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Mercado aumenta estimativa de
inflação para 3,5%, este ano
Dólar fecha em queda de 1,35%
após seis altas seguidas
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Caminhoneiros fecham estradas e
fazem protestos na maior parte do país
Página 5

Mais de
7,5 mil doses
de vacina
contra o
ebola foram
enviadas ao
Congo

O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, disse na segunda-feira (21) que o governo examina a redução de tributos incidentes sobre os combustíveis,
mas não tem ainda nenhuma decisão sobre o assunto. Em teleconferência com a imprensa estrangeira, Guardia afirmou que
medidas para reduzir as alterações
constantes nos preços estão sendo discutidas, mas destacou que
o governo não tem neste momento “flexibilidade fiscal”. “Estamos no meio de um processo de
consolidação fiscal e temos que
ser muito cuidados em relação à
receita fiscal”, disse.
Na segunda-feira (21) caminhoneiros protestaram em vários
locais contra o aumento do preço dos combustíveis. As manifestações já resultaram em interdi-
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Confira dicas de segurança
para motociclistas do
Detran.SP
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Intervenção no Rio: Forças
Armadas continuam
operação na Praça Seca

na sexta-feira (18) pela Associação Brasileira de Caminhoneiros
(ABCam) e pela Confederação
Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA).
Página 3

Página 4

Marcos Gomes vence
a primeira em
Santa Cruz do Sul
Foto/ Duda Bairros

Marcos Gomes

Marcos Gomes confirmou a
pole position e venceu praticamente de ponta a ponta a primeira corrida da quinta etapa, disputada no
início da tarde de domingo (20) em
Santa Cruz do Sul. Líder do campeonato, Daniel Serra foi o segundo colocado, seguido de seu companheiro de equipe Max Wilson
fechando o pódio. A largada transcorreu sem problemas e o pole
position Marcos Gomes saiu muito bem, mas Julio Campos e Daniel Serra se tocaram na freada da
primeira curva, e o piloto da PratiDonaduzzi conseguiu tomar a segunda posição do concorrente da
Eurofarma.
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Tony Kanaan larga em
décimo nas 500 Milhas
de Indianápolis
A Fórmula Indy realizou
neste final de semana a principal definição de grid de largada do ano, nada menos do
que a ordem de partida das 500
Milhas de Indianápolis, a mais
tradicional disputa em ovais
do mundo. Embora a corrida
aconteça somente no próximo
domingo, dia 27, o grid foi
concluído no domingo (20)
consagrando o norte-americano Ed Carpenter.
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Tony Kanaan

Foto/Chris Jones

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

9º C

PGR pede que denúncia
contra Blairo Maggi seja
enviada ao STJ

Esporte

Previsão do Tempo
23º C

Taxa básica de juros
Para alcançar a meta, o
banco usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em
6,50% ao ano. Quando o Comitê de Política Monetária
(Copom) do BC aumenta a Selic,
o objetivo é conter a demanda
aquecida, e isso gera reflexos nos
preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Página 3

Receita Federal alerta para
golpe contra tomadores
de empréstimos Página 3

Combustível
ções de rodovias federais em pelo
menos 13 estados. Minas Gerais
e Bahia são as unidades da federação com maior número de registros. O protesto foi anunciado

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) informou na segunda-feira (21) que mais de
7.500 doses da vacina experimental contra o ebola já foram
enviadas à República Democrática do Congo. De acordo
com a entidade, o país já notificou pelo menos 46 casos suspeitos, prováveis e confirmados para a doença, além de 26
mortes.
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Terça: Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu
limpo.

6%. Para 2019, a meta é
4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.

Brasil estreia na
segunda semana
contra a Turquia
Foto/ William Lucas

O presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, obteve 6,1
milhões de votos na eleição
deste domingo (20) e governará o país por mais seis anos.
Segundo boletim divulgado na
segunda-feira (21) pelo Conselho Nacional Eleitoral
(CNE), 20,5 milhões de venezuelanos estavam convocados a
participar do pleito, e o índice
de abstenção ficou em 53,98%,
o que significa uma das participações mais baixas da história venezuelana.
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Governo ainda estuda
redução de impostos
sobre combustíveis
Foto/Arquivo/ABr

Com
abstenção de
53,98%,
Maduro é
reeleito com
6,1 milhões
de votos

O mercado financeiro aumentou a projeção de inflação
para este ano. A estimativa para
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
subiu de 3,45% para 3,50%.
Para 2019, a projeção foi ajustada de 4% para 4,01%.
As estimativas são do Boletim Focus, publicação
divulgada todas as semanas
pelo Banco Central (BC), na
internet.
As expectativas para a inflação estão abaixo da meta que
é 4,5% neste ano, com limite
inferior de 3% e superior de

Amanda no ataque
A seleção brasileira feminina de vôlei estreará na segunda semana da Liga das Nações,
nesta terça-feira (22), às 11h
(horário de Brasília), contra a
Turquia, em Ancara. O SporTV
2 transmitirá ao vivo. Além das
donas da casa, o time do treinador José Roberto Guimarães
terá como adversários nesta
etapa a Argentina e a República Dominicana. As partidas serão disputadas no Baskent Volleyball Hall.
Na primeira semana da
competição, em Barueri (SP),
o Brasil foi superado pela Alemanha na estreia, por 3 sets a
1, e assegurou duas vitórias –
sobre Japão e Sérvia, ambos
pelo mesmo placar. A equipe
verde e amarelo aparece em
sexto lugar na classificação
geral, com seis pontos. Holanda está em primeiro lugar, com
nove, seguida pela Turquia,
com oito, os Estados Unidos,

com sete, a Sérvia, com seis,
e a China, também com seis.
O treinador José Roberto
Guimarães falou sobre a expectativa para o duelo contra a
Turquia depois das duas últimas
vitórias em Barueri (SP).
“A Turquia jogou muito
bem na primeira semana da
Liga das Nações quando ganhou os três jogos. É um
time que vem de três vitórias, portanto está com muita
confiança. Além disso, elas
vão jogar em casa com o
apoio da torcida turca que é
apaixonada por voleibol. É
uma partida importante para
darmos continuidade ao que
fizemos nesses dois últimos
jogos. A Turquia tem como jogadora de referência a Eda
(central) que é a capitã da equipe. É uma equipe que está em
evolução e será um jogo difícil”, explicou José Roberto
Guimarães.
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Confira dicas de segurança para
motociclistas do Detran.SP
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
M U N I C I PA L I D AD E
O Tribunal paulistano de Contas recebeu as denúncias [de que
o presidente João Antonio ‘teria solicitado pecúnia’ pra empresas que vêm dominando emergencialmente os ‘serviços’ referentes ao gerenciamento das toneladas de lixo produzidos pela Pauliceia Desvairada] ...
P A U L I S T AN A
... A coisa é tão estranha, do ponto de vista de como a imprensa [Bandeirantes tv] tratou o caso, que os demais órgãos não assumiram a pauta. A coluna toca no tema, por conta de que rola no
ano dos 50 anos de criação do TCM e porque o prefeito Bruno
não ‘assinou o recibo’.
A S S E M B LE IA ( S P)
Quem assumiu a cadeira deixada por Alippranti Jr., deputado
que sabendo não ter votos pra se reeleger preferiu a Secretaria
do Turismo (SP) pro governador França (PSB paulista), foi Petta
(PC do B), ex-dirigente da UNE. O advogado Eliseu voltou pra
Casa, assumindo a chefia de gabinete.
GOVERNO (SP)
Não são poucos os deputados estaduais e federais que conversam com França(seu PSB paulista), mas também com Doria
(PSDB de Alckmin), além de Skaf (MDB da FIESP). Alguns juram que vão estar com pelo menos 2 num 2º turno. Desde já vão
pedindo ajudas e auxílios pros 3.
B RA S I LI A
Alguns deputados federais [por São Paulo] que mudaram de
partido via ‘janela da infidelidade’ já tão arrependidos. Não só
trocaram seus donos ou sócios majoritários como descobrem que
seus novos [antigos nos partidos pros quais foram] terão mais
grana e tempo [propaganda - tv].
PA R T I D O S
No PT, quando o condenado e agora preso Dirceu (PT) diz
“quem delata perde sua condição humana”, tá dizendo que morrerá sem delatar. Em tempo: Lula disse em audiência, antes de Moro
condená-lo ? Do ex-Presidente: “quando o cara tá preso, morre
dizendo que não cometeu crimes” ...
POLÍTICOS
... No PP, pro qual foi o coronel Telhada enquanto deputado
na ALESP, vai pintar a candidatura pra Câmara Federal de um exmembro da Rota, que agora tenente dos bombeiros foi quem mais
apareceu como porta-voz durante o incêndio e queda de prédio
no centro de São Paulo.
B R AS I L E I R O S
... No PODEMOS, o vereador Mario Covas - conforme antecipado via coluna - candidato ao Senado assumiu a presidência
(SP) da deputada federal Renata Abreu. Candidato ao Senado,
Covas apoia o jornalista ‘Tatá Muniz’, seu assessor parlamentar,
pra candidato à ALESP.
H I S T Ó R I AS
Século 21: no Vaticano, o papa manda até no ‘pensamento
de Deus’, que pra ele “criou os gays como são”. Na Venezuela,
além de não cair [de Maduro], o ditador usou o verde [dólar] pra
‘colher’ votos e ser reeleito na marra. Aqui, a Associação Paulista de Imprensa completou 85 anos.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na política e uma via da liberdade possível. Ele está dirigente na Associação ”Cronistas de Política de
São Paulo”. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um
dos pioneiros no Brasil.
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O mês de maio é marcado
pelas ações do movimento Maio
Amarelo, de prevenção aos acidentes de trânsito, e um dos focos da campanha é a conscientização dos motociclistas. Por
isso, o Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) preparou dicas de
segurança para quem usa o veículo para trabalhar, passear ou se
locomover.
Um terço das mortes no
trânsito é de motociclistas, com
49% delas aos fins de semana,
segundo dados do Infosiga SP,
banco de dados do Movimento
Paulista de Segurança no Trânsito que contabiliza acidentes
viários nos 645 municípios do
Estado. E 54,4% dos acidentes

