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Temer elogia equipe de governo
e diz que país “saiu do vermelho”

Previdência: Fundação registra
crescimento de 11% do patrimônio
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União Europeia proíbe importação
de 20 frigoríficos brasileiros

Alta do dólar é
internacional e Brasil não
está imune, diz Guardia

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 16 de maio  de 2018www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

16º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,66
Venda:       3,66

Turismo
Compra:   3,52
Venda:       3,81

Compra:   4,33
Venda:       4,34

Compra: 142,48
Venda:     171,36

Falta apenas um mês para
o maior evento de rental kart
no primeiro semestre do
Kartódromo de Interlagos,
localizado na zona sul de São
Paulo (SP). No dia 16 de ju-
nho será realizado no princi-
pal kartódromo do Brasil o
2º Formula Master Brasil

Kartismo: Falta um
mês para o

2º Fórmula Master
Brasil Festival

Festival, que reunirá cerca
de 60 pilotos de todo o
país.  As inscrições com
condições especiais podem
ser feitas através do site
www.formulamaster.net.br
ou diretamente via What-
sApp, pelo número (11)
97356.5363.         Página 8

Com segundo e quinto
lugares, Enzo Fittipaldi

amplia liderança
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Enzo Fittipaldi em Paul Ricard

O jovem piloto brasileiro
Enzo Fittipaldi segue líder da F-
4 Italiana após a segunda de sete
rodadas do campeonato - neste
final de semana,  as corridas fo-
ram disputadas no circuito de Paul
Ricard, na França, que volta a re-
ceber a F-1 neste ano. Com 34 pi-
lotos, a categoria de base é uma das
mais importantes da Europa para
os pilotos que sonham em chegar
na categoria máxima do automo-
bilismo mundial.           Página 8

Fórmula Academy
Sudamericana: Pilotos
testam em Piracicaba

Categoria realiza treinos com jovens talentos

A Fórmula Academy Suda-
mericana realizou dois dias de
testes no fim da última semana
com novos pilotos no Esporte
Clube Piracicabano de Auto-
mobilismo (ECPA), em Piraci-
caba (SP). A poucos dias da

abertura da temporada, os pi-
lotos Matteo Molo, Leandro
Guedes e Duda Naves prova-
ram o carro da categoria, que
servirá como primeiro de-
grau para competidores re-
cém-saídos do kart. Página 8
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Entrou em vigor na terça-
feira (16) a proibição de im-
portação de carne de frango de
20 frigoríficos brasileiros – 12
deles pertencentes à BRF –
pelos países que compõem a
União Europeia.

A decisão foi tomada pela
Comissão Europeia em abril,
após a terceira etapa da Ope-
ração Carne Fraca, deflagrada
em março do ano passado pela
Polícia Federal, com o objeti-
vo de investigar denúncias de

fraudes cometidas por empre-
sários e fiscais agropecuários
federais.

A Operação Trapaça - ter-
ceira fase da Carne Fraca -
teve como alvo a BRF, dona
da Sadia e Perdigão. O grupo
é investigado por fraudar resul-
tados de análises laboratoriais
relacionados à contaminação
pela bactéria Salmonella
pullorum. Em nota, a BRF ne-
gou riscos para a saúde para
população.               Página 3
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Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia

A alta do dólar no Brasil é um
movimento internacional de for-
talecimento da moeda america-
na, disse o ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia,  na terça-feira

(15), em Brasília.
O ministro conversou com a

imprensa após participar de reu-
nião com o presidente do Tribu-
nal de Contas da União (TCU),

Raimundo Carreiro, para discu-
tir como o tribunal pode ampliar
a capacidade de auditar os parce-
lamentos de dívidas tributárias e
benefícios fiscais.

 “No curto prazo, é um movi-
mento internacional de fortaleci-
mento do dólar e o Brasil não está
imune a isso”, disse o ministro.

Na segunda-feira (14), o dólar
comercial fechou o dia cotado R$
3,628, uma alta de 0,73%. Esse foi o
maior valor desde abril de 2016,
quando a moeda chegou a valer R$
3,693. Hoje, às 12h10, o dólar estava
cotado a R$ 3,68, com alta de 1,4%.

“Vejo como uma tendência
internacional de fortalecimento
do dólar. Se nós olharmos para
os países emergentes ou para as
principais moedas, elas estão se
desvalorizando vis-à-vis o dólar”,
destacou o ministro.     Página 3
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As duplas que representa-
rão o Brasil na etapa de Itape-
ma (SC) do Circuito Mundial
de vôlei de praia 2018 foram
definidas na terça-feira (15),
com a confirmação dos times
inscritos. Os jogos acontecem
de quarta-feira (16) a domin-
go (20), com entrada franca na
arena montada na Meia Praia,
altura da rua 313. O Brasil terá
15 duplas em ação na cidade
catarinense, somando os nai-
pes feminino e masculino.

Alison/Bruno Schmidt (ES/
DF) e Pedro Solberg/George (RJ/
PB) são os desfalques de última
hora por lesão.               Página 8

Times brasileiros são
definidos para a etapa de

Itapema (SC) com novidades
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Disputas começam nesta quarta-feira, com entrada franca à
torcida

Pelo menos 417
feridos no

segundo dia de
escalada de
violência
em Gaza

No segundo dia de escala-
da de violência na Faixa de
Gaza, autoridades palestinas
informaram que apenas na ter-
ça-feira (15) já são 417 feri-
dos. A maioria das vítimas é
de feridas a bala e sofre com
problemas respiratórios causa-
dos pela inalação de gás lacri-
mogêneo.

Pelos dados dos palesti-
nos, na segunda-feira (14)
houve 60 mortos e 2.771 fe-
ridos, inclusive um bebê do
sexo feminino de 8 meses,
que inalou gás lacrimogêneo e
não resistiu.                  Página 3

Itamaraty
aguarda

posição dos
EUA sobre

acesso a
documentos

da CIA
O Ministério das Relações

Exteriores informou na terça-
feira (15) que o governo bra-
sileiro aguarda posicionamen-
to ao pedido encaminhado
nessa segunda-feira (14)
pela embaixada do Brasil em
Washington ao Departamen-
to de Estado norte-america-
no para ter acesso aos docu-
mentos produzidos pela CIA
(serviço de inteligência dos
Estados Unidos) sobre a di-
tadura militar.            Página 3

Testemunhas apontam dois ho-
mens e uma mulher – que se dizi-
am coordenadores do edifício Wil-
ton Paes de Almeida, que desabou
no último dia 1º em São Paulo –
como responsáveis pela cobrança

Ocupação de prédio
incendiado em SP incluía

aluguel e organização
de aluguéis e organização da ocu-
pação do prédio. Os depoimentos
foram prestados à 1ª Delegacia Sec-
cional Centro de São Paulo que in-
vestiga o incêndio e o desabamen-
to do edifício.                Página 3

A expansão econômica fi-
cou um pouco abaixo do es-
perado nos últimos meses,
avaliou o Instituto de Pesqui-
sa  Econômica  Apl icada
(Ipea), na edição da Visão

Ipea: crescimento da
economia desacelera, mas

retomada continua
Geral, da Carta de Conjun-
tura , divulgada  na terça-fei-
ra (15). Por isso, o Ipea ad-
mitiu que revisará a projeção
para o crescimento da econo-
mia, este ano.           Página 3

Programa “Vem pra USP!”
tem inscrições abertas

até 8 de junho



Previdência: Fundação registra
crescimento de 11% do patrimônio
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São Paulo, quarta-feira, 16 de maio  de 2018

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P ) 

Após estar de novo prefeito, o presidente Milton Leite
(DEM) se inscrevendo na história da política paulistana. Também
fazendo história [meio Século], tá o ‘infechável’ Tribunal de Con-
tas do Município de São Paulo, já usando a ferramenta ‘Iris’ que
vai dando mais transparência ao órgão ’descendente’ de Rui Bar-
bosa.         

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

Bruno Covas reassume, pós viagem de negócios
ao exterior, já focando reeleição 2020 e governo (SP) 2022.
No Largo Paiçandu, encontrará ‘chorume’ social dos ‘rescal-
dos’ do incêndio e desmoronamento do prédio federal]. Mui-
tos, felizes por não pagarem mais ‘aluguel’ pra ‘profissa’ tra-
vestido de ‘heróis’.     

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

Agora que a Associação Paulista de Municípios [além
da União dos Vereadores] voltaram a ter espaço físico no maior
Parlamento regional do Brasil, era bom alguém dar uma passa-
dinha diária por lá pra atender quem busca esclarecer o que rola
com prefeitos presos [operação ‘prato feito’] no litoral, interi-
or e GSP.    

G O V E R N O  ( S P ) 

É preciso compreender que as configurações [partidos polí-
ticos aliados e alinhados com França (PSB paulista) que vão to-
mando conta das Secretarias, como por exemplo o Esporte [indi-
cação do dono do PROS e não do presidente estadual - vereador
Ricardo Teixeira [não é o ex dirigente da CBF] são ‘aperitivo’ do
‘banquete’.   

