão/ciência da liberação do
lance condicional, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a comprovação do
efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de arrematação, caso não
sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo, informando também os
lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da
aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor
Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de
arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32,
que deverá ser depositada em juizo e será autorizado seu levantamenteo após a apreciação da idoneidade do
lance pelo juizo, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a
vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Descrição do Bem: Apartamento nº 131, localizado
no 13º andar do Edificio Isabelle, situado á Rua Dr. José Carlos de Toledo Piza nº 215, no 29º Subdistrito -
Santa Amaro, com área real privativa de 285,93m², área real comum de 235,89m², já incluida a
correspondente a 4 vagas indeterminadas na garagem localizadas nos 1º, 2º e 3º subsolos, perfazendo a
área real total de 521,82m², correspondendo-lhe a fração ideal de 5,7635% no terreno. O referido edificio faz
parte do condominio registrado sob nº 12 na matricula nº 16.660. contribuinte sob nº 170.192.0094-9.
Objeto da matricula nº 231.615 do 11º CRI/SP. Avaliação R$ 790.000,00 (agosto/2016), valor que será
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Conforme Av 13 -
consta penhora junto ao juizo de Direito da 1º Vara e respectivo Oficio Civel, desta Capital, extradio dos autos
(processo 583.00.01.089957-2, numero de ordem nº 1588/01, da ação de procedimento ordináriom  -em geral,
movida por Haroldo Rodrigues, contra Jorge Luiz Le Sueur Barbarisi e outros, metado ideal do imóvel foi
penhorada, tendo sido atribuido o valor da causa R$ 209.334,80 (03/2008). Cosnta do Av.14/231.615 penhora
exequenda. Consta do Av. 15/231.615 Penhora (Prenotação 1.147.858-29/04/2016. Pelo oficio nº 430/2016,
de 65/2016, da 78º Vara do Trabalho de São Paulo Capital,Justiça do Trabalho - TRT 2º Região,  expedido
nos autos (processo nº 01367003519985020078) ação trabalhista movida por Erasmo Bacelar da Silva em
face de Camapua Veiculos Ltda e outros. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de
atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os
pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC).
Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento
da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 2% (dois por cento). Remição da
Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo
antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o Leilão,
a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto
a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros,
custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 2% (dois por
cento) sobre o valor da avaliação atualizada. A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações
pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Será
o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. S/P 03 de maio de 2018. Adriana Borges
de Carvalho – Juíza de Direito
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IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
AP 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA, Agente Fiduciário do SFH, venderá
na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complement ar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários,
para pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o
arrematante pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo
restante no prazo impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando
o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a
carta de habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá
apresentar no ato da compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer
agência da CAIXA. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais,
condominiais,  registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso
o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados
do dia, hora e local da realização do presente leilão. Em observação ao artigo 497
do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado
a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre os imóveis.
INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 – 11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 24/05/2018 HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-
SAO PAULO/SP

1. Contrato: 1.0262.4132094-0 - SED: 10344/2018 - CREDOR: EMGEA -
AGENTE: DOMUS
DEVEDOR(ES): ROBERTO DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRO, CASADO NO
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77,
GERENTE DE VENDAS, CPF: 828.609.808-06, RG: 9.947.495-SSP/SP e seu
cônjuge KATIA QUADROS DE ALMEIDA  BARROZO, BRASILEIRA, DO LAR, CPF:
148.985.168-23, RG: 20.305.716-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA ULISSES CRUZ, Nº
579, AP 104, LOCALIZADO NO 10º ANDAR DO EDIFICIO JURUA (PRÉDIO Nº 01),
CONDOMINIO PORTAL DO TATUAPÉ, NO 27º SUBDISTRITO TATUAPÉ - SAO
PAULO/SP. Descrição: Com a área real de uso privativo de 60,87m², área real de
uso comum de 49,44m², área total construída de 110,31m², possuindo no terreno
e nas coisas de uso comum uma fração ideal  de 0,0031204, estando vinculado a
esse apartamento o direito de uso de uma vaga de garagem indeterminada,
localizada no nível térreo, incluida na área comum do mesmo.

São Paulo, 05/05/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

05 - 15 - 24/05/2018

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

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

CLEMENS BISPO DE SOUZA E CELESTINA VERMEISTER COELHO CAMPOS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MOTORISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SALVADOR, BA, NO
DIA 20/06/1966, FILHO DE CAROLINO BISPO DE SOUZA E DE ZENAIDE OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, VIÚVA, NASCIDA EM RIO DO SUL, SC, NO DIA 04/02/
1951, FILHA DE ALVINO VERMEISTER E DE MARIA CUNHA.