com motociclistas acontecem
de madrugada.
No Estado de São Paulo,
37% dos 23,4 milhões de condutores registrados (ou 8,6
milhões de pessoas) são habilitados a dirigir motocicletas.
A frota atual é de 5,6 milhões
de unidades. Já na capital, os
motociclistas somam 1,2 milhão de habilitados, ou 18% do
total de condutores. A frota de
motos na cidade é de 1,1 milhão de unidades.
“Esses dados são alarmantes
e mostram que quem está na direção desse tipo de veículo deve
redobrar os cuidados e a atenção
às regras de trânsito. Por outro
lado, é necessário maior cuidado dos motoristas dos veículos

maiores. Com ações simples,
como o uso da seta, muitos acidentes podem ser evitados”,
afirma o diretor-presidente do
Detran.SP, Maxwell Vieira.
Prevenção que salva vidas
Uma das orientações mais
importantes é o uso do capacete. Além de ser uma importante
medida de segurança, é lei: seu
uso evita multa de R$ 293,47
(gravíssima) e sete pontos na
CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O uso do capacete é
obrigatório para o piloto e passageiro que, inclusive, não pode
ser transportado fora do assento ou ser menor de sete anos.
Outra dica importante é não
conduzir a motocicleta rebocan-

do outro veículo (outra moto,
por exemplo), transportando carga incompatível ou então sem
segurar o guidom com ambas as
mãos. Nestes três casos, a multa por descumprimento é de R$
195,23 (infração grave) e rende
cinco pontos na CNH.
A motocicleta também precisa estar com os itens de segurança em dia. Conduzir o veículo com os faróis apagados
(ou queimados) é infração gravíssima, rende multa de R$
293,47 e sete pontos na habilitação. Dar a seta ao mudar de
faixa ou de direção, andar dentro do limite de velocidade da
via, não usar o celular e respeitar o pedestre são obrigatoriedades do motociclista.

Metrô terá vacinação contra febre
amarela e gripe nesta semana
Duas estações da Linha 4Amarela do Metrô de São Paulo
receberão postos volantes para
a vacinação de febre amarela e
Influenza nesta semana. Nesta
terça-feira (22), a ação será na
estação Fradique Coutinho. E, na
sexta-feira (25), a vacinação estará disponível na Faria Lima. O
horário de atendimento será das
10h às 16h nas duas datas.
A iniciativa da Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) de
São Paulo tem por objetivo ampliar a cobertura vacinal da dose
que protege contra a febre amarela. Em oito meses de campanha, 6,5 milhões de pessoas foram imunizadas, o que representa 56,1% do público-alvo. A

meta da secretaria é chegar aos
95% de cobertura até 30 de
maio, quando a ação preventiva
será encerrada.
“Estamos preocupados com
a baixa procura pela vacina e, por
isso, estamos traçando estratégias para alertar as pessoas que o
risco da febre amarela não acabou. Além dessas ações pontuais,
é importante reforçar que a vacina continua disponível em todos
os postos de saúde do município”, afirmou o secretário municipal da saúde, Wilson Pollara.
Desde o início do ano, a capital paulista confirmou 13 casos autóctones (adquiridos no
município) da doença, dos quais
sete evoluíram para óbitos, re-

sultando em um índice de letalidade de 53,8%. Também foram
confirmados outros 105 registros importados em 2018, sendo que 20 evoluíram para óbito.
Influenza
A dose que protege contra
três subtipos do vírus da gripe
(H1N1, H3N2 e Influenza B)
também estará disponível na
ação no Metrô apenas para os
grupos prioritários da campanha.
Até a última quarta-feira (16),
foram vacinadas 1,3 milhão de
pessoas, o equivalente a 43,7%
do público-alvo.
São classificados como grupos prioritários os profissionais
de saúde, população com 60

anos de idade ou mais, população indígena, crianças entre 6
meses e menores de 5 anos de
idade, gestantes e puérperas (mulheres que estão no período de
até 45 dias após o parto), professores, pessoas com doenças
crônicas outras comorbidades.
Para receber a dose, é preciso levar documento de identificação e, se possível, a carteira
de vacinação e cartão SUS. Os
profissionais de saúde e educação precisam apresentar holerite ou crachá de identificação.
Portadores de doenças crônicas
e outras comorbidades devem
levar a receita da medicação que
faz uso com data dos últimos
seis meses.

Ciclovia da Paulista terá ponto de
apoio para manutenção de bikes
A empresa Shimano, parceira da CET no Maio Amarelo,
montará uma base de apoio na
ciclovia da avenida Paulista,
das 8h às 17h, onde os ciclistas poderão fazer pequenos reparos, enchimento de pneus,
conserto de câmaras de ar, regulagens e ajustes nas bicicletas. Além dos serviços básicos
de mecânica nas bikes, os ciclistas que passarem por lá
irão receber dicas de manuten-

ção para evitar acidentes.
A avenida Paulista contará
ainda com atividades para conscientização e segurança dos pedestres, das 11h às 14h. De forma divertida e bem humorada, o
grupo de mímicos do Centro de
Treinamento e Educação de
Trânsito da CET estará no cruzamento da Avenida Paulista
com a Rua da Consolação, para
ensinar com gestos a importância da prioridade do pedestre

durante a travessia na faixa.
Os pedestres que estiverem
no local também terão a oportunidade de realizar a travessia utilizando cadeiras de rodas ou
com olhos vendados para entender as dificuldades que cadeirantes e deficientes visuais enfrentam. A atividade “travessia guiada” conta com a parceria da Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência e da Fundação
Dorina de Gouvêa Nowill.

Mais informações sobre o
calendário de ações do Maio
Amarelo estão no site
maioamarelo.prefeitura.sp.gov.br
O Movimento Maio Amarelo, criado para incentivar a convivência entre todos os modais
e alertar sobre a importância de
reduzir os índices de feridos e
mortos no trânsito de São Paulo, conta com a parceria da Fundação Bloomberg, CBMM,
Thinkseg e da Abraciclo.

Centro Paula Souza participa de
encontro internacional na Espanha
Nesta terça-feira (22), o
Centro Paula Souza (CPS) prestigia o 4º Encontro Internacional da Universia, na Espanha. O
evento reúne, na Universidade
de Salamanca, mais de 600 reitores e representantes acadêmicos de todo o mundo. A diretora-superintendente do CPS,
Laura Laganá, participa da iniciativa ao lado de cerca de cem
brasileiros, além de personalidades da política, negócios e instituições de ensino.

“Instituições de Ensino Superior, como as nossas Fatecs,
são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade em diversos aspectos”, destaca Laura Laganá. “No contexto atual, em que demandas e soluções regionais se tornam globais e vice-versa, é importante debater os rumos desta modalidade de educação em diversas regiões do mundo. Tenho certeza de que teremos
muito a contribuir e a absorver

com as discussões”, acrescenta.
Debates
As discussões podem ser
acompanhadas em tempo real
pelas redes sociais e pelo site do
encontro. As principais conclusões e propostas apresentadas na
reunião serão divulgadas na Carta
de Salamanca, publicação que pretende orientar a construção da universidade como motor de progresso e desenvolvimento social.
O encontro internacional é

uma sequência das reuniões do
Rio de Janeiro, realizada em
2014, de Guadalajara, em 2010,
e de Sevilha, em 2005.
Durante os dois dias de evento, represen tantes acadêmicos de
26 países debaterão três eixos
temáticos principais: “Desafio da
formação e do aprendizado em
um mundo digital”; “Investigar na
universidade, um paradigma em
revisão?”; e “Contribuição da universidade para o desenvolvimento social e territorial”.

Olimpíada Brasileira de Física tem
inscrições até dia 2 de junho
O credenciamento das instituições de ensino interessadas
em participar da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas pode ser realizado até o
dia 2 de junho. A competição tem
a proposta de valorizar o ensino
público e estimular os estudantes ao interesse por Física e Ciências. As inscrições são reali-

zadas pela internet.
Estudantes da rede pública de
todo o território nacional podem participar da iniciativa, desde que estejam matriculados no
9º ano do Ensino Fundamental,
Ensino Médio ou EJA (Educação para Jovens e Adultos). As
inscrições são de responsabilidade das unidades escolares, que

deverão nomear um professor
ou responsável pela organização
local da ação.
Práticas
Vale destacar que a iniciativa
pretende estimular o aperfeiçoamento da qualidade do ensino das
disciplinas da área na Educação
Básica, por meio de práticas edu-

cativas que envolvam o maior número possível de alunos e promovam maior inclusão social.
A Olimpíada Física será realizada em duas etapas: a inicial
ocorrerá em 14 de agosto, por
meio de questões de múltipla
escolha; a segunda terá uma parte teórica e poderá contar com
uma parte experimental.