C O N G R E S S O 

Não são poucos os deputados e senadores acusados e pro-
cessados por crimes que têm nas mãos a possibilidade de mu-
dar pelo menos a lei de execução penal. Ou não querem pra não
serem atingidos pelas mudanças [leia-se menos direitos quan-
do condenados e presos] quando estiverem na condição de ree-
ducando ?   

P R E S I D Ê N C I A 

Quem achar que ‘agora sabe’ quem é estrategista
da comunicação e imagem de Temer, não conhece Elsinho Mou-
co, que precisaria de pelo menos 30 páginas da Época pra ainda
assim contar só um tiquinho da sua história. O cara tá tão acima
de slogans, caras e bocas, que não precisaria pregar no ‘deserto
político’ brasileiro.                  

J U S T I Ç A S 

Completando 6 anos, a lei da transparência - válida
pras instituições nos níveis municipal, estadual e federal, sem que
os brasileiros precisem explicar porque tão pedindo este ou aquele
dado - vem sendo descoberto por cidadãos comuns, ‘especiais’,
pauta de imprensa e também de ‘redes sociais’ que quase tudo
copiam.      

P A R T I D O S 

Maioria dos neo políticos - a não ser donos de partidos - ’can-
didatos’ à Presidência, devem ‘aceitar’ ser vices, inclusive de
governadores, ou suplentes ao Senado, ou candidatos [bombados
via ‘candidatura’ Presidencial] à Câmara dos Deputados, ou vão
simplesmente desistir de gastar, por mais grana que possam ter. 
  

H I S T Ó R I A S 

... Quando interessa, como é o caso dos ‘herdeiros de
milícias armadas de esquerdas’ nos anos dos governos militares
[abril 1964 - março 1985], ’documentos’ via CIA (império capi-
talista USA) passam a ter valor pras ‘comissões das verdades’. E
nos 70 aos de Israel, a embaixada (USA) em Jerusalém já é um
pré-Armagedom.     

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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Com a marca de R$ 907 mi-
lhões, a Fundação de Previdên-
cia Complementar do Estado de
São Paulo (SP-PREVCOM)
apresentou no mês de maio
crescimento de 11% compara-
do com os resultados do final
de 2017, quando o valor foi de
R$ 818 milhões. O valor se re-
fere à soma de contribuições
mensais dos servidores e do
governo estadual, portabilida-
de, aportes facultativos e ren-
tabilidade dos planos.

A Fundação, que completa
seis anos de operação, foi pio-
neira na implantação de sistema
que garante rentabilidade aos
recursos voltados para aposen-
tadorias dos funcionários esta-

duais. Atualmente, ela mantém
22 mil inscritos.

Esse número, entretanto,
pode ser ampliado por meio de
duas recentes medidas. A pri-
meira é devido à Superinten-
dência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc)
aprovar,  no final do ano
passado, a alteração no regula-
mento que abre acesso à pre-
vidência complementar aos
servidores que ingressaram
antes da implantação do regime.
A segunda, deferida em março,
estabeleceu a adesão automáti-
ca dos novos concursados aos
planos da entidade.

“A possibilidade de entrada
dos servidores antigos e a ade-

são automática têm potencial
para incluir cerca de 8 mil parti-
cipantes à Fundação”, afirma o
presidente da entidade, Carlos
Henrique Flory.

Ainda, a SP-PREVCOM pre-
vê avanço nos contatos entre
outros Estados e municípios que
manifestarem interesse em fir-
mar convênios. Rondônia foi um
deles e terá o regulamento de
seu plano enviado à Previc no
próximo mês de junho.

Aposentadorias e benefícios
Os pagamentos de aposenta-

dorias começaram há cerca de
um ano por meio da Fundação.
O valor foi destinado aos inte-
grantes que completaram o mí-

nimo de 60 contribuições e se
credenciaram a requisitar com-
plementação da renda mensal,
retirada integral ou parcial da
quantia investida.

Com base no balanço fecha-
do até abril deste ano, a entida-
de pagou um total de R$ 6 mi-
lhões para 329 servidores de 23
órgãos públicos, sendo a Uni-
versidade de São Paulo (USP)
líder da lista com mais de 270
pedidos de aposentadorias.

Além disso, a seguradora
Mongeral Aegon, parceira da
Fundação na administração de
benefícios de risco (morte ou
invalidez), depositou R$ 3,2 mi-
lhões em benefícios a partici-
pantes e dependentes.

Prefeitura e Senac oferecem 30 vagas para
curso gratuito de operador de computador

A 3ª edição do programa
Lapa Oportunidades está com
inscrições abertas para 30 bol-
sas gratuitas no curso de Opera-
dor de Computador. As vagas são
destinadas a pessoas de baixa
renda e as inscrições podem ser
feitas até o dia 22 de maio, na
unidade do CATe Lapa, que fica
na Rua Guaicurus, 1000.

O objetivo da iniciativa é ca-
pacitar pessoas com mais de 15
anos e que tenham pelo menos
iniciado o Ensino Fundamental
para auxiliá-las na inserção ou
reinserção no mercado de traba-
lho. A seleção dos alunos será

feita pela Secretaria Municipal
de Trabalho e Empreendedoris-
mo (SMTE), que também ficará
responsável por procurar empre-
sas parceiras da região para que
acompanhem o desenvolvimen-
to do curso e recrutem profissi-
onais entre os alunos.

Os selecionados farão as au-
las entre os dias 30 de maio a 9
agosto. O curso tem duração de
196 horas e vai acontecer de se-
gunda a quinta, das 8h30 às
12h30, na unidade Lapa Tito do
Senac. Os alunos aprenderão
sobre ambiente Windows, apli-
cação de recursos relacionados

à estética de documentos, cálcu-
los matemáticos em planilhas,
apresentações de qualidade,
além de padrões éticos de com-
portamento e caminhos para o
bom desenvolvimento profissi-
onal. Todo o material didático
será fornecido pelo Senac.

Para se inscrever, os interes-
sados precisam de cópias sim-
ples de RG e CPF, declaração de
andamento ou certificado de
conclusão da Educação Básica
(Ensino Fundamental, Ensino
Médio ou Educação Técnica de
Nível Médio), ter renda famili-
ar per capita de, no máximo, dois

salários mínimos federais, e pre-
encher formulário no CATe.

Serviço
3ª turma do curso de Ope-

rador de Computador do pro-
grama Lapa Oportunidades

Inscrições: até 22 de maio,
no CATe Lapa (Rua Guaicurus,
1000)

Palestra informativa: 16 de
maio, às 15h, no auditório da PR
Lapa (Rua Guaicurus, 1000)

Período do curso: de 30 de
maio a 9 de agosto

Endereço do curso: unidade
Lapa Tito do Senac (Rua Tito, 54)

Programa “Vem pra USP!” tem
inscrições abertas até 8 de junho
Permanecem abertas até 8 de

junho as inscrições para a Com-
petição USP de Conhecimentos,
desafio criado exclusivamente
para alunos da rede pública es-
tadual de São Paulo e parte do
programa “Vem pra USP!”. A ini-
ciativa tem o objetivo de estimu-
lar que os estudantes ingressem
nos cursos de graduação da Uni-
versidade de São Paulo.

Simultaneamente, o programa
pretende incentivar cada jovem a
melhorar o desempenho nas disci-
plinas que compõem o conteúdo
programático das seleções para o
Ensino Superior. Para se inscrever,
o interessado deve acessar o site
do “Vem pra USP!” e preencher
um formulário.

Objetivo
A proposta ganha importân-

cia porque, todos os anos, mi-
lhares de estudantes do Ensino
Médio tentam uma vaga na ins-
tituição, por meio da Fuvest, o
vestibular mais concorrido do
Brasil. Esse foi o caso de Vic-
tor Lucas Feitosa Teles de Me-
nezes, ex-estudante da Escola
Estadual Milton Rodrigues, na
capital paulista. Sem recursos
para o pagamento da inscrição,
o aluno viu no “Vem pra USP!” a
oportunidade de prestar o vesti-
bular gratuitamente, se preparar
para a prova e conhecer a insti-
tuição de ensino.

Além do jovem, que cursa
Educação Física e Esporte na
USP Leste, outros estudantes do
Ensino Médio podem passar
pela mesma experiência. Todos
os participantes do desafio terão
à disposição videoaulas de Ma-

temática, com conteúdo minis-
trado especialmente pelos pro-
fessores do cursinho da Poli
USP. Outras sugestões para es-
tudo estão disponíveis no site do
“Vem pra USP!”.

“Os materiais fornecidos
pela USP complementaram o tra-
balho de orientação feito na mi-
nha escola e tenho certeza que
foram essenciais para que eu in-
gressasse na universidade”, ex-
plica Victor Lucas Feitosa Teles
de Menezes.

Experiência
Os jovens com os melhores

desempenhos receberão certifi-
cados e visitarão laboratórios de
pesquisa da instituição. Segun-
do o estudante, estar presente na
universidade foi um dos pontos
altos da experiência. “Poder co-

nhecer a rotina da faculdade me
fez aumentar o desejo de reali-
zar esse sonho de estudar na
USP”, destaca.

Os candidatos no 3º ano do
Ensino Médio ganharão isenção
automática da taxa de inscrição.
A primeira fase é realizada pela
internet: em duas horas, os can-
didatos respondem 18 questões
de múltipla escolha sobre Co-
nhecimentos Gerais, Ciências e
Matemática.