LUCIVALDO SANTOS PEREIRA E THAÍS CAMARGOS FERREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SEGURANÇA, SOLTEIRO, NASCIDO EM BELO HORIZONTE, MG, NO DIA 09/08/
1967, FILHO DE IVAN MEDEIROS DOS SANTOS E DE LUCILIA ALVES PEREIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 24/11/1991, FILHA DE ADILSON CAMARGOS FERREIRA E DE MARIVALDA BENTO PEREIRA.

KLÉBERTON SANTOS DE FRANÇA E CASSIANE DA SILVA BARBOSA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ESTOQUISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM NEÓPOLIS, SE, NO DIA 21/09/1998,
FILHO DE ERINALDO SANTOS DE FRANÇA E DE ANA LÚCIA SANTOS DE FRANÇA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/
06/1999, FILHA DE MOISES ROSA BARBOSA E DE TATIANE DA SILVA DO NASCIMENTO.

FABIO DE OLIVEIRA COSTA E DANIELA DE OLIVEIRA MENEZES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE DE PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/12/
1996, FILHO DE JOSE DOMINGOS PEREIRA DA COSTA E DE JANETE FERREIRA DE OLIVEIRA
COSTA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 18/03/2000, FILHA DE NILTON CEZAR DO NASCIMENTO MENEZES E DE LUCIANA DE OLIVEIRA.

WASHINGTON DA SILVA OLIVEIRA E YASMIN APARECIDA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/11/1981, FILHO
DE ALBINO BARBOZA DE OLIVEIRA E DE MARIA NILDA DA SILVA OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MONITORA ESCOLAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 11/03/1995, FILHA DE JOÃO CARLOS DOS SANTOS E DE MARIA ELIZABETH DA
SILVA SANTOS.

WALTER WAGNER BATISTA DE AGUILAR E MARLIANE REIS CORDEIRO.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PROMOTOR DE VENDAS, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/11/
1980, FILHO DE MANOEL BATISTA DE AGUILAR E DE NILZA AURORA BATISTA DE AGUILAR. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROMOTORA DE VENDAS, SOLTEIRA, NASCIDA EM ARAÇATUBA,
SP, NO DIA 30/11/1982, FILHA DE LEVI CORDEIRO E DE JACIRA MARIA DE JESUS REIS.

BRUNO NOVAIS DE OLIVEIRA E ALIANE DE OLIVEIRA LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
TÉCNICO EM INFORMÁTICA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/04/1994,
FILHO DE ADAO JOSE MENDES DE OLIVEIRA E DE VERA LUCIA SANTANA NOVAIS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, VENDEDORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
13/12/1998, FILHA DE LAUDELINO RODRIGUES DE LIMA E DE ALICE DE OLIVEIRA LIMA.

ARLINDO DA SILVA E GILMARA SANTOS SANTANA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DESIGNER DE INTERIORES, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/05/1989,
FILHO DE E DE MARIA INES DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, GESTORA DE
LOGISTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/09/1987, FILHA DE JUSCELINO
DE JESUS SANTANA E DE MARIA DO CARMO SANTOS SANTANA.

YGOR VIEIRA GUIMARÃES E ARIANE APARECIDA MOREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ENFERMEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/06/1995,
FILHO DE ARNALDO PEREIRA GUIMARÃES E DE MARIA DIRCE VIEIRA DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, COZINHEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
14/11/1983, FILHA DE GIDEVALDO MOREIRA E DE MARIA APARECIDA MOREIRA.

WALDO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E ANDRÉA ARAUJO DE LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, EMPREITEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM TERESINA, PI, NO DIA 14/08/1978,
FILHO DE E DE MARIA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM FORTALEZA, CE, NO DIA 22/04/1988, FILHA DE
MARCONDES PIRES DE LIMA E DE ANTONIA EUGENIA ARAUJO DE LIMA.

JOSÉ EDMILSON DE OLIVEIRA E MARIA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, IMPERMEABILIZADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM GARANHUNS,
PE, NO DIA 07/03/1977, FILHO DE EDMILSON DE OLIVEIRA E DE MARIA JOSÉ ARCELINA DE
OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM TIMON, MA,
NO DIA 02/01/1957, FILHA DE RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS E DE ÁUREA JACOB DE ARAÚJO.