Governo estadual repassa
R$ 2 milhões para Ibitinga
No domingo (20), o secretário estadual de Planejamento e
Gestão, Maurício Juvenal, representou o governador Márcio França em visita à Ibitinga, para assinatura de convênio no valor de R$
2 milhões para obras de recapeamento asfáltico no município.
“Momento importante aqui
na cidade de Ibitinga, com a pre-

feita Cristina, representando
nosso governador Márcio França na assinatura de mais um convênio de pavimentação, de infraestrutura urbana, que vai permitir, através do repasse de R$ 2
milhões, o recape, a pavimentação e o tapa-buraco em 37 ruas
aqui de Ibitinga dentro desse programa de governo lançado para

melhorar a qualidade de vida no
Estado de São Paulo”, disse o
secretário Maurício Juvenal, ao
lado da prefeita Cristina Arantes.
O Programa de Recapeamento Asfáltico foi lançado pelo
governador no início de maio e
tem como objetivo auxiliar os
municípios no restauro do asfalto de ruas e avenidas.

O início dos trabalhos acontecerá depois que a prefeitura
entregar o detalhamento dos projetos das obras ao governo estadual.
Ainda durante a passagem por
Ibitinga, Juvenal visitou o Centro de Especialidades da UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.
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Mercado aumenta estimativa de
inflação para 3,5%, este ano
O mercado financeiro aumentou a projeção de inflação
para este ano. A estimativa para
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,45% para 3,50%. Para
2019, a projeção foi ajustada de
4% para 4,01%.
As estimativas são do Boletim Focus, publicação divulgada
todas as semanas pelo Banco
Central (BC), na internet.
As expectativas para a inflação estão abaixo da meta que é
4,5% neste ano, com limite inferior de 3% e superior de 6%.
Para 2019, a meta é 4,25%, com
intervalo de tolerância entre
2,75% e 5,75%.
Taxa básica de juros
Para alcançar a meta, o banco usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a
Selic, atualmente em 6,50% ao

ano. Quando o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC
aumenta a Selic, o objetivo é
conter a demanda aquecida, e
isso gera reflexos nos preços,
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança.
Quando o Copom diminui os
juros básicos, a tendência é que
o crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação. Para cortar a Selic, o BC precisa estar seguro de
que os preços estão sob controle e não correm risco de subir.
Na última semana, surpreendendo o mercado, o Copom decidiu manter a Selic em 6,5% ao
ano. A decisão interrompeu um
ciclo de 12 quedas consecutivas.
A taxa Selic, no entanto, permanece no menor nível desde o início da série histórica do Banco

Central, há 32 anos.
O comitê avaliou que o “cenário externo tornou-se mais
desafiador e apresentou volatilidade [fortes oscilações]”. Essa
decisão ocorreu dias depois do
país enfrentar uma valorização
expressiva do dólar, o que torna
produtos importados mais caros.
Para o mercado, a Selic deve
voltar a subir no próximo ano. A
previsão é que a taxa encerre
2019 em 8% ao ano.
Crescimento econômico
O mercado financeiro reduziu novamente a estimativa para
o crescimento da economia este
ano. A projeção para a expansão
do Produto Interno Bruto (PIB),
a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, desta
vez, passou de 2,51% para
2,50%. Essa foi a terceira redução consecutiva. Para 2019, a

previsão permanece em 3%.
Dólar
A previsão para a cotação do
dólar ao final do ano subiu de R$
3,40 para R$ 3,43. Para o fim de
2019, passou de R$ 3,40 para R$
3,45. Na última semana, o dólar
teve valorização 3,85% e fechou
cotado a R$ 3,74.
De acordo com os analistas, a
alta do dólar ocorre devido à expectativa de aumento mais intenso
dos juros nos Estados Unidos, o
que o que atrai dinheiro para economias avançadas, provocando a
fuga de capitais financeiros de países emergentes, além das incertezas sobre as eleições no Brasil.
A projeção para o superávit
comercial subiu de US$ 55,6
bilhões para US$ 56,1 bilhões,
neste ano, e de US$ 46 bilhões
para US$ 47,6 em 2019. (Agencia Brasil)

Dólar fecha em queda de 1,35%
após seis altas seguidas
O dólar comercial encerrou
o pregão de segunda-feira (21)
em queda de 1,35%, cotado a R$
3,689. O resultado ocorre após
seis altas consecutivas da moeda norte-americana frente ao
real. Ao longo da semana passada, o dólar se valorizou 3,85% e
chegou a valer mais de R$ 3,74
na sexta-feira (18).
O dólar turismo, usado para
quem vai fazer uma viagem internacional, estava sendo vendido a R$ 3,83 nas casas de câmbio de São Paulo, no fim da tarde, já incluídas as taxas de impostos. Na versão cartão prépago, incluindo taxas, a moeda
norte-americana estava sendo
cotada a R$ 4,03.
O mercado de câmbio reagiu
à nova intervenção do Banco
Central (BC), que reforçou a
oferta de swap cambial, equivalente à venda de dólares no mer-

cado futuro, por meio do leilão de 15 mil novos contratos
e a renovação (rolagem) dos
contatos que vencem no dia 1º
de junho. Com a medida, o governo conseguiu manter a aplicação em moeda norte-americana no país, reduzindo seu valor frente ao real.
Entenda
Quando há momentos de fortes oscilações (volatilidade) no
mercado de câmbio, como atualmente, o BC intervém no mercado. O swap (troca, em inglês)
cambial é um derivativo financeiro (contratos com variação
em função do preço de outro ativo). Nesse tipo de contrato, o BC
se compromete a pagar ao detentor do swap a variação do dólar,
acrescida de uma taxa de juros
(cupom cambial), e a receber,
em troca, a variação da taxa bá-

sica de juros, a Selic, acumulada no período do contrato. Assim, quem vende esse contrato
fica protegido caso a cotação do
dólar aumente, mas tem de pagar a variação da taxa Selic ao
Banco Central.
Dessa forma, as empresas se
protegem de uma variação excessiva da alta da moeda americana e há aumento da liquidez no
mercado, com injeção de dólares no mercado futuro.
De acordo com dados da última sexta-feira (18), o estoque
de contratos de swaps estavam
em US$ 24,798 bilhões. Desses, US$ 5,650 bilhões vencem
no dia 1º de junho deste ano. Em
2017, esse estoque era menor –
encerrou o ano em US$ 23,8 bilhões. Em 2016, o estoque era
de US$ 26,6 bilhões e no final
de 2015, de US$ 108,1 bilhões.
A perspectiva de aumento da

taxa de juros americano ocorre
desde 2013. A partir de junho
daquele ano, grandes empresas
brasileiras captaram recursos
externos, o que gerou a necessidade de hedge (proteção). Segundo o BC, no intuito de oferecer estabilidade financeira e
econômica, a autoridade monetária optou por oferecer essa
proteção via swaps, atendendo à
demanda do mercado.
A partir de abril de 2016, o
estoque de swap cambial começou a cair com a sinalização de que os Estados Unidos
não subiriam muito a taxa de
juros no curto prazo. Com
isso, o BC aproveitou o momento para reduzir o saldo
desses contratos. Agora, com
o aquecimento da economia
americana, a sinalização é de
aumento dos juros daquele
país. (Agencia Brasil)

Governo ainda estuda redução de
impostos sobre combustíveis
O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, disse na segunda-feira (21) que o governo
examina a redução de tributos
incidentes sobre os combustíveis, mas não tem ainda nenhuma decisão sobre o assunto. Em
teleconferência com a imprensa
estrangeira, Guardia afirmou que
medidas para reduzir as alterações
constantes nos preços estão sendo discutidas, mas destacou que o
governo não tem neste momento
“flexibilidade fiscal”. “Estamos
no meio de um processo de consolidação fiscal e temos que ser
muito cuidados em relação à receita fiscal”, disse.
Na segunda-feira (21) caminhoneiros protestaram em vários locais contra o aumento do
preço dos combustíveis. As manifestações já resultaram em interdições de rodovias federais em
pelo menos 13 estados. Minas
Gerais e Bahia são as unidades da
federação com maior número de
registros. O protesto foi anuncia-

do na sexta-feira (18) pela Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam) e pela Confederação Nacional dos Transportadores
Autônomos (CNTA).
A Petrobras anunciou um
novo aumento dos preços dos
combustíveis. Os preços do diesel e da gasolina voltam a subir
nas refinarias a partir de amanhã
(22). Segundo informações do
site da Petrobras, a gasolina subirá 0,9% e o diesel 0,97%.
Com a alta, o preço da gasolina
passará a custar R$ 2,0867, enquanto o do óleo diesel sobe para
R$ 2,3716. Este é o 11º aumento do preço da gasolina nos últimos dezessete dias.
Alta do dólar
Guardia reforçou que a alta
do dólar é um movimento global e o Brasil não tem como evitar o fortalecimento da moeda
americana, mas ressaltou que a
equipe econômica atua conjuntamente para conter a volatilida-

de no mercado financeiro. O
ministro lembrou que o Banco
Central (BC) reforçou a oferta
de swaps cambiais, equivalente
à venda de dólares no mercado
futuro. Ele acrescentou que o
BC e o Tesouro Nacional vão
continuar monitorando o mercado de câmbio e de juros. Hoje o
dólar está em queda.
O ministro destacou ainda
que o país tem estabilidade econômica graças a fatores
com elevado nível de reservas
internacionais, déficit em transações correntes baixo e coberto por investimento estrangeiro
direto, inflação abaixo da meta,
taxa básica de juros, a Selic, no
menor nível histórico, e acrescentou que o governo vai continuar a implementar sua agenda
de reformas.
Crescimento econômico
O ministro reforçou ainda
que na terça-feira (22) será divulgado o relatório de avaliação

de receitas e despesas do governo com as projeções de crescimento econômico. Para este
ano, ele lembrou que as expectativas do mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) - soma de riquezas produzidas pelo país - estão sendo
reduzidos.
A atual projeção do governo
é crescimento de 3% este ano.
A projeção do mercado está em
2,5%.
Reforma da Previdência
Perguntado se a reforma da
Previdência poderia ser aprovada ainda neste ano, o ministro
afirmou que legalmente seria
necessária a suspensão da intervenção federal no Rio de Janeiro. Mesmo que isso ocorra, após
as eleições de outubro, ele acredita que politicamente seria preciso ter apoio do presidente eleito para a aprovação da proposta
de emenda à Constituição.
(Agencia Brasil)