Na segunda etapa, a prova é
feita presencialmente na unida-
de em que o aluno está matricu-
lado. São 45 questões de múlti-
pla escolha: 15 de Português, 15
de Matemática, 10 de Ciências
e 5 de Atualidades. Vale desta-
car que as questões são adequa-
das ao currículo do ano em que
o aluno está matriculado.

Usuário pode consultar bilhetes para
sorteio da Nota Fiscal Paulista

Os consumidores que estão
cadastrados na Nota Fiscal Pau-
lista já podem verificar, no site
do programa, os bilhetes com os
quais concorrerão na extração
deste mês. Serão distribuídos
R$ 6,7 milhões, em 655 prêmi-
os, no 114º sorteio.

Participam do sorteio os
mais de 8,9 milhões de usuári-
os registrados e que efetuaram
compras em janeiro e solicita-
ram notas fiscais com CPF,
além de 4.490 condomínios
que indicaram os CNPJs nos
cupons fiscais. Segundo a Se-
cretaria de Estado da Fazenda,
foram gerados 80.288.950 bi-
lhetes eletrônicos, que concor-
rerão aos 600 prêmios no valor
total de R$ 5,7 milhões.

Também terão direito a par-

ticipar do sorteio mais de 2,5 mil
instituições sem fins lucrativos
que receberam doações de no-
tas fiscais de compras realizadas
em janeiro. Na extração exclu-
siva, as entidades terão 236.828
bilhetes eletrônicos, concorren-
do a 55 prêmios, que somam R$
1 milhão.

Adesão
O consumidor que pede a

Nota Fiscal Paulista deve se ca-
dastrar no site do programa e
aderir ao regulamento. As ade-
sões até o dia 25 de cada mês
permitem a participação já no
mês seguinte.

O usuário precisa realizar o
procedimento apenas uma vez,
pois a inclusão nas próximas
extrações é automática. Vale des-

tacar que cada R$ 100 em com-
pras dá direito a um bilhete ele-
trônico para concorrer.

Criada em outubro de 2007,
a Nota Fiscal Paulista integra o
Programa de Estímulo à Cida-
dania Fiscal do Governo do Es-
tado. A iniciativa reduz a carga
tributária individual dos usuá-
rios, que recebem créditos ao
efetuar compras de mercado-
rias em São Paulo.

O sistema distribui até 30%
do ICMS recolhido pelos es-
tabelecimentos comerciais aos
consumidores que solicitam o
documento fiscal e informam
CPF ou CNPJ, proporcional ao
valor da nota.

Créditos
A devolução é feita em cré-

ditos que podem ser acompanha-
dos pela internet e usados para
pagamento do IPVA ou resga-
tados em dinheiro. O consu-
midor também pode solicitar
o documento fiscal sem a in-
dicação do CPF ou CNPJ e
doá-lo a uma entidade de as-
sistência social ou de saúde.

O programa possui mais de
19 milhões de participantes
cadastrados e, desde o início,
soma mais de 59 bilhões de
documentos fiscais processa-
dos na Fazenda. No total, a
Nota Fiscal Paulista devolveu
aos participantes do programa
R$ 15,9 bilhões, sendo R$
14,2 bilhões em créditos e
mais de R$ 1,6 bilhão em prê-
mios nos 113 sorteios já rea-
lizados.

Virada Cultural terá 24 horas
de Rap e Hip Hop Nacional

O Hip Hop e o Rap nacional
terão na 14ª edição da Virada
Cultural dois espaços exclusivos
para os ritmos. Os tablados mon-
tados na região do Largo São
Bento, no Centro da cidade, re-
ceberão 26 atrações entre os

dias 19 e 20 de maio com muita
música, dança e batalhas de ri-
mas.

O Largo São Bento com a
Rua São Bento será o espaço
dedicado ao Hip Hop com as 12
atrações que se apresentam das

18h de sábado (19) as 18h de
domingo (20). Doctor MC’s
com Filosofia de Rua fecham a
Virada.

Já na Rua Líbero Badaró com
o Largo São Bento se apresen-
tam artistas como KL Jay, Ndee

Naldinho, Thaide, Edi Rock e
Dexter. O rapper brasileiro Rin-
con Sapiência encerrará os sho-
ws às 18h de domingo (20).

Confira os horários e a pro-
gramação completa no
site www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br
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Pelo menos 417
feridos no segundo
dia de escalada de
violência em Gaza

No segundo dia de escalada de violência na Faixa de Gaza,
autoridades palestinas informaram que apenas na terça-feira
(15) já são 417 feridos. A maioria das vítimas é de feridas a
bala e sofre com problemas respiratórios causados pela inala-
ção de gás lacrimogêneo.

Pelos dados dos palestinos, na segunda-feira (14) houve 60
mortos e 2.771 feridos, inclusive um bebê do sexo feminino
de 8 meses, que inalou gás lacrimogêneo e não resistiu.

Os protestos que desencadearam a onda de violência foram
causados pela instalação da Embaixada dos Estados Unidos em
Jerusalém. Com a medida, o governo do presidente norte-ame-
ricano, Donald Trump, passa a reconhecer Jerusalém, cidade
sagrada para três religiões monoteístas e alvo de disputas entre
palestinos e israelenses, como sendo de Israel.

As manifestações ocorrem no momento do 70º aniversário
do Dia da Nakba (Catástrofe), em comemoração ao exílio for-
çado aos palestinos após a criação do Estado de Israel. As regi-
ões de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental amanheceram
hoje com lojas, escolas, universidades e creches fechadas.
(Agencia Brasil)

Itamaraty aguarda
posição dos EUA

sobre acesso a
documentos da CIA
O Ministério das Relações Exteriores informou na terça-

feira (15) que o governo brasileiro aguarda posicionamento
ao pedido encaminhado nessa segunda-feira (14) pela embai-
xada do Brasil em Washington ao Departamento de Estado
norte-americano para ter acesso aos documentos produzidos
pela CIA (serviço de inteligência dos Estados Unidos) sobre a
ditadura militar.

No domingo (13), o chanceler Aloysio Nunes instruiu a em-
baixada brasileira a solicitar a liberação completa dos registros
sobre esse tema em resposta ao pleito do Instituto Vladimir Her-
zog, que enviou uma carta na última sexta-feira (11) ao Itamaraty
pedindo que o Brasil solicitasse os documentos que registram a
participação de agentes do Estado brasileiro em ações de tortura
ou assassinato de opositores do regime.

A carta é assinada por Ivo Herzog, filho do jornalista Vladi-
mir Herzog, morto durante a ditadura. Na época, o Exército di-
vulgou a versão de que o jornalista teria cometido suicídio na
prisão. Diretor do telejornal Hora da Notícia, veiculado pela TV
Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog foi morto em outubro de
1975 sob tortura pelos militares após ser detido nas dependên-
cias do Destacamento de Operações de Informações – Centro
de Operações de Defesa Interna (DOI/CODI). Ele deixou a es-
posa Clarice e os dois filhos, Ivo e André, na época com 9 e 7
anos, respectivamente.

“Acabam de revelar-se novos fatos sobre o envolvimento do
Estado brasileiro na morte e tortura de seus opositores, sob a
presidência do general Ernesto Geisel. Tais fatos foram expos-
tos como fruto de pesquisas em materiais de arquivos preserva-
dos pelo governo dos Estados Unidos da América. Os documen-
tos históricos que narram este terrível capítulo de nossa história
e que o Estado brasileiro, através das suas Forças Armadas, pro-
clama estarem destruídos, foram preservados por outra nação”,
diz um trecho da carta.

Memorando da CIA
Documentos que vieram a público na semana passada mos-

tram novos fatos sobre a participação do Estado na execução e
tortura de opositores da ditadura. De acordo com registros da
CIA, os generais Ernesto Geisel, presidente do Brasil à época
(1974-1979), e João Figueiredo, então diretor do Serviço Naci-
onal de Informações (SNI), e que assumiu a Presidência da Re-
pública depois de Geisel, sabiam e concordaram com a execu-
ção sumária de “inimigos” da ditadura militar no Brasil.

Também participaram da reunião relatada no memorando da
CIA os generais Milton Tavares de Souza, então comandante do
Centro de Inteligência do Exército (CIE) e seu sucessor, Confú-
cio Avelino.

Datado de 11 de abril de 1974, o documento, assinado pelo
então diretor da CIA, Willian Colby, e endereçado ao secretário
de Estado dos EUA à época, Henry Kissinger, diz que Geisel foi
informado, logo após assumir a Presidência, da morte de 104
pessoas opositoras da ditadura no ano anterior.

O informe relata ainda que, após ser informado, Geisel man-
teve a autorização para execuções sumárias, adotadas durante o
governo do presidente Emílio Garrastazu Médici (1969-1974).
Geisel teria feito a ressalva de que os assassinatos só ocorres-
sem em “casos excepcionais” e envolvendo “subversivos perigo-
sos”. (Agencia Brasil)

Entrou em vigor na terça-fei-
ra (16) a proibição de importação
de carne de frango de 20 frigorí-
ficos brasileiros – 12 deles per-
tencentes à BRF – pelos países
que compõem a União Europeia.