ALAN AGUIAR GOTTSFRITZ E WALDILENA FERNANDA LÔBO DE GOIS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/07/1985,
FILHO DE BENEDICTO LOPES GOTTSFRITZ E DE VALDELICIA FERREIRA DE AGUIAR. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, NUTRICIONISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM BELÉM, PA, NO DIA
02/12/1989, FILHA DE ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DE GOIS E DE EDILENA LÔBO DE GOIS.

MARCIO FRANCKLIN VIEIRA E ADRIANA SILVEIRA  SOUSA DOS SANTOS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, COZINHEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SETE LAGOAS, MG,
NO DIA 04/02/1983, FILHO DE JOSÉ FRANCISCO VIEIRA E DE MARIA DIVINA DE SOUZA VIEIRA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, BABA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SETE LAGOAS, MG,
NO DIA 23/04/1980, FILHA DE CICERO NUNES DE SOUSA E DE ZENILDA SILVEIRA SOUSA.

LEANDRO NUNES DE SOUZA E SAMANTA DE MENESES PIRES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/
08/1987, FILHO DE E DE MARINA NUNES DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/07/1995, FILHA DE E DE MARCIA
REGINA DE MENESES PIRES.

KAIQUE GABRIEL DA SILVA E CAREN BRAGA LUCAS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ,
SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/06/1993, FILHO DE E DE ANA CRISTINA DA
SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 03/02/1995, FILHA DE VALDEMIR NUNES LUCAS E DE JACI TEIXEIRA BRAGA LUCAS.

PAULO PEREIRA FERNANDES E DANIELLE CHAVES DE LUCAS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PROFESSOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM GUARULHOS, SP, NO DIA 13/01/1989,
FILHO DE PEDRO RODRIGUES FERNANDES E DE APARECIDA PEREIRA FERNANDES. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PEDAGOGA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
26/03/1990, FILHA DE EDSON DE LUCAS E DE MARIA APARECIDA CHAVES DE LUCAS.

MARCÍLIO ANTÔNIO DOS SANTOS E LUCIANE SILVA DE SENA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ENCANADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM PESQUEIRA, PE, NO DIA 18/10/1986,
FILHO DE ANTÔNIO JOAQUIM DOS SANTOS E DE TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, OFICIAL DE COZINHA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SAPEAÇU, BA,
NO DIA 09/01/1992, FILHA DE CARLITO DE SENA E DE ANTONIA SILVA DE SENA.

AURÉLIO PEREIRA TEIXEIRA E IZABEL BRAZ SAMPAIO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
GESSEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM INDEPENDÊNCIA, CE, NO DIA 27/06/1984, FILHO DE
MIGUEL MOURA TEIXEIRA E DE MARIA PEREIRA TEIXEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM CRATEÚS, CE, NO DIA 11/02/1998, FILHA
DE JOAREZ FERNANDES SAMPAIO E DE ANTONIA CLEIVANIR TEIXEIRA BRAZ.

ADEMIR COELHO DE OLIVEIRA E MARLETE LOPES MACEDO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM CANAVIEIRAS, BA, NO DIA 14/06/1964, FILHO
DE JAIME MONTINHO DE OLIVEIRA E DE LAURA BARBOSA COELHO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CAMPO MOURÃO, PR, NO DIA 02/
06/1975, FILHA DE ERACTO LOPES MACEDO E DE MARIA APARECIDA FERREIRA.