Consumo de gás natural no Brasil
cresce 9% no primeiro trimestre
O consumo de gás natural no
Brasil aumentou 9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período
de 2017, informou na segundafeira (21) a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras
de Gás Canalizado (Abegás). Os
números, entretanto, apontam
para uma redução em março,
quando o consumo foi de 57.381
milhões de metros cúbicos por
dia, contra 60.496 milhões de
metros cúbicos por dia em fevereiro.
O levantamento levou em
conta dados consolidados
de concessionárias em 20 estados, reunindo informações de

diversos segmentos: residencial, comercial e automotivo, entre outros. Segundo a Abegás, no
segmento residencial, o índice
subiu 19,6%, como “reflexo dos
investimentos das concessionárias nas respectivas redes de distribuição”. No setor comercial,
a alta foi de 9,3%.
No segmento industrial, o
setor automotivo puxou o crescimento do consumo com
acréscimo de 8,3% no primeiro
trimestre do ano. Com isso, a
indústria apresentou expansão
de 6,7% no primeiro trimestre
em relação ao mesmo período
de 2017. Na comparação de
março com fevereiro deste ano,

os dados, mais uma vez, mostram
retração de 2,8% no consumo na
comparação com o mês anterior.
Na geração elétrica, houve
crescimento de 21,7% na comparação do primeiro trimestre
de 2018 com o mesmo período
de 2017. A retração em março
foi de 10% em relação a fevereiro.
Dentre as regiões do país, a
maior expansão do consumo residencial ficou com o CentroOeste, onde houve aumento de
13,5% em relação ao primeiro
trimestre do ano passado. No
segmento comercial, a maior
alta foi de 22,4%, registrada no

Sul do país.
Para a Abegás, os dados mostram que houve retomada “consistente do consumo em relação
a 2017”. A associação defende
o aumento de medidas para estimular o incremento da infraestrutura de escoamento e em instalações de processamento do
gás natural.
O balanço divulgado hoje
pela Abegás mostra ainda que o
número de consumidores de gás
natural cresceu 7,3% nos últimos 12 meses, levando o setor
energético a mais de 3,3 milhões de clientes. Na geração
elétrica, o crescimento foi de
21,7%. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Com abstenção de
53,98%, Maduro é
reeleito com
6,1 milhões de votos
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, obteve 6,1 milhões de votos na eleição deste domingo (20) e governará o país
por mais seis anos. Segundo boletim divulgado na segunda-feira
(21) pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), 20,5 milhões de
venezuelanos estavam convocados a participar do pleito, e o índice de abstenção ficou em 53,98%, o que significa uma das participações mais baixas da história venezuelana.
A vice-presidente do CNE, Sandra Oblitas, informou que o
Maduro teve 6.190.612 votos, enquanto o adversário mais próximo, o ex-governador Henri Falcón, conseguiu 1.917.036. O
levantamento de hoje define o índice de participação em
9.132.655, ligeiramente superior aos 8.603.936 votos anunciados domingo.
O ex-pastor evangélico Javier Bertucci obteve 988.761 votos e o engenheiro Reinaldo Quijada, 36.246, o terceiro e quarto
lugares das eleições, denunciadas como “fraude” pela principal
coalizão opositora e por boa parte da comunidade internacional.
O primeiro boletim dava 5.823.728 apoios a Maduro;
1.820.552 a Falcón; 925.042 a Bertucci; e 34.614 a Quijada. A
porcentagem de participação, que estava em 46,01%, hoje subiu
para 46,02%.
Falcón disse no domingo (20) que não reconheceria o resultado das eleições presidenciais por causa das reiteradas violações de acordos feitas por Maduro antes das eleições e exigiu
que o processo seja refeito ainda neste ano.
Na mesma linha, pronunciou-se Luís Emilio Rondón, o único
dos cinco integrantes da CNE que é crítico ao chavismo, ao denunciar que o processo “foi oportunista desde o início”. Segundo Rondón, ontem “ficou suficientemente claro para os venezuelanos o desequilíbrio”. Ele disse que não reconhece os resultados anunciados, pois “estão viciados do ponto de vista da liberdade que deveram ter” os eleitores. (Agencia Brasil)

Mais de 7,5 mil
doses de vacina
contra o ebola foram
enviadas ao Congo
A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou na segunda-feira (21) que mais de 7.500 doses da vacina experimental
contra o ebola já foram enviadas à República Democrática do
Congo. De acordo com a entidade, o país já notificou pelo menos 46 casos suspeitos, prováveis e confirmados para a doença,
além de 26 mortes.
A maioria das infecções, segundo a OMS, permanece na região remota de Bikoro. Entretanto, quatro casos de ebola foram
confirmados em Bandaka, cidade com população de mais de 1
milhão de habitantes. “A vacinação será a chave para controlar
este surto”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
O Ministério da Saúde local, em parceria com a própria OMS,
Médicos sem Fronteiras e Fundo das Nações Unidas para a Infância, deve implementar a chamada vacinação em anel, onde todas as pessoas que tiveram contato com um novo caso confirmado de ebola são rastreadas e recebem a dose. Mais de 600 contatos já foram identificados até o momento.
Trabalhadores da saúde e outros com potencial exposição ao
vírus – como equipes de laboratório e de vigilância em saúde,
além de técnicos capacitados para realizar funerais – também
serão imunizados contra o ebola.
“Precisamos agir rápido para interromper a transmissão do ebola
por meio da proteção de pessoas em risco de serem infectadas
pelo vírus, identificando e acabando com cadeias de transmissão e
garantindo que os pacientes tenham acesso rápido e seguro a atendimento de qualidade”, avaliou o vice-diretor-geral de Prontidão e
Emergência da OMS, Peter Salama. (Agencia Brasil)

Receita Federal alerta para
golpe contra tomadores de
empréstimos
Um nova modalidade de golpe utilizando o nome da Receita
Federal está lesando pessoas
que tomam empréstimo em instituições financeiras. De acordo
com o órgão, uma notificação
postal, enviada pelos Correios,
exige do contribuinte o pagamento de taxa do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio
e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF)
para desbloqueio de valores de
empréstimo junto a uma financeira qualquer.
O documento, falso, alega
que o crédito ou financiamento só
será desbloqueado mediante o recolhimento do imposto. Na correspondência, atribuída a um auditor-fiscal da Receita Federal, há
dados bancários para depósito,
além de assinatura falsificada.
A Receita alerta que não fornece dados bancários para o recolhimento de tributos federais
via depósito ou transferência. “O

recolhimento do IOF é feito exclusivamente via Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Ademais, a cobrança e o recolhimento do IOF são
efetuados pelo responsável tributário, ou seja, pela instituição
que conceder o crédito”, informa o órgão, em nota.
Também é possível identificar o golpe porque os estelionatários envolvidos no esquema
costumam cometer erros de português, apresentar informações
confusas ou incorretas, além
orientações desencontradas.
“Esses são alguns dos indícios
de que a correspondência pode
ser falsa”.
Os contribuintes que forem
vítimas desse golpe podem comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal, pessoalmente, ou enviar denúncia à
Ouvidoria-Geral do Ministério
da Fazenda, pela internet. (Agencia Brasil)
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PGR pede que denúncia contra
Blairo Maggi seja enviada ao STJ
EUA/CHINA. A China elogiou ontem, segunda-feira o significativo alívio na tensão comercial com os Estados Unidos, com
o governo afirmando que o acordo alcançado foi do interesse de
ambos os países. Uma guerra comercial ficou “em modo de espera” após as duas maiores economias do mundo terem concordado em retirar suas ameaças de tarifas enquanto trabalham em
um acordo comercial mais amplo, disse o secretário do Tesouro
dos EUA, Steven Mnuchin, no domingo. A China importaria mais
commodities agrícolas e de energia dos Estados Unidos para fechar o déficit comercial anual em bens e serviços dos EUA com
a China, que soma 335 bilhões de dólares. Durante uma rodada
inicial conversas no início deste mês em Pequim, Washington
demando que a China reduza seu superavit comercial em 200 bilhões de dólares. Em entrevista, o porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores chinês, Lu Kang, afirmou que ambos os países reconheceram claramente que chegar a um consenso é bom
para todos. Mnuchin disse que os EUA esperam ver um grande
aumento entre 35 a 40 por cento em exportações agrícolas para a
China e a duplicação das compras de energia nos próximos três a
cinco anos.
BIOTECNOLOGIA. Na pauta da última agenda da missão internacional para expandir o mercado brasileiro de agronegócio
na China, o ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), esteve sexta-feira, dia (18), com o ministro da Agricultura de Hangzhou, discutindo sobre biotecnologia. Segundo
Blairo Maggi, a política de uso de OGM (Organismo Geneticamente Modificado) estabelece normas de implementação que vão
desde a comercialização ao consumo.
SAÚDE ANIMAL. Em Paris, no domingo (20), o Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, em discurso na abertura da 86ª Sessão da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), disse que o reconhecimento do Brasil como
país livre da aftosa com vacinação é “a vitória de uma longa e
dura trajetória de muita dedicação de pecuaristas e do setor veterinário oficial brasileiro”, disse o Ministro.
AGRICULTURA. No balanço das ações realizadas nos últimos
dois anos – 2016 e 2017 – pela Secretaria de Mobilidade Social
do Produtor Rural e do Cooperativismo (SMC) destacam-se o atendimento, em todo o País, a milhares de pequenos e médios produtores rurais por meio de treinamentos, capacitação em gestão e
educação cooperativa, entrega de kits de irrigação e fomento ao
desenvolvimento da classe média rural.
CAFÉ. O Brasil terá a maior produção de café da sua história. É o que confirma o 2º levantamento da safra 2018, divulgado
quinta-feira (17) pela Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab). A quantidade total deve ficar em 58 milhões de sacas
beneficiadas de 60 quilos.
PESQUISA. A pesquisa agropecuária paulista sempre nos
encheu de orgulho e, agora, mais uma vez mostra sua força e sua
relevância. A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
(Apta) da nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo é uma das seis finalistas da Animal Health
Innovation Latin America, na categoria Showcase Regional 2018,
que será realizado na capital paulista entre 29 e 30 de maio.
CAMPANHA. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo está arrecadando roupas, agasalhos, calçados e cobertores em bom estado de conservação para a Campanha do Agasalho 2018. A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP), com parcerias de
todas as Secretarias de Estado, empresários e a sociedade civil.
BRASILEIRO. Iniciativa da Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) elabora o inédito Código de Conduta para a Gestão de Fertilizantes (CoCoFe), semelhante ao que já existe para os pesticidas. O Código vai auxiliar
os países na concepção de políticas e regulamentação para o uso
sustentável do insumo. Reunião que aconteceu na sede da FAO,
em Roma (Itália), entre os dias 07 e 09 de maio.
CONJUNTURA. A safra brasileira de grãos 2017/18 começou com previsões menos otimistas em relação à 2016/17. No
primeiro levantamento, estimativas iniciais da CONAB apontavam para uma produção de até 228,2 milhões de toneladas, sendo
a soja em até 108,3 milhões, uma retração de 5% em relação à
safra passada da oleaginosa.
EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 60
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicada no site: www.agrocartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): Reuters, Mapa, Secretaria
da Agricultura e Abastecimento do Estado de S.Paulo, Embrapa,
Agrometrika)