A decisão foi tomada pela
Comissão Europeia em abril,
após a terceira etapa da Opera-
ção Carne Fraca, deflagrada em
março do ano passado pela Po-
lícia Federal, com o objetivo de
investigar denúncias de fraudes
cometidas por empresários e fis-
cais agropecuários federais.

A Operação Trapaça - tercei-
ra fase da Carne Fraca - teve
como alvo a BRF, dona da Sadia
e Perdigão. O grupo é investiga-
do por fraudar resultados de aná-
lises laboratoriais relacionados

à contaminação pela bactéria
Salmonella pullorum. Em nota,
a BRF negou riscos para a saúde
para população.

Com a limitação da exporta-
ção para o mercado europeu, a
expectativa é de que aumente a
oferta no mercado interno, o que
tornará o frango mais barato
momentaneamente para o consu-
midor brasileiro. Por outro lado,
poderá resultar em demissões no
setor. As vendas para a União Eu-
ropeia já vinham apresentando
quedas. De acordo com o Minis-
tério da Agricultura, no ano pas-
sado, o Brasil exportou 201 mil
toneladas para o bloco. Em 2007,
chegou a  exportar 417 mil to-
neladas. Em valores, no ano pas-
sado, foram exportados US$

765 milhões em frango.
Projeção feita recentemen-

te pela Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) indica
que o embargo da União Euro-
peia ao frango brasileiro deverá
gerar, neste ano, perda de 30%
sobre o total do produto expor-
tado pelo Brasil para o bloco,
que é composto por 28 países.
A decisão de embargo terá im-
pacto em 20 plantas exportado-
ras (unidades de produção) de
nove empresas. De acordo com
a ABPA, o Brasil é o maior ex-
portador de carne de frango do
mundo. Ao longo de quatro dé-
cadas, o país embarcou mais de
60 milhões de toneladas de car-
ne de frango, em mais de 2,4
milhões de contêineres para

203 países.
No final de abril, os minis-

tros da Câmara de Comércio
Exterior (Camex) autorizaram
por unanimidade o início das tra-
tativas de abertura de contenci-
oso junto à Organização Mundi-
al do Comércio (OMC), contes-
tando barreiras impostas pela
União Europeia à carne de fran-
go brasileira. Na manifestação,
a Camex argumenta que, apesar
de a comunidade europeia argu-
mentar tratar-se de questão sa-
nitária, bastaria aos frigoríficos
brasileiros pagarem uma tarifa
de 1.024 euros por tonelada e
mandarem tudo como carne in
natura, produto que entra no blo-
co sem problemas sanitários.
(Agencia Brasil)

Alta do dólar é internacional e Brasil
não está imune, diz Guardia

A alta do dólar no Brasil é um
movimento internacional de for-
talecimento da moeda america-
na, disse o ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia,  na terça-feira
(15), em Brasília.

O ministro conversou com a
imprensa após participar de reu-
nião com o presidente do Tribu-
nal de Contas da União (TCU),
Raimundo Carreiro, para discu-
tir como o tribunal pode ampli-
ar a capacidade de auditar os par-
celamentos de dívidas tributári-
as e benefícios fiscais.

 “No curto prazo, é um movi-
mento internacional de fortaleci-
mento do dólar e o Brasil não está

imune a isso”, disse o ministro.
Na segunda-feira (14), o dó-

lar comercial fechou o dia cota-
do R$ 3,628, uma alta de 0,73%.
Esse foi o maior valor desde
abril de 2016, quando a moeda
chegou a valer R$ 3,693. Hoje,
às 12h10, o dólar estava cotado
a R$ 3,68, com alta de 1,4%.

“Vejo como uma tendência
internacional de fortalecimento
do dólar. Se nós olharmos para
os países emergentes ou para as
principais moedas, elas estão se
desvalorizando vis-à-vis o dó-
lar”, destacou o ministro.

Segundo o ministro, o go-
verno deve manter a estratégia

de ajuste fiscal para fazer frente
a alta do dólar. “A melhor res-
posta do governo é persistir tra-
balhando no processo de conso-
lidação fiscal, aumentar a produ-
tividade, reduzir custos para tor-
nar a economia brasileira mais
eficiente. Temos um cenário de
contas externas muito favorável,
temos reservas internacionais, te-
mos um pequeno déficit em tran-
sações correntes, que é ampla-
mente financiável pelos investi-
mentos diretos estrangeiros, a in-
flação está baixa, um processo de
redução da taxa de juros”, disse.

A alta do dólar ocorre mes-
mo com ajustes na atuação do

Banco Central no mercado de
câmbio. Na última sexta-feira
(11), após o fechamento do mer-
cado, o banco anunciou ajustes
nos leilões de contratos de sa-
wps cambiais, equivalentes à ven-
da de dólares mercado futuro. O
BC passou a fazer leilões com
vencimento em junho e anteci-
pou operações adicionais.

Com os ajustes o BC iniciou
a oferta diária de rolagem integral
de 4.225 contratos, com venci-
mento em junho. Além disso, pas-
sou a fazer a oferta adicional de 5
mil novos contratos ao longo do
mês e não apenas ao final como
estava previsto.  (Agencia Brasil)

Ipea: crescimento da economia
desacelera, mas retomada continua

A expansão econômica ficou
um pouco abaixo do esperado
nos últimos meses, avaliou o
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), na edição
da Visão Geral, da Carta de
Conjuntura , divulgada  na ter-
ça-feira (15). Por isso, o Ipea
admitiu que revisará a projeção
para o crescimento da econo-
mia, este ano.

Em março, o Ipea divulgou
projeção de crescimento de
1,9% do Produto Interno Bru-
to (PIB), soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, para o primeiro trimestre
de 2018. Para o ano, a estima-
tiva ficou em 3%.

“Os dados disponíveis de ati-

vidade econômica permitem
prever que o resultado do Pro-
duto Interno Bruto no primeiro
trimestre deve vir inferior ao que
era esperado na última Visão
Geral da Conjuntura, divulga-
da em março de 2018. Esse fato
deve ensejar uma revisão da nos-
sa previsão pontual de cresci-
mento para este ano, sem alte-
rar de forma substancial, porém,
a expectativa de continuidade do
processo de reversão cíclica gra-
dual”, diz o Ipea.

Para o órgão, o principal im-
pulsionador de crescimento
econômico atual é o ciclo de
reduções da taxa básica de juros,
a Selic, atualmente em 6,5% ao
ano, o menor nível histórico. “Os

indicadores de atividade econô-
mica que têm reagido mais for-
temente são justamente aqueles
que sofrem influência mais di-
reta das taxas de juros e da ofer-
ta de crédito – em particular, os
setores de bens de capital e de
bens de consumo duráveis”, diz
o instituto.

Mercado de trabalho
Segundo o Ipea, a “recupera-

ção relativamente lenta da ativi-
dade econômica transparece
também nos dados de mercado
de trabalho”. “A taxa de desocu-
pação, calculada com dados
ajustados para a sazonalidade,
vem mantendo-se praticamente
estável nos últimos três trimes-

tres, girando em torno de 12,5%
– patamar ainda muito alto. Além
disso, observou-se desacelera-
ção da taxa de crescimento da
população ocupada, que passou
de 2,1% no trimestre móvel en-
cerrado em janeiro, ante a igual
trimestre do ano anterior, para
1,8% em março”, destacou. O
Ipea lembrou ainda que “parte
significativa dos empregos que
estão sendo gerados refere-se ao
setor informal, o que é normal
para períodos iniciais de retoma-
da”. “Entretanto, empregos for-
mais também estão sendo gera-
dos – como comprovado pelos
dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados”,
acrescentou. (Agencia Brasil)

Indicador de tendência
econômica cai 0,8% em abril

O Indicador Antecedente da
Economia (Iace) recuou 0,8%
entre março e abril, ficando em
116,9 pontos. Das oito séries de
componentes que formam o ín-
dice, cinco contribuíram para a
queda do indicador. O Iace é di-
vulgado pelo Instituto Brasilei-
ro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV).

O pesquisador da FGV Paulo
Picchetti afirma que o recuo do
índice em abril capta o sentimen-
to de frustação em relação ao rit-
mo da retomada do crescimento.

“Somando este resultado à quar-
ta queda consecutiva do ICCE, a
probabilidade associada a uma
reversão do ciclo elevou-se ligei-
ramente. Por enquanto, um cres-
cimento da atividade ao longo do
ano continua a ser esperado, mas
em menor intensidade”, disse o
pesquisador.

Tendências
O Iace agrega oito compo-

nentes econômicos que medem
a atividade econômica do país.
Cada um deles busca antecipar

tendências econômicas e juntos
filtram os chamados “ruídos”,
colaborando para tendências
econômicas mais efetivas.

Os oito componentes do
IACE são formadas pela Taxa
referencial de swaps DI pré-fi-
xada, do Bando Central; pelo ín-
dice Ibovespa, da Bolsa de Valo-
res de São Paulo; pelos índices
de Expectativa da Indústria, dos
Serviços e do Consumidor; to-
dos da Ibre/FGV; pelo índice de
produção física de bens de con-
sumo duráveis, do IBGE; pelo

índice de Termos de Troca, da
Fundação Centro de Estudos do
Comércio Exterior (Funcex) e
pelo índice de quantum de ex-
portações, da Funcex.