RENAN DOMINGUES ALVES E JACIELE MARIA DA GRAÇA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, BARBEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 31/12/1995, FILHO
DE MARCOS GENERINO RODRIGUES ALVES E DE CANDHY DOMINGUES DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, SOLTEIRA, NASCIDA EM
ITAPECERICA DA SERRA, SP, NO DIA 03/03/1999, FILHA DE JACIEL FERREIRA DA GRAÇA E DE
ANGELA MARIA IZIDORO.
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Intimação.Prazo 20 dias. Proc. 0009628-77.2018.8.26.0100. A 
Dra.Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, Juíza de Direito 
da 38ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Embrasystem 
Tecnologia Em Sistemas Importação e Exportação Ltda. 
CNPJ 01.029.712/0001-04, que Willian Jubran Martins Pereira 
requereu o cumprimento da sentença proferida, para receber 
a quantia de R$ 45.500,50 (fev/2018). Estando a executada 
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido 
das importâncias de direito e demais cominações legais, sob 
pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o 
valor total da dívida (art.523, § 1º do CPC), iniciando-se o 
prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.            [15,16] 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0061865-25.2017.8.26.0100. 
O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, Juiz de Direito 
da 7ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Maitha Comercio de 
Moveis Planejados Ltda-ME CNPJ 11.652.704/0001-65, que 
Alida Rosario Morales Antelo Gouveia requereu o 
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de 
R$13.701,19(nov/17). Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art.523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 
dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.                        [15,16] 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0077752-49.2017.8.26.0100. 
O(A) Dr(a). Swarai Cervone de Oliveira, Juiz(a) de Direito da 
36ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Alexandre de Araujo 
Gonçalves CPF 307.574.338-04 e Danielli Maria Ramos CPF 
271.134.688-96, que Associação Protetora Infância - Província 
de São Paulo requereu o cumprimento da sentença proferida, 
para receber a quantia de R$ R$3.981,19(out/17). Estando os 
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 
15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e demais cominações 
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, 
sobre o valor total da dívida (art.523, § 1º do CPC), iniciando-
se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525, 
do CPC), nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.            [15,16] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0112311-63.2007.8.26.0009/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROQUE & SEABRA CONSTRUTORA LTDA na pessoa do seu representante legal, CNPJ 
43.338.441/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Conjunto Residencial Jardim 
Centenário. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da penhora 
que recaiu sobre o seguinte imóvel: o apartamento nº 107, localizado no 1º andar do bloco 3, do CONJUNTO RESIDENCIAL 
JARDIM CENTENÁRIO, situado à Rua Nova Brasília, 287, Bairro das Cachoeiras ou Rio das Pedras, no 26º Subdistrito Vila 
Prudente, imóvel de matrícula 94.427, do 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, ficando o executado nomeado como 
depositário, e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereça impugnação 
(artigo 525, §11º, do Novo Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2017.                                                              [15,16] 

27ª Vara Cível Central/SP EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0136253-40.2010.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruna Acosta Alvarez, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Alex Fábio Sanches, CPF 169.048.078-57, que Circolo Italiano San Paolo ajuizou ação comum em face de Rax 
Outsourcing Teleinformática Ltda, em fase de cumprimento de sentença, tendo sido deferida a desconsideração da personalidade 
jurídica da requerida-executada Rax Outsourcing Teleinformática Ltda e inclusão do sócio Alex Fabio Sanches no polo passivo. 
Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, tendo o prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, para manifestação e 
requerimento das provas cabíveis (art.135, CPC), sob pena de serem aceitos os fatos articulados e prosseguimento da execução 
contra si, em seu ulteriores termos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de março de 2018.                                                          [15,16] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 5 DIAS. (PROCESSO Nº 1011974-71.2015.8.26.0008). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ARIANE CHINELLI DE JESUS, Brasileiro, Solteira, Empresária, RG 25.197.781-X, (CPF 117.291.888-00), que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, alegando em síntese que a requerida 
estabeleceu vinculo contratual para prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2013. Ocorre que a requerida deixou de 
honrar com suas obrigações contratuais, deixando de pagar os valores das mensalidades escolares referente aos meses de agosto a 
dezembro/2013, restando um saldo devedor de R$ 5.037,87. Dá-se o valor da causa de R$ 5.037,87. Diante do alegado requer a 
citação do requerido para o pagamento do débito ou apresentação de embargos sob pena de constituir-se, de pleno direito, o 
executivo judicial, e conversão do mandado inicial em mandado executivo com prosseguimento na forma de procedimento de 
execução. 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.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1004186-66.2017.8.26.0224). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Henrique Berlofa Villaverde, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) S 
FERNANDEZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTD, (CNPJ 13.463.194/0001-03), Romeu Zelanti, 53, Vila Harmonia, CEP 07063-
030, Guarulhos - SP, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Flash Guarulhos Comercio de Cimento Ltda Epp, alegando em síntese: objetivar o recebimento da quantia de R$ 
4.735,62 (setembro/2016), representado pelas duplicatas nº 17997 e 18172, ambas no valor de R$ 1.900,00, cada uma, emitidas e 
não pagas, decorrentes de vendas mercantis a executada. 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 três dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague o débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi fixada em 20% do débito será reduzida pela 
metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas. Decorrido o 
prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial (art. 257 inc. IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei.  