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
que a denúncia apresentada no
início do mês contra o ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi seja enviada ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Segundo a procuradora, após
a decisão da Corte que restringiu ao foro por prorrogativa de
função, conhecido como foro
privilegiado, o caso deve ser julgado pelo STJ por envolver o
conselheiro do Tribunal de Con-

tas do Estado do Mato Grosso
(TCE-MT) Sérgio Ricardo de
Almeida, que tem foro no tribunal. Maggi é investigado por participação em um esquema de
venda de vagas no TCE-MT em
2009, quando ele era governador
do estado.
“Considerando que os supostos delitos perpetrados pelo senador federal Blairo Borges
Maggi não se deram durante o
mandato e não estão relacionados ao exercício do mandato
parlamentar e o entendimento de
que esta nova linha interpretati-

va deve se aplicar imediatamente aos feitos em curso, é forçoso reconhecer a incompetência
superveniente desta Corte Constitucional para processar e julgar os fatos ilícitos apurados
neste inquérito”, argumentou
Dodge.
Após o oferecimento da denúncia, em nota, o ministro Blairo Maggi declarou que causa
“profunda estranheza e indignação” a denúncia oferecida pela
PGR porque, segundo a defesa,
o mesmo fato já foi objeto de
investigação em 2014 e arquiva-

do a pedido da própria PGR.
“Na época, o inquérito n°
3842, da relatoria do ministro do
Supremo Tribunal Federal,
Dias Toffoli, foi arquivado
pela 2ª turma do STF por falta de provas”, afirmou a defesa. A nota acrescenta que o
ministro considera a ação da
PGR “uma violência contra a
competência do ministro Dias
Toffoli e desprestígio absoluto à autoridade de decisão
já proferida pela 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal”.
(Agencia Brasil)

Cartórios de SP padronizam mudança
de nome e gênero no registro
Os cartórios de registro civil de São Paulo podem, a partir
desta segunda-feira (21), alterar
o nome e gênero de transexuais
diretamente na certidão de nascimento, sem necessidade de
autorização judicial. A norma
estadual foi publicada na segunda-feira (21) no Diário Oficial
do Estado e regulamenta a atuação dos cartórios diante da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de março, que autorizou a mudança do nome no registro civil sem a necessidade de
cirurgia de mudança de sexo.
São Paulo passa ser o terceiro estado do país a normatizar a
atuação direta dos cartórios independentemente de autorização

judicial. Até então, devido à ausência de ato normativo sobre o assunto, cabia a cada titular realizar ou
não o procedimento, assim como
a indicação dos documentos a serem solicitados ao cidadão.
“A publicação desse provimento é muito importante, pois
vamos conseguir recepcionar os
pedidos sem a necessidade de
uma apreciação judicial. A regulamentação da matéria, por meio
do provimento estadual dará
mais credibilidade e segurança
tanto para usuário quanto para o
próprio cartório dar andamento
a essa alteração”, disse o presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do
Estado de São Paulo (Arpen),

Gustavo Renato Fiscarelli.
Procedimento
De acordo com a Arpen, a
alteração diretamente em cartório pode ser feita por pessoas
maiores de 18 anos que tenham
capacidade de expressar sua vontade de forma inequívoca e livre.
As pessoas interessadas devem se dirigir a um dos Cartórios de Registro Civil do estado,
preencher pessoalmente o requerimento de alteração (o modelo está previsto no provimento) e apresentar os seguintes
documentos: RG, CPF, Título de
Eleitor, certidões de casamento
e de nascimento dos filhos, se
existirem, e comprovante de re-

sidência.
Além desses, também são
necessárias as certidões dos Distribuidores Cíveis e Criminais da
Justiça Estadual e da Justiça Federal, e Certidão de Distribuição
da Justiça do Trabalho, dos domicílios da parte requerente,
pelo período de dez anos, ou
pelo período em que tiver completado a maioridade civil se for
menor que dez anos.
Feita a alteração na certidão
de nascimento, a pessoa deverá
providenciar a mudança do nome e
gênero nos demais documentos
junto aos respectivos órgãos emissores. Uma nova alteração do nome
ou gênero somente será possível
via judicial. (Agencia Brasil)

Brasil é notificado sobre decisão de
Portugal de extraditar Schmidt
O Brasil foi notificado na
segunda-feira (21) da decisão do
Tribunal de Relação de Lisboa de
extraditar o empresário Raul
Schmidt. Ele é investigado no
Brasil, no âmbito da Operação
Lava Jato. A notificação foi confirmada pela Advocacia-Geral da
União (AGU) e o empresário
deve ser entregue às autoridades
brasileiras assim que for localizado pela polícia portuguesa, à
qual cabe cumprir o mandado
expedido pela Corte.

Schmidt estava foragido desde 2015 e foi preso em Portugal em março de 2016, na Operação Polimento, 25ª fase da
Lava Jato. Em dezembro de
2016, já havia decisão da Justiça daquele país favorável à extradição do empresário. Após
uma série de recursos, a decisão
de extradição transitou em julgado em janeiro deste ano.
No início do mês, Schmidt
teve habeas corpus concedido
pelo Supremo Tribunal de Justi-

ça de Portugal, que entendeu que
havia excedido o prazo de 45
dias para entrega do extraditando. Por sua vez, a CGU argumentou que a concessão do habeas
corpus não afetaria a extradição.
O empresário é investigado
pelo pagamento de propina a exdiretores da Petrobras e pela intermediação de mais de US$ 200
milhões em propina. Ele estava
foragido desde 2015, e foi preso
em Portugal em março de 2016,
durante a Operação Polimento.

Schmidt nasceu e viveu no
Brasil, é neto de português e,
por isso, requereu a nacionalidade portuguesa originária. Em
abril deste ano, o empresário
havia recorrido ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos
(TEDH) com pedido de suspensão da extradição, alegando que
as unidades prisionais brasileiras não cumpriam os padrões
mínimos exigidos pela Convenção Europeia dos Direitos do
Homem. (Agencia Brasil)

Intervenção no Rio: Forças Armadas
continuam operação na Praça Seca
O Comando Conjunto das
Forças Armadas informou na
segunda-feira (21) que a operação na Praça Seca, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, entrou na segunda fase, que é a
manutenção da estabilidade
conquistada na primeira etapa,
iniciada na sexta-feira (18) à
noite nas comunidades do Bateau Mouche, Caixa D’Água,
Chacrinha, Mato Alto, Barão
(José Operário), Covanca e
Pendura-Saia. Patrulhas dinâmicas alternadas com pontos de
bloqueio e controle de vias tiveram início nesse domingo
(20), sempre em horários e iti-

nerários variados.
De acordo com o comando
da operação, estão sendo beneficiadas com esta operação, direta e indiretamente, cerca de
150 mil moradores das áreas
abrangidas pelas ações no bairro
da Praça Seca, que viviam em uma
situação de tensão diária com a
troca de tiros entre traficantes de
drogas e milicianos que lutavam
pelo controle da região.
A ação envolve cerco, estabilização dinâmica da área e remoção de barricadas. Revistas
seletivas de pessoas e veículos
também são feitas. A Polícia
Militar participa da operação

bloqueando as vias de acesso às
comunidades e apoia as ações
de estabilização dinâmica.
Pelo Twitter, o comandante
do Exército, general Eduardo
Villas Boas, parabenizou a Secretaria de Estado de Segurança pela integração nas operações feitas na Praça Seca, na
Cidade de Deus, no Complexo do Lins e na região do
Grande Méier. “O sucesso foi
fruto de um trabalho de inteligência acurado que orientou
ações, culminando com números robustos”, disse.
Na operação, oito pessoas
morreram em confronto com as

forças de segurança, 22 foram
presas e três adolescentes apreendidos. Ao todo, foram apreendidos cinco fuzis, 17 pistolas, duas granadas, além de dezenas de celulares, alguns carros e motos roubadas e uma
quantidade de drogas ainda não
contabilizada. Entre os mortos, está Sérgio Luiz da Silva
Júnior, o “Da Russa”, responsável pelo tráfico de drogas na
Praça Seca, morto na mata fechada quando chegava ao Complexo do Lins, local que é controlado pela facção criminosa
a qual Silva Júnior pertencia.
(Agencia Brasil)