O índice foi lançado em ju-
lho de 2013 pela Fundação Getú-
lio Vargas e pelo The Conference
Board, permitindo uma compara-
ção dos ciclos econômicos do
Brasil com outros 11 países: Chi-
na, Estados Unidos, Zona do Euro,
Austrália, França, Alemanha, Ja-
pão, México, Coréia, Espanha e
Reino Unido. (Agencia Brasil)

Ocupação de prédio incendiado em
SP incluía aluguel e organização

Testemunhas apontam dois
homens e uma mulher – que se
diziam coordenadores do edifí-
cio Wilton Paes de Almeida, que
desabou no último dia 1º em São
Paulo – como responsáveis pela
cobrança de aluguéis e organiza-
ção da ocupação do prédio. Os
depoimentos foram prestados à 1ª
Delegacia Seccional Centro de
São Paulo que investiga o incên-
dio e o desabamento do edifício.

As testemunhas citaram Ana-
nias Pereira dos Santos, Hamil-
ton Resende e Nireude de Jesus,
conhecida como Nil, como res-
ponsáveis pelas tarefas no edifí-
cio, segundo o delegado Marco
Paula Santos. Os três já foram
ouvidos e negaram as acusações.

 “Eles dizem que muitas pes-

soas recebiam os aluguéis, que
não era todo mundo que pagava.
É tudo mentira. Eles estão indo
por esse caminho, só que a pro-
va é no sentido contrário: que a
Nil recebia todos os aluguéis,
que o Hamilton era coordenador,
que o Ananias era dono, enfim,
as provas são no sentido contrá-
rio”, disse o delegado.

Para Marco Paulo Santos, há
movimentos legítimos e movi-
mentos corretos, mas não é o
caso do edifício Wilton Paes de
Almeida. “Não tem ente jurídi-
co, não tem registro, não tem
nada em lugar nenhum. O que
tem é um movimento de boca,
um movimento criado por eles
mesmo, mas esse movimento
não tem cadastro em lugar ne-

nhum, não é pessoa jurídica, não
está vinculado a esses movimen-
tos mais importantes e conheci-
dos”, acrescentou.

No momento, a investigação
prossegue com depoimentos de
moradores, e aguardando os lau-
dos sobre o prédio e a identifi-
cação dos restos mortais encon-
trados nos escombros. No total,
cinco pessoas são consideradas
desaparecidas pela polícia e já há
material genético de todas as
famílias para a possível identi-
ficação dos restos mortais.

Na segunda-feira (14), mais
um desaparecido foi reclamado
pela família e entrou na lista da
polícia.

Por enquanto quatro pesso-
as foram identificadas como ví-

timas do desabamento: os gê-
meos Wendel e Werner da Sil-
va Saldanha, de 10 anos; Fran-
cisco Lemos Dantas, 56 anos;
e Ricardo Oliveira Galvão Pi-
nheiro, 39 anos.

A versão que prevalece so-
bre o início do incêndio, segun-
do o delegado, é a de um curto-
circuito no quinto andar. “Ago-
ra, é aquilo que eu sempre digo:
como é por prova testemunhal,
a qualquer momento pode sur-
gir uma outra prova testemunhal
contradizendo aquela outra pro-
va”, disse. “ O que prevalece
hoje não tem porque mudar é a
história do curto-circuito. Cor-
roborando essa informação tem
várias outras pessoas.” (Agen-
cia Brasil)



Temer elogia equipe de governo e
diz que país “saiu do vermelho”
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JUROS. A área econômica do governo analisa a possibilida-
de de redução da taxa de juros do crédito agrícola para o próximo
Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2018/2019, que terá início no
dia 1º de julho deste ano. “Estamos tentando chegar a um deno-
minador comum, que seja bom para o produtor rural e que não
comprometa o orçamento fiscal”, ressaltou o secretário de Po-
lítica Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), Wilson Vaz de Araújo, na terça-feira (8), após
participar de audiência do ministro Blairo Maggi com o presi-
dente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e representantes do Mi-
nistério da Fazenda e do Tesouro Nacional.

BENEFÍCIOS. A couve flor, que pertence à família de vege-
tais crucíferos - inclui brotos de brócolis, nabos, couve de bru-
xelas, repolho chinês, rúcula, couve, rabanetes, mostarda e agrião
– é rica em fibras e proteínas, em minerais e antioxidantes indis-
pensáveis para o bom funcionamento do nosso organismo. Os
seus benefícios vão além. Quando combinada com cúrcuma, a
couve flor pode combater alguns tipos de câncer, como o de prós-
tata e o de mama. 

CRÉDITO. Faltando dois meses para finalizar a execução do
Plano Agropecuário 2017/2018, médios e grandes produtores
rurais contrataram R$ 117,6 bilhões de instituições financeiras,
de julho de 2017 a abril deste ano. O montante representa 62,4%
do total anunciado pelo Governo Federal para financiar a agricul-
tura brasileira. O volume representa 13,2% de aumento em rela-
ção a igual período do ciclo anterior.

PREÇOS. O Índice de preços recebidos pelos produtores
paulistas (IqPR) registrou alta de 0,5% em março de 2018, na
comparação com o mês anterior. Separado por grupos, o IqPR-V
(produtos de origem vegetal) subiu 0,69% e o IqPR-A (produtos
de origem animal) se manteve quase no mesmo patamar com uma
pequena alta de 0,06%, informa o Instituto de Economia Agríco-
la (IEA). Os produtos que apresentaram as maiores altas foram:
banana nanica (35,7%), laranja para mesa (22,28%), milho
(17,45%), ovos (14,8%) e batata (4,37%). Já as maiores quedas
foram observadas nos preços da carne suína (-7,18%), arroz (-
5,99%), amendoim (-5,5%), carne de frango (-4,45%) e cana de
açúcar (-2,84%).

FRIO. As alfaces seguem desvalorizadas nas regiões de Ibi-
úna e Mogi das Cruzes (SP) durante a semana (07 a 11/05). A
razão foi a estabilização da produção nas roças devido ao clima
favorável (temperaturas amenas e sem significativas precipita-
ções), que reflete no bom desenvolvimento e boa qualidade das
folhosas. Porém, alguns produtores de Mogi das Cruzes relata-
ram atrasos no ciclo, devido às quedas das temperaturas mínimas
e do aumento das amplitudes térmicas ao longo do dia. Além dis-
so, a demanda foi menor devido à queda das temperaturas, o que
acarreta em um menor escoamento e, consequentemente, sobra
de mercadoria em algumas roças.

BATATA. Entre os dias 07 e 11/05, houve elevação dos pre-
ços da batata padrão ágata especial nos atacados paulistanos, onde
foi vendida a R$ 71,92/sc de 50 kg (+7,64%). O aumento ainda
pouco significativo se deve ao fato de ainda haver uma área pe-
quena da temporada das águas sendo colhida e também porque já
começa a ter oferta da temporada das secas. Segundo atacadistas
consultados pelo Hortifruti/Cepea, houve sobras de mercadoria
de um dia para o outro nos boxes – na quinta-feira dia (10) havia
uma sobra de cerca de 10 caminhões do dia anterior na Ceagesp.
Outro fator que impede maior valorização é a qualidade.

INCÊNDIOS. O Secretário de Agricultura dos Estados Uni-
dos, Sonny Perdue e o Secretário do Interior Ryan Zinke organi-
zaram uma reunião sobre incêndio para Membros do Congresso
do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) para ouvir a
previsão da temporada de incêndios florestais deste ano. Após a
reunião, os secretários enviaram um memorando à liderança do
fogo florestal destacando a importância da colaboração interde-
partamental para aumentar a segurança dos bombeiros, do públi-
co e da comunidade à medida que a temporada de incêndios flo-
restais de 2018 se aproxima.

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

Em reunião com ministros e
parlamentares, no Palácio do Pla-
nalto, para marcar dois anos de go-
verno, o presidente Michel Temer
disse na terça-feira (15) que a equi-
pe que reuniu ao chegar à presidên-
cia foi “uma das melhores de to-
dos os tempos” e capaz de tirar o
país da recessão econômica.

“Tínhamos que montar um gru-
po capaz de vencer a pior recessão
da história. E conseguimos uma das
melhores equipes de todos os tem-
pos. E os resultados estão aí. So-
mos responsáveis e orgulhosos por
tirar o país da maior recessão da sua
história”, disse o presidente, ao re-
lembrar o cenário quando assumiu
o governo em maio de 2016. 