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 1059365-69.2017.8.26.0002). A MM. Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de 
Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Faz Saber a FAGNER MOTA DE AGUIAR (CPF 742.303.442-87), que 
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, 
PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de R$ 14.317,17 (novembro/2017), representado pelo 
contrato de serviços educacionais do curso de pós-graduação em cardiologia e hemodinâmica firmado entre as partes, do qual a ré 
deixou de honrar com os pagamentos das mensalidades, referentes aos meses de novembro de 2014 e janeiro à outubro de 2015 
(matricula nº 14032435), totalizando um débito no importe de R$ 10.120,00. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 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.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. (PROCESSO Nº 0189223-46.2012.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MISS 
KRISTY - MODA FEMININA LTDA-ME (CNPJ 08.680.482/0001-80) na pessoa de seu representante legal, que SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, lhe ajuizou uma AÇÃO MONITÓRIA, visando o recebimento da quantia 
de R$ 2.352,75 (setembro/2012), representado pelo instrumento particular de serviços propostas de atendimento nºs 779/2007; 
780/2007 e 781/2007, firmado entre as partes e não honrado, Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito, ficando isenta de custas processuais, acrescido de honorários advocatícios equivalentes 
a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  
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A procuradora federal Adri-
ana Scordamaglia apresentou na
segunda-feira, (14) um novo
pedido de prisão preventiva con-
tra Paulo Vieira de Souza, ex-
diretor da Dersa (Desenvolvi-
mento Rodoviário S/A), conhe-
cido como Paulo Preto. Ele foi
preso pela Polícia Federal em
abril deste ano por desvios em
obras do Rodoanel em São Pau-
lo. O ex-diretor atuou em ges-
tões do PSDB no governo pau-
lista. No entanto, na sexta-feira
(12), o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mender concedeu um habeas
corpus e Paulo Preto foi solto.

A procuradora decidiu pedir
nova prisão para Paulo Preto
porque ele não compareceu
hoje a uma audiência do proces-
so que seria realizada na 5ª Vara
Federal Criminal em São Pau-
lo. A Justiça de São Paulo ainda
não decidiu sobre o novo pedi-
do de prisão. Procurada pela
Agência Brasil, a defesa de
Paulo Preto ainda não se pronun-
ciou sobre o novo pedido de pri-

MPF faz novo pedido de prisão
preventiva contra Paulo Preto

são e nem a razão pela qual ele
não compareceu à audiência.

Paulo Preto é acusado pelo
Ministério Público de ter des-
viado cerca de R$ 7,7 milhões
em recursos e imóveis que eram
destinados ao reassentamento de pes-
soas desalojadas para obras viárias em
São Paulo. Entre as obras investiga-
das e apontadas na denúncia estão a
construção do trecho sul do Rodoa-
nel, o prolongamento da avenida Jacu
Pêssego e a nova Marginal Tietê.
Além de Paulo Preto, outras cinco
pessoas foram denunciadas pelo ór-
gão. Esta foi a primeira denúncia da
força-tarefa da Operação Lava
Jato em São Paulo.

Segundo a denúncia, o di-
nheiro foi desviado em provei-
to próprio e de terceiros e ocor-
reu entre os anos de 2009 e 2011.
O esquema, de acordo com o MPF,
era comandado por Paulo Preto e
começou a ser investigado primei-
ramente pelo Ministério Público
estadual, mas como envolvia ver-
bas federais, a investigação foi en-
caminhada ao Ministério Público
Federal. (Agencia Brasil)

O juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Federal da Curitiba, conde-
nou Renato Duque, ex-direitor
de Serviços da Petrobras, cor-
rupção passiva, bem como o e
ex-presidente da empresa OAS,
José Aldemário Pinheiro, co-
nhecido como Léo Pinheiro,
por corrupção ativa. O despacho
foi assinado no domingo (13).

O processo é referente à 31ª
fase da Lava Jato, denominada
Operação Abismo. Segundo a
denúncia, um consórcio integra-
do pela OAS e outras empreitei-
ras pagou R$ 39 milhões em pro-
pina, entre 2007 e 2012, para
fraudar e superfaturar a licitação
de construção do Centro de Pes-
quisas e Desenvolvimento Leo-
poldo Américo Miguez de Me-
llo), da Petrobras.

A pena de Duque foi de dois

anos e oito meses em regime
semiaberto, enquanto a de Léo
Pinheiro foi estabelecida em
dois anos e seis meses em regi-
me aberto. O ex-tesoureiro do
PT Paulo Adalberto Alves foi
condenado a nove anos e 10
meses de prisão.

Outros empreiteiros, como o
empresário Ricardo Pernambu-
co, da UTC Engenharia, também
foram condenados, a nove anos e
seis meses em regime fechado.
Outras nove  pessoas também
foram alvo da sentença, condena-
das por diferentes crimes.

Na sentença, Moro voltou a
defender as delações premiadas,
instrumento que segundo ele foi
fundamental para a elucidação do
caso. O magistrado escreveu que
“crimes não são cometidos no
céu e, em muitos casos, as úni-

cas pessoas que podem servir
como testemunhas são igual-
mente criminosos”.