Ação para segurar o dólar pode
acalmar o mercado, dizem economistas
A oferta de swap cambial
pelo Banco Central (BC) é uma
boa medida para segurar a alta
do dólar, mas não deve ser um
instrumento para derrubar a
moeda a longo prazo. A avaliação é do economista Tiago
Schietti, diretor da gestora de
recursos Horus GGR.
“A venda de swap é um mecanismo supereficiente para
dar liquidez ao mercado no curto prazo, mas não acreditamos
que seja uma ferramenta para
usar como componente para
derrubar o dólar, essa a volatilidade do dólar ainda depende
de fatores externos e vem
acontecendo também em ou-

tros mercados emergentes,
como a Argentina”, explica.
O dólar comercial encerrou o pregão de segunda-feira
(21) em queda de 1,35%, cotado a R$ 3,689, depois de seis
altas consecutivas. O mercado
de câmbio reagiu à nova intervenção do BC, que reforçou a
oferta de swap cambial, equivalente à venda de dólares no
mercado futuro, por meio do
leilão de 15 mil novos contratos e a renovação (rolagem)
dos contatos que vencem no dia
1º de junho.
O professor de finanças
Cesar Caselani, da Escola de
Administração de Empresas da

Fundação Getulio Vargas (FGV
EAESP), avalia que a oferta de
swap cambial pelo Banco Central pode acalmar o “nervosismo” do mercado financeiro.
“Podemos ver da seguinte maneira, a oferta de dólares é dizer para o mercado que se [o
Banco Central] precisar frear
essa subida do dólar tem recursos para fazer isso, isso diminui um pouco o nervosismo do
mercado”.
Influência dos EUA
Os dois especialistas lembram que o cenário político
e econômico nos Estados Unidos também tem influência no

preço do dólar no Brasil. “O
FED [o Banco Central americano] acaba de dizer que está
imprevisível o nível de emprego e de inflação lá, então tudo
depende muito ainda do mercado externo, e outros mercados emergentes estão no mesmo nível, com desvalorização
da moeda local”, diz Schietti.
O professor Caselani também acredita que a queda na
moeda ainda depende do comportamento do governo norte
americano. “Tudo depende ainda de como os Estados Unidos
vão lidar com a taxa de juros
nos próximos meses”. (Agencia Brasil)
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Caminhoneiros fecham estradas e
fazem protestos na maior parte do país
A paralisação nacional de
caminhoneiros deflagrada na
segunda-feira (21) teve adesão
da categoria em boa parte dos
estados. Segundo balanço da Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam), houve participação em 17 unidades da federação. Foram realizadas manifestações diversas, desde pontos
de concentração de motoristas
à interdição de rodovias. Já levantamento a Polícia Rodoviária
Federal apontou mobilização
maior, em 21 estados.
A ABCam não informou número de profissionais que se
juntaram ao movimento. A entidade reivindica a isenção de PIS,
Cofins e Cide sobre o óleo diesel utilizado por transportadores
autônomos. A associação também propõe medidas de subsí-

dio à aquisição de óleo diesel,
que poderia ser dar por meio de
um sistema ou pela criação de
um Fundo de Amparo ao Transportador Autônomo.
A categoria alega que os caminhoneiros vêm sofrendo com
aos aumentos sucessivos no diesel, o que tem gerado aumento de
custos para a atividade de transporte. Segundo a associação, o
diesel representa 42% dos custos do negócio e 43% do preço
do combustível na refinaria vem
do ICMS, PIS, Cofins e Cide.
Mapa da PRF
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) monitora as interdições de
estradas em tempo real. Os estados com mais pontos de bloqueio
de estradas são Paraná (20),
Bahia (14), Rio de Janeiro (14),

Minas Gerais (11) e Goiás (9).
Conforme o mapa da PRF, o
movimento está mais intenso no
Sudeste e Centro-Oeste. Na Região Norte, não foram registradas interdições em Roraima,
Amapá e Acre. Em Rondônia e
no Amazonas houve apenas um
registro em cada, enquanto no
Pará houve dois e em Tocantins,
três.
Continuidade
A ABCam enviou um ofício
ao governo feral sobre as reivindicações e, como não teve retorno, convocou a paralisação para
esta segunda-feira. De acordo
com o presidente da associação,
José da Fonseca, o movimento
teve início pela manhã em três
estados - São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo – e ga-

nhou força ao longo do dia. Ele
credita o crescimento da adesão
durante o dia ao anúncio de novo
aumento nos combustíveis pela
Petrobrás.
Até o início da noite de segunda-feira, a ABCam esperava
um posicionamento do governo
federal. Segundo Fonseca, se não
houver retorno às demandas
apresentadas, a tendência é que
o movimento continue e possa,
inclusive, se intensificar.
“As coisas estavam indo bem,
calmas. Só que hoje aumentou
diesel e gasolina, e isso foi considerado como ato de provocação. Em São Paulo, há pontos em
que já queimaram pneus. Não é
isso que nós queremos, mas o
governo nessa morosidade parece que quer ver isso”, diz Fonseca. (Agencia Brasil)

Brasil investiga riscos do antirretroviral
dolutegravir na gravidez
O antirretroviral dolutegravir
está sob investigação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) por suspeita de ocorrência de problemas em fetos de
mulheres que tomavam o remédio no momento da concepção.
O trabalho é conduzido pela Gerência de Farmacovigilância.
A investigação no Brasil
acontece em paralelo à divulgação, por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS),
de nota que alerta para “potencial questão de segurança” relacionada a defeitos do tubo
neural em bebês nascidos de
mulheres que utilizavam o dolutegravir quando engravidaram. O remédio é usado no tratamento do HIV.
De acordo com o comunica-

do da OMS, o problema foi identificado a partir de uma análise de
estudo observacional em andamento em Botsuana, que encontrou quatro casos de defeitos do
tubo neural entre 426 mulheres
que engravidaram enquanto tomavam o antirretroviral.
Dados preliminares sugerem
que o risco surge da exposição
da mulher ao dolutegravir no
momento da concepção, e não
durante a gravidez.
O fabricante ViiV Healthcare
informou que o medicamento foi
testado em um pacote completo
de estudos toxicológicos reprodutivos, incluindo estudos de desenvolvimento embriofetal em
ratos e coelhos, nos quais a dose
foi administrada durante período
crítico para ocorrência de defei-

tos do tubo neural. Não houve
evidência de resultados adversos.
O monitoramento em Botsuana, segundo a OMS, está em curso para outras mulheres grávidas
que foram expostas ao remédio
no momento da concepção. Os
desfechos serão acompanhados
ao longo dos próximos nove meses (maio de 2018 a fevereiro de
2019) e os resultados deverão
ser conhecidos em seguida.
Enquanto isso, a entidade
aconselha que os países e ministérios sigam as Diretrizes Consolidadas de Terapia Anti-retroviral da OMS de 2016 e considerem o seguinte:
- mulheres grávidas que estão
tomando dolutegravir não devem
interromper a terapia antirretroviral e devem falar com seu mé-

dico para orientação adicional.
- a terapia antirretroviral para
mulheres em idade fértil, incluindo mulheres grávidas, deve basear-se em medicamentos para os
quais estejam disponíveis dados
de eficácia e segurança adequados; um regime à base de efavirenz é um regime de primeira linha seguro e eficaz.
- se outros antirretrovirais de
primeira linha não puderem ser
usados em mulheres em idade
fértil, o dolutegravir pode ser
considerado nos casos em que a
contracepção consistente possa
ser assegurada.
- os programas devem continuar fortalecendo a farmacovigilância, incluindo o monitoramento
dos desfechos dos nascimentos.
(Agencia Brasil)

Argentina e mais
5 países ameaçam
impor sanções
à Venezuela
Representantes da Argentina e de mais cinco países (Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos e México) emitiram na segunda-feira (21) comunicado em que se dizem dispostos a estabelecer “medidas políticas, econômicas e financeiras” para sancionar o “regime autoritário” do presidente Nicolás Maduro, reeleito neste domingo (20) para mais seis anos de mandato.
Interlocutores do governo brasileiro informaram que o país
não é signatário do documento porque participou de mais dois
comunicados, um emitido pelo Ministério das Relações Exteriores e outro do Grupo de Lima, que reúne 14 países: Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia).
A exemplo do documento do Grupo de Lima, a Argentina e os
demais países criticaram a falta de “legitimidade do processo
eleitoral venezuelano’ e, por isso, afirmam “desconhecer os resultados das eleições” que garantiram a permanência de Maduro
no poder por mais seis anos. Para essas nações, faltaram liberdade, justiça e transparência nas eleições.
O porta-voz desse comunicado em Buenos Aires foi o chanceler argentino, Jorge Faurie, depois de uma reunião de ministros de
Relações Exteriores do G20 (grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e mais a União Europeia) na capital argentina.
Ao ler o documento, Faurie esclareceu que não serão definidas sanções que prejudiquem o povo, que, para ele, é “a primeira
vítima dessa ruptura da democracia venezuelana”.
Os venezuelanos enfrentam uma grave crise de desabastecimento, hiperinflação, elevadas taxas de desemprego e problemas relacionados à saúde pública e educação. A perspectiva é
que a inflação na Venezuela supere 13.000% até o final do ano,
segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI).
Os países vizinhos estão preocupados com o êxodo dos refugiados, que têm cruzado a fronteira venezuelana por causa da crise. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Baumer S/A