Ele acrescentou que foi ne-

Jornal
ODIASP

Ligue:

3258-1822
3258-0273

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011481-60.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando
Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fernando D Amico, CPF 271.874.988-10, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A, objetivando a quantia de R$
85.739,08 (27.02.2018), referente ao inadimplemento do Contrato de Financiamento com Garantia de
Alienação Fiduciária nº 40592-75382994 e aditamento, em anexo aos autos. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para em 03 dias efetuar o pagamento
integral da dívida atualizada, ocasião em que o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade
ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos,
poderá o executado requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Em
caso de revelia, 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 16 de abril de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0041415-61.2017.8.26.0100. A MM. Juíza de
Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Mariana de Souza Salinas, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Nityescha Kedrova Duarte Abreu, CPF 713.456.714-15, que lhe foi proposta uma ação
de Cumprimento de Sentença, por parte de Sociedade Unificada Paulista de Educação e Comunicação Supero
- EC Ltda, na qual foi determinada a sua intimação para pagamento de R$ 50.361,48 (30.06.2017). Encontrando-
se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescido de custas, se
houver, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento sobre o débito, além de honorários advocatícios de dez
por cento, expedindo-se mandado de penhora e avaliação. Transcorrido o prazo acima, sem o pagamento
voluntário, se iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2017.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2017.   16 e 17.05

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] 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0107388-36.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Tessitore, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marco 
Antonio Zinsly CPF 121.696.378-93, Bruno César Félix Zinsly CPF 385.974.258-22 e Lótus Import Ltda. ME CNPJ 
00.195.953/0001-52, que Sergio Rene Cohen ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 254.054,07(jan/12), referente aos 
cheques 000029, 000030 e 000031, Banco Santander, Ag. 0245. Estando os executados em lugar ignorado, expedese edital de 
citação para que no prazo de 03 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito devidamente corrigido e atualizado, com os 
honorários advocatícios, arbitrados em 10%, reduzidos pela metade, em caso de integral pagamento; e intimação dos bloqueios 
judiciais de seus recursos financeiros: Bruno César Félix Zinsly, R$9,59; Marco Antonio Zinsly, R$611,51; Lótus Import Ltda ME, 
R$10.078,04. Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias para embargos. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2018.                                                               [15,16] 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0100782-70.2009.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) MARILI CARDOSO, Brasileiro, Separada judicialmente, RG 179450074, CPF 278.903.198-35, Rua Dr. 
Zuquim, 1435 A, Santana, CEP 02035-026, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Ação de Exigir Contas por parte de 
Ana Cristina Cardoso, alegando em síntese: Para efetuar o pagamento do débito exequendo no valor de R$ 50.950,38, referente a 
parte ideal de um quarto sobre as verbas locatícias conforme consigado na sentença de fls. 520/523, sob pena de aplicação de 
multa de 10% sobre o valor da divida e expedição de mandado de penhora e avaliação nos termos previstos no art. 523 do CPC* . 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 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 24 de abril de 2018.[16,17] 

XI - Pinheiros Varas Cíveis 1ª Vara Cível JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL JUIZ(A) DE DIREITO RÉGIS RODRIGUES BONVICINO 
Citação e Intimação.Prazo 20dias.,Proc.0470472-02.1998.8.26.0011.O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia,Juiz de Direito da 
1ªVara Cível de Pinheiros/SP.,,Faz saber a Alessandra Bianca Bifano CPF 116.768.898-84, que Silvani Jorge Canal ajuizou 
ação de execução,para cobrança de R$8.506,00 (dez/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida: a citação 
por edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela 
metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento 
do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês; a intimação do bloqueio via Renajud do veículo Volkswagem/Saveiro 
Summer, 1996, placa CFC-0128, chassis 9BW222308TP027484. Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias para 
opor embargos, independentemente de nova intimação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                     [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009379-14.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a Granada Investimentos Imobiliários Ltda. CNPJ 08.844.183/0001-33, que Vanessa da Silva Cordeiro ajuizou ação 
de procedimento comum, objetivando seja julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 28.091,74, referente ao 
Instrumento Particular de Venda e Compra de Unidade Autônoma, sendo R$ 9.363,91, a título de lucros cessantes, tendo como 
base a fração de 0,75% por mês de atraso na entrega do imóvel; R$ 6.242,61, a título de multa moratória de 2%; R$ 12.485,22, 
a título de juros de mora, condenando ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. 
Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob 
pena de serem aceitos os fatos, sendo nomeado 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 12 de dezembro de 2017.                                   [16,17] 

Foros Regionais Varas Cíveis I - Santana, Casa Verde, Vila Maria e Tucuruvi Varas Cíveis 4ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019577-85.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional 
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) ANDREZA CANOLA, 
CPF 309.807.678-06 e PAULO HENRIQUE SANTOS ALVARISA, CPF 091.463.388- 02, que Associação Protetora Infância - 
Província de São Paulo ajuizou ação pelo Procedimento Comum para cobrança de R$ 3.931,74 (junho/2016), referente ao 
contrato de prestação de serviços educacionais prestados a R.H.C.A, não adimplidos devidamente corrigido e acrescido das 
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando os réus em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 
15 dias, a fluir do prazo supra, apresentem 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.              [16,17] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido 
nos autos do PROC. Nº 1062897-92.2017.8.26.0053.O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública, do 
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Paula Micheletto Cometti, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE 
que o(a) Companhia Metropolitana de Habitação de São 
Paulo - COHAB move uma Desapropriação - contra José 
Maria da Silva, CPF n° 433.412.258-20, Fernando da Silva, 
CPF n° 210.913.038-51, Adelaide da Conceição Gomes 
Bidarra, RNE n° w365659-C - SE/DPMAF/DPF, CPF n° 
394.351.438-22, representada por Fernando Gomes da Silva, 
RG n° 3.834.003 - SSP/SP, CPF/MF n° 680.901.298-20 e 
Sérgio Gomes da Silva, RG n° 4.108.671-5 - SSP/SP, CPF/ 
MF n° 767.045.448-12, objetivando a integralidade do imóvel 
localizado na Alameda Cleveland n° 285/289, Campos 
Elíseos, São Paulo, matrícula n° 131.229 do 2° ORI/SP. 
Contribuinte n° 008.038.0014-2, declarados de utilidade 
pública conforme Decreto Estadual nº 57.680, datado de 
04/05/2017. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi 
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) 
dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e 
para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.             [16,17] 
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ISEC SECURITIZADORA S.A
sucessora por incorporação da Brasil Plural Securitizadora S.A

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 4ª e 5ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA BRASIL PLURAL SECURITIZADORA S.A, 
INCORPORADA EM 30/04/2018 PELA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 4ª e 5ª Séries da 1ª Emissão da Brasil Plural Secu-
ritizadora S.A. (“Brasil Plural” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Isec Se-
curitizadora S.A, sucessora por incorporação da Brasil Plural (“Isec Securitizadora”), estão convocados a se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 5 de junho de 2018, 
às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos dos 
itens 11.3 e 11.5 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia:  (i) A eventual manifestação da Isec Securitizadora, como titular dos Créditos Imobiliários que las-
treiam a Emissão, em virtude da correspondência enviada pela Locatária ao Locador, para pleitear um reajuste/revisão do 
valor do aluguel do Contrato de Locação datado de 01 de agosto de 2012 (“Créditos Imobiliários”), que tem como obje-
to o imóvel devidamente descrito na Matrícula nº 87.938, do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis de Uberlândia, estado de Mi-
nas Gerais. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração emitida por instrumento público ou particular, 
acompanhado de cópia do documento de identidade do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por pro-
curação, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de 
Titulares dos CRI, nas instalações da Emissora ao Agente Fiduciário e, em benefício de tempo, via e-mail ao Agente Fiduciário 
para ger1.agente@oliveiratrust.com.br, e para a Emissora no email gestao@isecbrasil.com.br. São Paulo, 16 de maio de 2018.