Confira as demais pessoas
condenadas por Moro:

Adir Assad, condenado a
cinco anos e 10 meses em regi-
me semiaberto por lavagem de
dinheiro.

Agenor Franklin Magalhães
Medeiros, condenado a dois 
anos e seis meses em regime
aberto por corrupção.

Alexandre Correa de Olivei-
ra Romano, condenado a
nove anos e quatro meses em
regime fechado por lavagem de
dinheiro associação criminosa.

Edison Freire Coutinho, con-
denado a cinco anos em regime
semiaberto por corrupção ativa
e associação criminosa.

Genésio Schiavinato, conde-
nado a 12 anos e oito meses em
regime fechado por corrupção
ativa, lavagem de dinheiro e as-
sociação criminosa.

José Antônio Schwarz, con-
denado a cinco anos e seis  me-
ses em regime semiaberto por
lavagem de dinheiro e associa-
ção criminosa.

Rodrigo Morales, condena-
do a seis anos e 10 meses em
regime semiaberto por lavagem
de dinheiro.

Roberto Ribeiro Capobian-
co, condenado a 12 anos em re-
gime fechado por corrupção ati-
va, lavagem de dinheiro e asso-
ciação criminosa.

Roberto Trombeta, condena-
do a seis anos e 10 meses em
regime semiaberto por lavagem
de dinheiro. (Agencia Brasil)

Ministro do Supremo nega liberdade
a filho de Jorge Picciani

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, Dias Toffoli, negou
pedido de liminar (decisão provi-
sória) para soltar Felipe Picciani,
filho do presidente afastado da
Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj) Jorge Picciani.

Assim como o pai, Felipe foi

preso em novembro do ano pas-
sado em decorrência da Opera-
ção Cadeia Velha, que investiga
o pagamento de propina a depu-
tados estaduais do Rio de Janei-
ro por empresários do setor de
transporte de passageiros. Feli-
pe Picciani é gerente de uma

empresa da família especializa-
da na venda de embriões de gado
que, segundo o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), tinha como
objetivo facilitar a lavagem de
dinheiro do esquema.

Também foram presos na
operação os deputados estaduais

Edson Albertassi (MDB) e Pau-
lo Melo (MDB). Jorge Picciani
foi o único a conseguir, no Supre-
mo, ter sua prisão preventiva con-
vertida para domiciliar. O benefí-
cio foi concedido no fim de mar-
ço pela Segunda Turma do STF,
por 2 votos a 1. (Agencia Brasil)
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Hamilton domina na Espanha e
Ferrari erra na estratégia
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Lewis Hamilton festeja

Por Tiago Mendonça

Em um circuito de difíceis
ultrapassagens como Barcelona,
na Espanha, largar na frente é fun-
damental. Acertar na estratégia,
mais importante ainda. Lewis Ha-
milton sabe disso e soube apro-
veitar um fim de semana em que
nitidamente tinha o melhor carro
para conseguir uma vitória incon-
testável, mais de 20 segundos à
frente do segundo colocado.

Não por acaso, foi Valtteri
Bottas quem fechou a dobradinha
da Mercedes, em segundo lugar.
Sebastian Vettel poderia colocar
a Ferrari nesta briga? Provavel-
mente, não. Mas o fato é que a
equipe italiana optou por uma es-
tratégia diferente, de duas para-
das, que não se mostrou a mais
adequada. Assim, além de não
ameaçar a Mercedes, Vettel ain-
da ficou fora do pódio.

Chegou atrás de Max Versta-
ppen, da Red Bull, que fez um
corridaço para terminar na ter-
ceira posição. Não custa lembrar,
Max estava sob fortes críticas
depois de um início de temporada
bastante complicado, batendo em

todo mundo. Não que ele tenha
parado de fazer isso: encostou, e
quebrou um pedaço da asa diantei-
ra no carro de Lance Stroll.

Milagrosamente, nada que
comprometesse o desempenho,
impedindo uma aproximação
mais séria por parte de Vettel.
Agora, os números favorecem
bastante Lewis Hamilton no cam-
peonato. Embora ambos tenham
duas vitórias, Hamilton é o líder

com 95 pontos; Vettel está em
segundo, somando 78.

Como tradicionalmente
acontece, muito em função do
layout do circuito, o Grande Prê-
mio da Espanha não teve grandes
momentos de emoção. O mais
interessante sem dúvida foi a lar-
gada, que teve Romain Grosjean
fazendo uma das maiores boba-
gens da temporada (depois de
bater sob intervenção do safety

car na corrida passada).
Grosjean rodou na entrada da

curva 3, um contorno à direita
feito em alta velocidade. Mas em
vez de deixar o carro rolar pra
fora da pista, em uma área mais
segura, meteu o pé no acelera-
dor, girando de volta em direção
ao traçado. O que já seria uma
manobra perigosíssima ficou
ainda pior por causa da cortina de
fumaça que ele criou.