Inova Saúde São Paulo SPE S/A

Companhia Aberta - CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Abril de 2018
Aos 03/04/2018, às 10h00, em sua sede filial situada em São Paulo-SP, na Avenida Arnolfo de Azevedo, nº 210,
reuniram-se a maioria dos membros do conselho de Administração da Baumer S.A. Devido ao falecimento do
então Presidente, Sr. Manoel Amaral Baumer, conforme disposto no Capítulo III, Artigo 11 do Estatuto Social, que
trata o caso de vacância da presidência do Conselho, assume o cargo de Presidente o Sr. Ruy Salvari Baumer,
secretariado por mim, Monica Salvari Baumer, a fim de apreciar a seguinte ordem do dia: (1) Aprovação das
contas de 2017; (2) Análise do relatório da auditoria externa; (3) Tomar conhecimento e registrar o falecimento do
Presidente e membro do Conselho Administrativo, Sr. Manoel Amaral Baumer; (4) Aprovação do contrato de
financiamento referente à obtenção de colaboração financeira do BNDES destinados à implementação do Plano
de Investimentos em Inovação da Empresa no período de 2017-2019; (5) Aprovação da proposta de destinação
dos resultados apresentada pela Diretoria Executiva. Discutidos os assuntos em pauta, os membros do Conselho
de Administração presentes, sempre por unanimidade, deliberaram o seguinte: (1) Aprovar, sem restrições, as
contas referentes ao exercício de 2017; (2) Aprovar sem restrições o relatório da auditoria externa; (3) Tomar
conhecimento e registrar o falecimento do Sr. Manoel Amaral Baumer, brasileiro, industrial, RG nº 7.456.968 SSP/SP
e CPF/MF sob nº 007.156.708-91, Presidente do Conselho de Administração; (4) Aprovar o contrato de
financiamento, mediante abertura de crédito, por instrumento público, referente à obtenção de colaboração
financeira do BNDES no valor de R$ 10.650.000,00 destinados à implementação do Plano de Investimentos em
Inovação da Baumer S/A para o período de 2017-2019, na modalidade Finem Direto, em especial aprovando as
condições e garantias da operação, conforme Decisão da Diretoria BNDES nº 105/2018, de 13/03/2018, nos
termos do item (f) do Artigo 12 do Estatuto Social; (5) Aprovar, sem restrições a proposta de destinação dos
resultados apresentados pela Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 03/04/2018. Ruy Salvari
Baumer, Jorge Antônio Barbosa, Lupércio Tiseo e Monica Salvari Baumer. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Carolina Baumer Godinho - OAB/SP nº 270.853; Monica Salvari Baumer Secretária. JUCESP nº 218.675/18-5 em 04/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ nº 20.815.862/0001-80 - NIRE nº 35300468422
Ata de Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora, Local: Aos 30 de abril de 2018, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, nº 8.501, 32º andar, CEP: 04730-090. 2. Quórum: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. Convocação: dispensada a convocação nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, pela presença de acionista
representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. Publicações: Demonstrações Financeiras do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, Relatório de Administração contendo o balanço patrimonial e o parecer dos auditores
independentes, publicadas no Diário Oficial de São Paulo de 27 de abril de 2018, Caderno Empresarial, folhas 236/237, e no
Jornal Diário Comercial de 27 de abril de 2018, página 09, todas disponibilizadas previamente aos acionistas e analisadas por
cada um, tendo sido dispensados os anúncios face ao contido no § 5º, do artigo 133, da Lei Federal nº 6.404/76. 5. Composição
da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Ribeiro Capobianco, que indicou a mim, Sra. Susana Cabarcos
Pawletta, para secretariá-lo. 6. Ordem do Dia: Deliberar sobre a tomada de contas dos administradores e a aprovação das
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, que
compreendem o Relatório da Administração, contendo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a
demonstração do fluxo de caixa e notas explicativas da Administração, devidamente auditadas pela BDO RCS Auditores
Independentes S.S., bem como deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício. 7. Deliberações: Submetida a
discussão e, em seguida, a votação, foram aprovadas, por unanimidade da Acionista, as seguintes deliberações: Após a leitura
dos documentos, foram aprovadas, pela única Acionista, as contas dos administradores, o balanço patrimonial, o balanço de
resultado econômico da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o qual demonstra lucro
no montante de R$ 8.644.813,91 (oito milhões e seiscentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e treze reais e noventa e um
centavos). A única Acionista da Companhia deliberou pela retenção da totalidade do lucro do exercício e seu registro como
reserva legal o montante de R$ 432.240,70 (quatrocentos e trinta e dois mil e duzentos e quarenta reais e setenta centavos),
como reserva de lucros o montante de R$ 8.212.573,21 (oito milhões e duzentos e doze mil e quinhentos e setenta e três reais
e vinte e um centavos). A Acionista declara que os documentos ora aprovados foram postos à sua disposição por escrito,
30 (trinta) dias antes da realização desta Assembleia e que considera sanada qualquer disposição relativa à publicação ou aos
prazos incidentes, observando-se assim o disposto no artigo 1.078, § 1º, da Lei nº 10.046/02 e no artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
8. Encerramento: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi
assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma por todos os presentes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2018. Roberto Ribeiro Capobianco - Presidente; Susana Cabarcos Pawletta - Secretária.
Acionista: Roberto Ribeiro Capobianco, Julio Capobianco Filho. Acionista: Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A..
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3DXOR'U D /HWLFLD$QWXQHV7DYDUHVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R D&OLHQWLV6*GR%UDVLO&RQVXOWRULDHP7HFQRORJLDGD
,QIRUPDomR/WGDDWXDOPHQWHGHQRPLQDGD([FHOOHUHQWGR%UDVLO&RQVXOWRULDHP7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR/WGD &13-
 TXH5RVVHW &LD/WGD9DOLVqUH,QG&RP/WGD'RX7H[6$,QG7r[WLO(VWDPSDULD6DOHWH/WGD9DOFOXE,QG&RP
&RQIHFo}HV/WGDH3HGUHLUD&RQIHFo}HV/WGDOKHDMXL]DUDPDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRTXHDSUHVHQWHDomRVHMD
MXOJDGDSURFHGHQWHSDUDGHFODUDUUHVFLQGLGRVWRGRVRVFRQWUDWRVILUPDGRVHQWUHDVSDUWHVSRUIRUoDGRLQDGLPSOHPHQWRGDV
REULJDo}HVDVVXPLGDVSHODUHTXHULGDQRVDOXGLGRVLQVWUXPHQWRV5HTXHUHPDLQGDDFRQGHQDomRGDUHTXHULGDDUHVVDUFLU
VROLGDULDPHQWHDVUHTXHUHQWHVQRPRQWDQWHGH5DWtWXORGHGDQRVHPHUJHQWHVTXHGHYHUiVHUDFUHVFLGRGD
FRUUHomRPRQHWiULDGHVGHFDGDXPGRVSDJDPHQWRVHGHMXURVOHJDLVFRQWDGRVDSDUWLUGDPRUD  EHPFRPRD
FRQGHQDomRVROLGiULDGDUHTXHULGDDLQGHQL]DUHPOXFURVFHVVDQWHVGHYLGRVSDUDDVUHTXHUHQWHVHPUD]mRGRLQDGLPSOHPHQWRFXMR
FiOFXORGHYHUiREVHUYDURVVHJXLQWHVIDWRUHVGHSURGXomR$ LQFUHPHQWRPpGLRGHGRYDORUGDVHPSUHVDVDEUDQJLGDVSHOR
SURMHWRDRILQDOGDLPSOHPHQWDomR% DXPHQWRGDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOHQWUHH& UHGXomRGHGRHVWRTXHGH
PDWpULDSULPDH' HOLPLQDomRGDSHUGDGHUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGDVIDOKDVQRHVWRTXH7DOLQGHQL]DomRGHYHUiVHURSRUWXQDPHQWH
FDOFXODGDHPSURFHGLPHQWRGHOLTXLGDomRGHVHQWHQoDSRUDUELWUDPHQWR(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD
FLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV~WHLVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPR
YHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUHTXHULGDVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVH
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1006402-18.2016.8.26.0003). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a RENATA LEMBO CAPEZZUTO (CPF 213.118.998-20), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 28.723,12 (abril/2016), representado pela nota fiscal de serviço nº 04809427, no valor de
R$ 18.936,93, emitida e não paga, decorrente do termo de responsabilidade com a assunção de divida firmado entre as partes,
referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando a ré 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, a ré será considerada revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. ƈ
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0006838-17.2018.8.26.0005 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional V-São Miguel Paulista,Estado de São Paulo,Dr.Paulo de Tarsso da Silva Pinto,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a ERENILSON LUZ DOS SANTOS,CPF 310.497.408-07 que por este Juízo,tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,movida por Jose
Dorival Tesser.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,nos termos do artigo 513,§2º,IV do CPC,foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL,para que,no prazo de 15(quinze) dias úteis,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,pague a
quantia de 2.167,39,devidamente atualizada,sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10%(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).Fica ciente, ainda,que nos termos do artigo 525 do Código de Processo