WOLF VEL KOS TRAMBUCH - Diretor de Relação com Investidores

Revita Engenharia S.A.
CNPJ/MF 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2018
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2018, às 13h00, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, Bairro Jaguaré, Capital e Estado de São Paulo, CEP 
05348-000. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no 
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados pelo Sr. José Francivito Diniz. 4. Ordem do Dia: a). 
Discutir e aprovar o balanço geral da Companhia encerrado em 31.12.2017, bem como, tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras; b). Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição de dividendos; e c). Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 5. Deliberações: Os acionistas presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue: (a) Aprovar, na íntegra, o 
relatório da diretoria, que já havia sido anteriormente distribuído aos acionistas, contendo as Demonstrações Contábeis 
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração de Resultados 
Abrangentes, publicados no “Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo” e no “Jornal O DIA SP” nas edições do dia 
25 de abril de 2018 (Anexo I). Os acionistas, na forma do artigo 133, §4º da Lei das S.A., consideraram sanada a falta de 
publicação de avisos e a inobservância do prazo de 30 (trinta) dias para a publicação dos documentos lá mencionados; (b) 
Aprovar as contas do exercício social fi ndo em 31.12.2017 e a apropriação do prejuízo apurado no valor de R$ 19.148.625,41 
(dezenove milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) o qual foi 
destinado a conta de Reserva de Retenção Lucro para a redução parcial do seu saldo. (c) Deliberada a não instalação do 
Conselho Fiscal, conforme facultado pela Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi 
assinada por todos. Confere com o original, lavrado em livro próprio. Mesa: Presidente - Anrafel Vargas Pereira da Silva; 
Secretário - José Francivito Diniz. Acionistas presentes: Solví Participações S.A., representada por Celso 
Pedroso e José Francivito Diniz e Servy Participações Ltda. representada por Celso Pedroso e José Francivito 
Diniz. A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2018. Mesa: Anrafel 
Vargas Pereira da Silva - Presidente, José Francivito Diniz - Secretário. JUCESP nº 224.556/18-6 em 14/05/2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ/MF nº 20.080.672/0001-61 - NIRE 35.300.464.613
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 19/08/2016 - Data, Hora e Local: 19/08/2016, às 9h, na sede 
social. Mesa: Presidente - Marcio Arduin Saraiva; Secretário - Marcelo Nabih Sallum. Convocação: Dispensada. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: Colocada a matéria em exame, discussão 
e posterior votação, foi expressa e unanimemente aprovada, sem restrições ou ressalvas, nos seguintes termos: (I) Aprovar 
a alteração do objeto social da Companhia para incluir o serviço de administração de estacionamento de veículos (CNAE 
5223-1/00), e em razão disso o artigo 3º do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação: “Artigo 3º - A Companhia 
tem por objeto e propósito específico: (i) o desenvolvimento, implantação, exploração comercial e gestão de um 
empreendimento no imóvel constituído e identificado pela matrícula nº 135.692 (“Empreendimento”  ou ‘’Shopping Center”) 
registrada no 16º Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Paulo, incluindo locação dos espaços comerciais 
e publicitários, exploração de estacionamento e atividades afins, assim como de outros empreendimentos imobiliários e 
incorporações no imóvel; (ii) a compra e venda de imóveis próprios, sem envolver, contudo, qualquer intermediação ou 
corretagem; (iii) a participação em outras sociedades; e, ainda, (iv) administração de estacionamento de veículos.” 
(II) A aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que, incorporando as alterações aprovadas 
nos itens anteriores e outras julgadas pertinentes pelos atuais acionistas, passa a vigorar com a nova redação que constitui 
o “Anexo I” a esta ata. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Lavratura da presente no livro próprio, foi lida, achada 
conforme e por todos os presentes assinada. SP, 19/08/2016. Mesa: Marcio Arduin Saraiva - Presidente; Marcelo Nabih 
Sallum - Secretário. JUCESP - 5.859/17-7 em 13.01.17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ/MF nº 20.080.672/0001-61 - NIRE 35.300.464.613 
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária - Data, Hora e Local: 22/09/2017, às 11h, na sede social. Mesa: Presidente 
- Silvia Helena Saraiva Gomes; Secretário - Marcelo Nabih Sallum. Convocação: Dispensada. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social. Publicação Prévia de Documentos: O relatório da administração, as contas 
da Diretoria e as demonstrações Contábeis referentes ao exercício social do ano de 2016 foram devidamente publicados no 
“Diário Oficial”, no dia 19/08/2017, na pág. 6; e no “Jornal O Dia SP”, no dia 19, 20 e 21/08/2017, na pág. 5. Deliberações: 
Aprovados, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes matérias: I - (a) O Balanço Patrimonial, as Demonstrações 
Contábeis e as contas dos administradores da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; I - (b) A 
Sociedade apurou prejuízo líquido, no exercício social findo em 31/12/2016, importe total de R$ 9.537.530,05, cujo saldo 
restou alocado na conta “Reservas de Lucros (Prejuízos)”, que somado ao saldo de prejuízo anterior, totaliza o montante de 
R$ 17.897.737,33; II - Foram ratificadas, por unanimidade e sem ressalvas, as constituições das reservas de capital, previstas 
nas Atas de AGE, realizadas em 05/05/2014 e 08/05/2014, sendo que, do Cronograma de Aportes previsto no Anexo 5.6.2 
do Acordo de Investimentos celebrado pelos acionistas da Companhia, com os respectivos aditivos, até 31/12/2016, foram 
efetivados aportes num montante total de R$ 4.752.716,13, a título de integralizações de capital, e de R$ 13.347.283,87, a 
título de integralização da reserva de capital proveniente do ágio na emissão de ações, totalizando as reservas da sociedade 
o valor de R$ 87.015.425,44. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Lavratura da presente no livro próprio, foi lida, 
achada conforme e por todos os presentes assinada. SP, 22/09/2017. Mesa: Silvia Helena Saraiva Gomes - Presidente; 
Marcelo Nabih Sallum - Secretário. JUCESP - 185.076/18-0 em 18/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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Balanço de 2 anos de governo

cessário coragem para se opor aos
críticos. “E muita gente dizia não
ao que nós fazíamos. Mas estáva-

mos todos, eu e a nossa equipe,
convencidos de que deveríamos
dizer sim. Porque nós tínhamos

um plano e coragem para pôr em
prática, por  ter objetivos e estra-
tégias, e não apenas desejos”, dis-
se, e acrescentou ser responsável
pelas escolhas de seu governo.

“Confesso diante de todos
que me sinto responsável pelas
atitudes e escolhas que fiz, sem-
pre pensando em um Brasil mai-
or. […] Sem dúvida, eu creio que
todos nós fomos responsáveis
por tirar o Brasil do vermelho e
colocar no rumo certo”, afirmou.

Mais cedo, o Palácio do Pla-
nalto divulgou uma cartilha com
medidas adotadas pelo governo
nesse período, entre elas, o reajuste
do Programa Bolsa Família, a que-
da da inflação e dos juros, a refor-
ma do ensino médio e a geração
de empregos. (Agencia Brasil)



Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 16 de maio  de 2018

Times brasileiros são definidos para
a etapa de Itapema (SC) com novidades

Página 8

Fa l t a  apenas  um mês
p a r a  o  m a i o r  e v e n t o  d e

rental kart no primeiro se-
mestre do Kartódromo de

Interlagos,  localizado na
z o n a  s u l  d e  S ã o  P a u l o

(SP). No dia 16 de junho
será realizado no principal

kartódromo do Brasil o 2º
F o r m u l a  M a s t e r  B r a s i l

Festival, que reunirá cerca
de  60  p i lo tos  de  todo  o

pa í s .  As  insc r ições  com
cond ições  e spec ia i s  po -

dem ser feitas através do
site www.  formulamaster.

net.br ou diretamente via
WhatsApp,  pe lo  número

(11) 97356.5363.
“ O  F ó r m u l a  M a s t e r

Brasil Festival foi um su-
cesso absoluto em sua pri-

meira edição e veio pra fi-
car. Tivemos pilotos de di-

versas experiências,  mas
de altíssimo nível e dispu-

t a s  m u i t o  e q u i l i b r a d a s ,
sem qua lquer  inc iden te .

Acho que  nes ta  segunda
o p o r t u n i d a d e  t e r e m o s

mais de 60 pilotos e uma
festa ainda mais bonita e

organizada”, acredita Jean
Carlo Szepilovski, ideali-

zador do evento e do cam-
peonato Fórmula Master ,

que está completando três
anos de atividades.

No 2º Fórmula Master
Brasil Festival todo pilo-

to correrá no mínimo em
duas baterias classificató-

rias, que definirão os pilo-
tos que disputarão as bate-

rias finais, divididos entre
Gold Trophy e Silver Tro-

phy. As baterias classifica-
tórias serão num sentido

do traçado completo de In-
terlagos, a as finais serão

em outro sentido, para dei-

Kartismo: Falta um
mês para o

2º Fórmula Master
Brasil Festival

Com cerca 60 pilotos, será o maior evento de rental kart
do Kartódromo de Interlagos no primeiro semestre
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Grandes disputas no Fórmula Master Brasil Festival

xar o evento mais atraen-
te. Todos os  kar ts  serão

sorteados e o peso míni-
mo dos pilotos será de 95

quilos. Na final haverá pó-
dio separado para os seis

primeiros de cada troféu.
Serão distribuídos prêmi-

os aos pilotos com melho-
res resultados, como ma-

cacões Meg Star, além de
outros produtos que serão

anunciados em breve.  O
custo de participação é de

R$ 450,00.
“Eu já me inscrevi, pois

quero defender o meu tí-
tulo,  e vou correr com o

m a c a c ã o  M e g  S t a r  q u e
ganhei  naque le  d ia .  Se i

q u e  e s t e  a n o  a  d i s p u t a
será  mais  dura, pois no-

vos e excelentes  p i lo tos
e s t ã o  s e  i n s c r e v e n d o .

Mas  é  e s t e  desa f io  que
me anima para i r  a trás  de

mais  uma vi tór ia”,  avisa
Alberto Otazú (Alpie Es-

cola  de Pi lotagem/Inst i -
t u t o  D e s e n volve),  cam-

peão do Gold Trophy do 1º
F ó r m u l a  M a s t e r  B r a s i l

Festival.
Os  se i s  p r imei ros  no

Gold Trophy do Fórmula
M a s t e r  B r a s i l  F e s t i v a l

2017  fo ram:  1 )  A lbe r to
Cesar Otazú; 2) Augusto

Cesar Coutinho; 3) Gusta-
vo  Mat ted i ;  4 )  Marce lo

Argenton;  5)  Fábio  Ko-
matsu; 6) Sandro Ferrari. 