Nico Hulkenberg e Pierre
Gasly não conseguiram evitar o
impacto. Os três pilotos abando-
naram a prova e Grosjean foi pu-
nido com a perda de três posi-
ções no grid de largada da próxi-
ma etapa, marcada para as ruas de
Mônaco. Se Grosjean teve um
dia para esquecer, aplausos para
Kevin Magnussen, companheiro
de equipe dele na Haas.

Magnussen conseguiu a sex-
ta posição no final da prova. Cor-
rendo em casa, Carlos Sainz Jr., da
Renault, foi o sétimo colocado, se-
guido por Fernando Alonso, da
McLaren. Sergio Perez terminou em
nono com a Force India e Charles
Leclerc levou a Sauber outra vez
aos pontos, na décima colocação.
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A lista com 23 convoca-
dos do Brasil para a Copa do
Mundo da Rússia foi ofici-
alizada pelo técnico Ti te
nesta segunda-feira na sede
da CBF, no Rio de Janeiro.
Em um evento que contou
com a presença de mais de
300 jornalistas, o coman-
dante da Seleção Brasileira
divulgou os nomes dos jo-
gadores. Confira a lista dos
convocados:

Goleiros:
Alisson (Roma); Cássio

(Cor in th ians ) ;  Ederson
(Manchester City).

Laterais:
D a n i l o  ( M a n c h e s t e r

City); Filipe Luís (Atléti-
co  de  Madr id ) ;  Marce lo
( R e a l  M a d r i d ) ;  F a g n e r
(Corinthians).

Zagueiros:
Marquinhos (PSG); Mi-

randa (Inter de Milão); Thi-
ago Silva (PSG); Geromel
(Grêmio).

Meio-campistas:
Casemiro (Real Madrid);

Renato Augusto (Beij ing
Guoan); Fernandinho (Man-
ches te r  Ci ty ) ;  Pau l inho
(Barcelona); Philippe Cou-
tinho (Barcelona); Willian
(Chelsea); Fred (Shakhtar).

Atacantes:
Neymar (PSG); Gabriel

Jesus (Manchester City);
Roberto Firmino (Liverpo-

Tite anuncia os
23 convocados da
Seleção Brasileira

para Copa do Mundo
Técnico da Seleção Brasileira definiu a lista dos jogado-
res que vão para a Copa do Mundo na Rússia; estreia
acontecerá em 17 de junho contra a Suíça em Rostov
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Philippe Coutinho é um dos 23 convocados

ol); Douglas Costa (Juven-
tus); Taison (Shakhtar).

Antes de estrear na Copa
do Mundo contra a Suíça no
dia 17 de junho, o Brasil
ainda disputará dois amis-
tosos: dia 3 contra a Croá-
cia em Liverpool e dia 10
de junho contra a Áustria
em Viena.

Cimed e  a  Se leção
Brasi leira

Desde março de 2016, a
Cimed é patrocinadora ofi-
cial da Seleção e neste ano
tem como estrela de sua
campanha publicitária o téc-
nico Tite.

“Estamos muito orgu-
lhosos com a parceria com
Tite, que hoje é uma unani-
midade  no  Bras i l .  Seu
nome lidera todas as pes-
quisas de opinião quando o
assunto são valores como
credibilidade, confiança e
idoneidade, algo que tam-
bém buscamos como prio-
ridade em nossa linha de
medicamentos genéricos.
Sua postura no comando da
Seleção é uma grande ins-
piração para nossa empre-
sa e reflete nossa busca por
resultados cada vez maio-
res  em nosso mercado”,
diz João Adibe, presiden-
te do Grupo Cimed, que é
u m a  d a s  c i n c o  m a i o r e s
farmacêuticas do Brasil, e
que neste ano atingiu re-
corde de recei tas ,  supe-
rando a marca de R$ 1 bi-
lhão no ano.

Brasil estreia contra a Alemanha
na Liga das Nações

A seleção brasileira femini-
na de vôlei estreará Liga das Na-
ções nesta terça-feira (15), no
ginásio José Corrêa, em Barueri
(SP). As brasileiras duelarão com
as alemãs, às 15h05, com trans-
missão ao vivo da TV Globo e do
SporTV 2. Será o primeiro jogo
do time do treinador José Ro-
berto Guimarães na temporada.
Ainda nessa semana, a equipe
verde e amarelo duelará com o
Japão e a Sérvia.