Os  se i s  p r imei ros  no
Silver Trophy do Fórmula

M a s t e r  B r a s i l  F e s t i v a l
2017 foram: 1) Luiz Ca-

zarré; 2) Cláudio Abdo; 3)
Sérgio Miaki; 4) Irceu Ri-

beiro; 5) Nenê; 6) Bruno
Vi e g a s .  Vi s i t e

www.formulamaster.net.br

Fórmula Academy Sudamericana:
Pilotos testam em Piracicaba

Molo vai à pista em Piracicaba

A Fórmula Academy Suda-
mericana realizou dois dias de
testes no fim da última semana
com novos pilotos no Esporte
Clube Piracicabano de Automo-
bilismo (ECPA), em Piracicaba
(SP). A poucos dias da abertura
da temporada, os pilotos Matteo
Molo, Leandro Guedes e Duda
Naves provaram o carro da cate-
goria, que servirá como primei-
ro degrau para competidores re-
cém-saídos do kart.

Com alguns anos de experi-
ência no kart, o carioca Matteo
Molo teve a sua primeira expe-
riência com um monoposto. E o
piloto ficou bastante animado
com o resultado. “Gostei muito,
foi meu primeiro contato depois
do kart. Achei o carro seguro e
veloz. Estranhei um pouco o
peso da direção, mas nada que
tenha me atrapalhado. O Tato (di-
retor) é muito calmo e didático,
nos recebe com carinho e nos

deixa à vontade nesse momento
importante de transição” expli-
ca Molo.

O carioca conta que ficou
surpreendido com as caracterís-
ticas do carro. “A velocidade fi-
nal é bem superior ao kart, que
eu estava acostumado, mas em
poucas voltas já estava adaptado.
Outro detalhe foi o uso da em-
breagem, que é curta, mas tam-
bém fui pegando jeito com o
tempo para sair dos boxes. Gos-
tei muito da experiência”,  com-
plementa o piloto de 15 anos.

Já o carioca Leandro Gue-
des, que disputou a temporada
2015 da então chamada F4 Sul-
americana, retornou ao cockpit
para fazer um trabalho de readap-
tação à categoria. O piloto andou
no sábado e considera o resulta-
do positivo. “Conheço bem o
carro devido às corridas que re-
alizei pela categoria no passado.
Porém, como faz mais de dois

anos, é necessário fazer um ou dois
dias de testes para relembrar as ca-
racterísticas do carro. No geral, fi-
quei satisfeito e espero correr a tem-
porada toda”, afirma Guedes.
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F-4 Italiana

Com segundo e quinto lugares,
Enzo Fittipaldi amplia liderança

Fittipaldi em Paul Ricard

O jovem piloto brasileiro
Enzo Fittipaldi segue líder da F-
4 Italiana após a segunda de
sete rodadas do campeonato -
neste final de semana, as cor-
ridas foram disputadas no cir-
cuito de Paul Ricard, na Fran-
ça, que volta a receber a F-1
neste ano. Com 34 pilotos, a

categoria de base é uma das
mais importantes da Europa
para os pilotos que sonham em
chegar na categoria máxima do
automobilismo mundial.

Enzo subiu no pódio com um
segundo lugar conquistado de-
baixo de chuva e após conseguir
uma quinta colocação em outra

prova, o piloto da Prema Power-
team ampliou sua vantagem na
tabela - ele chegou à França com
quatro pontos de vantagem so-
bre o segundo colocado (o ita-
liano Leonardo Lorandi) e ago-
ra tem 12 de margem, ao subir
sua pontuação para 93 pontos.

“Foi um final de semana bem
positivo para nós. Nós fizemos
a pole em duas provas e, mes-
mo tendo perdido uma devido a
uma punição por não respeitar a
bandeira amarela, conseguimos
mostrar que a gente esteve rápi-
do em todo o final de semana.
Outro ponto positivo foi o se-
gundo lugar na corrida 2, sob
chuva, um ótimo resultado para
o campeonato. Depois, na ter-
ceira corrida, eu estava brigan-
do pela vitória, mas durante a
prova tentei passar meu compa-
nheiro de equipe (Oliver Cal-

dwell) e este disputa fez com que
eu perdesse muito rendimentos
dos pneus e os adversários che-
garam e caí para o quinto lugar”,
diz Enzo.

“Em todo caso, o saldo em
Paul Ricard foi ótimo, aumen-
tando a liderança na tabela de 4
para 12 pontos sobre o segun-
do colocado”, diz o irmão de
Pietro Fittipaldi e neto de
Emerson Fittipaldi.

O próximo desafio jovem
brasileiro de 16 anos será na F-
4 Alemã neste final de semana.
“Foi muito importante conse-
guir ampliar a liderança no
campeonato e agora voltamos o
nosso foco para Lausitzring, na
terceira etapa da F-4 Alemã. É
uma pista onde estivemos mui-
to velozes nos testes e espero
brigar por vitórias lá também”,
diz Enzo.
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Circuito Mundial

Outro piloto que já testou o
carro no passado foi o paulista
Duda Naves. Campeão de diver-
sas categorias no kart, Naves tam-
bém acelerou o chassi Signatech.

Torneio  conta com uma arena central e outras quatro
quadras externas

As duplas que representarão
o Brasil na etapa de Itapema (SC)
do Circuito Mundial de vôlei de
praia 2018 foram definidas na
terça-feira (15), com a confirma-
ção dos times inscritos. Os jo-
gos acontecem de quarta-feira
(16) a domingo (20), com entra-
da franca na arena montada na
Meia Praia, altura da rua 313. O
Brasil terá 15 duplas em ação na
cidade catarinense, somando os
naipes feminino e masculino.

Alison/Bruno Schmidt (ES/
DF) e Pedro Solberg/George
(RJ/PB) são os desfalques de úl-
tima hora por lesão. No time cam-
peão olímpico, Bruno Schmidt
está com uma lesão muscular na
coxa e não poderá entrar em qua-
dra para representar o país. Já
Pedro Solberg tem uma lesão na
panturrilha e também não conse-
guiu se recuperar a tempo para
jogar a etapa em casa.

Das 15 equipes inscritas, sete
partem já da fase de grupos, que
começa na quinta-feira (17.05).
Eles conseguiram a vaga pela
posição no ranking de entradas da
Federação Internacional de Vo-
leibol (FIVB) ou por convite. Os
outros oito times disputam nes-
ta quarta-feira o classificatório,
pré-torneio com jogos elimina-
tórios diretos para conseguirem
as últimas vagas à fase principal.

No naipe feminino, já estão
garantidas na fase de grupos Ága-
tha/Duda (PR/SE), Fernanda Ber-
ti/Bárbara Seixas (RJ), Maria Eli-
sa/Carol Solberg (RJ) e Taiana/
Carol Horta (CE). No classifica-
tório, estão na disputa Josi/Lili
(SC/ES), Juliana/Andressa (CE/
PB), Maria Clara/Elize Maia
(RJ/ES) e Tainá/Rebecca (SE/
CE), em parceria provisória.

Entre os homens, entram di-
reto na fase de grupos Evandro e
André Stein (RJ/ES), Álvaro Fi-
lho/Saymon (PB/MS) e Vitor
Felipe/Guto (PB/RJ). No classi-
ficatório, os seguintes times bus-
cam vitória por um lugar nas cha-
ves: Hevaldo/Arthur Lanci (CE/

PR), Jô/Léo Vieira (PB/DF),
Ramon Gomes/Fernandão (RJ/
ES) e Thiago/Adrielson (SC/PR).

Estarão presentes em Itape-
ma os atuais campeões mundi-
ais, do circuito mundial e do
circuito brasileiro, Evandro e
André, as atuais campeãs bra-
sileiras, Maria Elisa e Carol
Solberg, cinco medalhistas
olímpicos da última edição na
Rio-2016 - Ágatha, Bárbara
Seixas, Kerri Walsh (EUA),
Brouwer (HOL) e Meeuwsen
(HOL) - e os atuais campeões
pan-americanos, Virgen/Ontive-
ros e Ana Gallay (ARG).

O torneio em Itapema será da
categoria quatro estrelas, distri-

buindo 150 mil dólares aos atle-
tas, com as duplas campeãs nos
dois naipes recebendo 20 mil dó-
lares e somando 800 pontos para
o ranking, que define os campe-
ões da temporada. As competi-
ções do tour são classificadas de
uma a cinco com base nos pontos
e na premiação que distribuem.

Atletas de fora do país tam-
bém destacaram a estrutura e fe-
licidade em jogar no país com
maior número de vitórias no Cir-
cuito Mundial de vôlei de praia.

Serão utilizadas em Itapema
cinco quadras para jogos ofici-
ais, além de duas quadras de
aquecimento, cercadas por uma
arquibancada principal e outras
externas, totalizando 2.700 luga-
res para a torcida brasileira acom-
panhar de perto grande duelos da
modalidade. A quantidade de
areia também é expressiva:
2.600 toneladas, ou 1.700 me-
tros cúbicos.

As partidas serão exibidas ao
vivo pelo canal SporTV a partir
das semifinais, no sábado, e uma
das finais contará com exibição
da TV Globo no domingo de ma-
nhã.  Na arena, que será maior que
a construía para o Circuito Bra-
sileiro, animação e distribuição
de camisetas e brindes. Além da
entrada franca aos torcedores,
sem cobrança de ingressos.
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