A Liga das Nações acontece-
rá pela primeira vez em 2018,
substituindo o Grand Prix, onde
o Brasil é o maior vencedor, com
12 títulos, e atual campeão. Ago-
ra, com novo nome e formato, a
competição terá 16 equipes na
disputa pelo título.

A cada semana são formados
quatro grupos com quatro sele-
ções cada, definidos em sor-
teio. Ao fim da fase classifica-
tória, as cinco equipes mais
bem classificadas avançarão à
Fase Final, que contará ainda

com a China, país sede. A Fase
Final acontecerá de 27 de junho
a 1º de julho.

O treinador José Roberto
Guimarães comentou sobre a
expectativa para a estreia contra
a Alemanha e a possibilidade de
disputar o primeiro jogo da tem-
porada em casa.

“As jogadoras se apresenta-
ram diretamente depois da Su-
perliga e vamos precisar dosar
muito bem o trabalho. Serão sete
semanas de competição. É um
campeonato longo. Teremos
muito revezamento entre as jo-
gadoras para não desgastar nin-
guém. O campeonato mais im-
portante desse ano é o Mundial.
Queremos nos classificar para a
fase final e fazer bons jogos”,
disse José Roberto Guimarães.

A líbero Jaqueline falou so-
bre o momento atual do grupo
brasileiro e a expectativa para sua
estreia em uma nova posição.

“Estou feliz e a energia des-
se grupo está muito boa. A equi-

José Roberto Guimarães é o comandante do Brasil

pe tem se dedicado bastante e
temos tudo para disputar três
bons jogos em casa diante da nossa
torcida. Acredito que o público
comparecerá e nos ajudará bas-
tante. Estou com frio na barriga
com esse novo momento, mas
isso que me motiva a continuar em
quadra”, explicou Jaqueline.

Depois da Liga das Nações,
a seleção feminina disputará ou-
tras três competições em 2018:
Copa Pan-Americana entre os
dias 6 e 15 de julho, Montreux
Volley Masters, entre os dias 4 e
9 de setembro, além do Campe-
onato Mundial de 29 de setem-
bro a 20 de outubro.
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Circuito Sul-Americano

Tainá e Victoria superam argentinas e
conquistam o ouro na etapa de Lima

O Brasil encerrou com chave
de ouro a temporada 2018 do
Circuito Sul-Americano de vô-
lei de praia. Tainá e Victoria (SE/
MS) venceram no domingo (13)
a etapa ‘Finals’ disputada em
Lima, no Peru, ao superarem as
argentinas Ana Gallay e Fernan-
da Pereyra por 2 sets a 1 (22/
20, 16/21, 9/15). É o terceiro
ouro da dupla nesta edição do
torneio continental.

Antes mesmo do início da eta-
pa, o Brasil já era o campeão ge-
ral da temporada e tinha a vaga aos

Jogos Pan-Americanos de 2019
garantida, pois não poderia mais
ser alcançado pelos demais paí-
ses. Nas seis etapas realizadas
anteriormente, as duplas brasilei-
ras do naipe feminino haviam su-
bido ao lugar mais alto do pódio
em todas. E neste domingo não
foi diferente, com o triunfo de
virada sobre o time argentino.

A conquista veio acompanha-
da de uma grande campanha. Fo-
ram cinco jogos, cinco vitórias e
somente um set perdido, justa-
mente na decisão do ouro. Ainda

neste domingo, horas antes, pela
semifinal, as brasileiras haviam
superado as uruguaias Fortunati e
Bausero por 2 sets a 0 (21/18, 21/
15). A medalha de bronze da eta-
pa ficou com as colombianas Di-
ana e Yuli.

O Brasil termina a temporada
com 1.600 pontos e sete ouros em
sete eventos. A Colômbia e a Ar-
gentina ficaram na segunda colo-
cação, empatadas com 1.160 pon-
tos no somatório de todas as pa-
radas. No naipe masculino, o Bra-
sil conquistou o título geral em

abril, com ouro de Vitor Felipe e
Guto (PB/RJ) na etapa Finals dis-
putada na Argentina.

O ranking geral do Circuito
Sul-Americano é feito apenas para
os países, contando a pontuação
da dupla mais bem colocada
das nações em cada parada,
mesmo que um país  tenha
mais de uma dupla no pódio.
No Finals, os campeões so-
mam 400 pontos, o vice, 360,
o terceiro colocado, 320, re-
duzindo 40 pontos em cada
posição seguinte.