Civil,transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,inicia-se o prazo de 15(quinze) dias úteis para que o
executado,independentemente de penhora ou nova intimação,apresente,nos próprios autos,sua impugnação.Será o presente edital,por extrato,publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 24 de abril de 2018. [22,23]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0201679-96.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
40ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) MOTTA ASSESSORIA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.,CNPJ 08.291.843/0001-04,que Omar Gattás,ajuizou incidente de
desconsideração de personalidade jurídica inversa na ação de Execução movida contra Maurilio da Motta Filho,CPF 808.275.60800, objetivando seja julgada procedente, a desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado, integrando a empresa
Motta Assessoria e Serviços Automotivos Ltda., ao polo passivo da presente ação. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, se manifeste e requeira as provas cabíveis (art. 135 do
CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2018.
[22,23]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1071863-05.2014.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc.
Faz saber a Josinalva da Silva Sousa EPP, CNPJ 14.678.368/0001-18 e Josinalva da Silva Sousa, CPF 088.009.927-57,
que Banco Bradesco S/A ajuizou ação monitória, para cobrança de R$ 91.317,83(jul/2014), referente ao Contrato de
LimiteRotativo de Desconto de Títulos de Créditos e Mútuo, devidamente atualizado e acrescido das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do
prazo supra, pague o valor supra, ficando consignado, neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios, ou no
mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[22,23]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DANIEL CASTILHO
AZEVEDO, REQUERIDO POR FELIPE VAZ FERREIRA AZEVEDO - PROCESSO Nº1004498-94.2015.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Ana Paula Mendes Carneiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 28 de setembro de 2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de DANIEL CASTILHO
AZEVEDO, CPF 367.026.098-68, declarando-o submetido à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza
patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput e §1º, da Lei 13.146/2015 e nomeando como CURADOR, em
caráter DEFINITIVO, o Sr. Felipe Vaz Ferreira Azevedo CPF nº 317.377.088-92 e RG nº 27.718.540-3, para fins de
representação,devendo prestar contas anualmente.O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias,e afixado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 19 de janeiro de 2018.
[22]

Inova Saúde Sorocaba SPE S/A
CNPJ nº 20.815.868/0001-57 - NIRE nº 35300468414
Ata de Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora, Local: Aos 30 de abril de 2018, às 15:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, nº 8.501, 32º andar, CEP 04730-090. 2. Quórum: Acionista representando a totalidade do capital social da
Companhia. 3. Convocação: dispensada a convocação nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, pela presença de
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. Publicações: Demonstrações Financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, Relatório de Administração contendo o balanço patrimonial e o parecer dos
auditores independentes, publicadas no Diário Oficial de São Paulo de 27 de abril de 2018 Caderno Empresarial, folhas 238/239,
e no Jornal O Dia de 27 de abril de 2018, página 11, todas disponibilizadas previamente aos acionistas e analisadas por cada um,
tendo sido dispensados os anúncios face ao contido no § 5º, do artigo 133, da Lei Federal nº 6.404/76. 5. Composição da Mesa:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Ribeiro Capobianco, que indicou a mim, Sra. Susana Cabarcos Pawletta, para
secretariá-lo. 6. Ordem do Dia: Deliberar sobre a tomada de contas dos administradores e a aprovação das Demonstrações
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, que compreendem o Relatório
da Administração, contendo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa
e notas explicativas da Administração, devidamente auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes S.S., bem como deliberar
sobre a destinação do resultado do referido exercício. 7. Deliberações: Submetida a discussão e, em seguida, a votação, foram
aprovadas, por unanimidade da Acionista, as seguintes deliberações: 7.1. Após a leitura dos documentos, foram aprovadas, por
unanimidade, as contas dos administradores, o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico da Companhia referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o qual demonstra lucro no montante de R$ 12.350.228,36 (doze milhões
e trezentos e cinquenta mil e duzentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). A única Acionista da Companhia deliberou pela
retenção da totalidade do lucro do exercício e seu registro como reserva legal o montante de R$ 617.511,42 (seiscentos e
dezessete mil e quinhentos e onze reais e quarenta e dois centavos), como reserva de lucros o montante de R$ 11.732.716,94
(onze milhões e setecentos e trinta e dois mil e setecentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos). A acionista declara que
os documentos ora aprovados foram postos à sua disposição por escrito, 30 (trinta) dias antes da realização desta Assembleia e
que considera sanada qualquer disposição relativa à publicação ou aos prazos incidentes, observando-se assim o disposto no
artigo 1.078, § 1º, da Lei nº 10.046/02 e no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 8. Encerramento: Após tomadas e aprovadas as
deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados
os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma por todos os
presentes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2018. Roberto Ribeiro
Capobianco - Presidente; Susana Cabarcos Pawletta - Secretária. Acionista: Roberto Ribeiro Capobianco; Julio Capobianco
Filho. Acionista: Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A..
Edital de Intimação. Prazo 20 (vinte) dias. (Processo nº 0006722-82.2016.8.26.0004). O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível Regional da Lapa/SP. Faz Saber a EDUARDO DE REZENDE ZERO (CPF 153.360.768-05), que
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 23.894,92 (julho/2016), representado pelos serviços médicos hospitalares
prestados e não honrados. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do novo CPC),
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, pague o
debito, corrigido até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art.
523 do novo CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do (art. 525 do novo CPC), transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se 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.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, (PROCESSO Nº 000129933.2007.8.26.0045). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Arujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Moreira Dutra
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, espólio e/ou sucessores, que RUBENS NANNI E OUTRA, ajuizaram uma AÇÃO DE USUCAPIÃO visando a declaração de
domínio do imóvel designado como terreno composto por 73,50 m², localizado na divisa do Lote 10 com o Lote 11, ambos
SHUWHQFHQWHVjTXDGUDGRORWHDPHQWRGHQRPLQDGR³$UXMi&RXQWU\&OXE´VLWXDGRQHVWHPXQLFtSLRGH$UXMiFRPDUFDGH$UXMi63,
contribuinte nº SO12080211.000. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o decurso do prazo do edital de 30 (trinta) dias supra, contestem o feito. Não sendo contestada a
ação, os supramencionados serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Ƈ

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do
PROC. Nº 1046955-25.2014.8.26.0053.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos de Lima Porta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Prefeitura do Municipio de São Paulo move uma Desapropriação - Desapropriação por
Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Getur - Grupo de Empreendimentos em Transportes Urbanos Rodoviários Ltda.,
objetivando parte do imóvel sito na Rua Conception Arenal, 164, Vila Campestre, Jabaquara, São Paulo/ SP, descrito na matricula nº
15.936 do 8º CRI/SP, contribuinte nº 091.411.0046-8, com a área a ser expropriada de 2.510,21m². 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1005456-42.2016.8.26.0554). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). José Francisco Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAURICIO
ORLANDO, Brasileiro, (CPF 111.057.588-26), Av. CP Mario Toledo de Camargo, 50, apto 184 Bl B, Silveira, CEP 09110-090, Santo
André - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Residencial Village Santo André,
alegando em síntese: Débitos da unidade 10 do Condomínio Residencial Village Santo André, referente ao período de 05/12/2014 a
05/02/2016 no valor de R$ 6.006,56 ( março/2016). 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. Ƈ

Edital de citação. Prazo 30 dias. (Proc. 1086325-64.2014.8.26.0100). O Dr. Mario Chiuvite Júnior, Juiz de Direito da 22ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Faz Saber ao corréu LEONARDO ROMANHOLI NETTO (CPF
150.982.778-17), que NEUSA LOPES MARRESE, lhe ajuizou uma AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C/C cobrança de alugueres e acessórios, também contra, OSMAIR RICARDO DE OLIVEIRA e outra, referente ao
contrato de locação firmado entre as partes com inicio em 21/11/2007 e com término em 20/11/2010, do imóvel situado na
Rua Madre de Deus nº 349, Moóca, São Paulo/SP, tornando-se os réus inadimplentes com os alugueres e acessórios da
locação, objetivando que seja rescindido o contrato de locação com a decretação do despejo cujo montante do débit o
atinge a importância de R$ 81.157,22 (julho/2014), bem como os alugueres vincendos devidos até a data da efetiva
desocupação, devidamente corrigidos. Estando o corréu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que,
em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o corréu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
leiƇ

Condustil Consultoria Industrial S.A.
Companhia Fechada - CNPJ nº 62.708.052/0001-74 - NIRE nº 35.300.043.286
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 04/04/2017
Aos 04/04/2017, às 17:00, na Avenida Arnolfo de Azevedo, 210, Pacaembu, São Paulo - SP, reuniram-se todos os sócios da empresa Condustil
Consultoria Industrial S.A., representada na forma de seu estatuto por Ruy Salvari Baumer; conforme se verifica das assinaturas lançadas
no livro de presença de acionistas, dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos dos artigos 124 § 4º, e 133 da Lei nº
6.404/76, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Assembléia Geral Ordinária:1) exame, discussão e votação do Relatório da
Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015 e
31/12/2016; 2) destinação do resultado dos exercícios encerrados em 31/12/2014; 31/12/2015 e 31/12/2016; 3) eleição dos membros da
diretoria, com mandato até 30/04/2020; II) Assembléia Geral Extraordinária: 4) Aprovação de Constituição de uma SPE entre as empresas
Condustil Consultoria Industrial S.A. e Condustil Participações S.A., com o propósito especifico de executar um projeto de condomínio
industrial, na área pertencente a Empresa Condustil Consultoria Industrial S.A. na cidade de Mogi Mirim, SP; Assumiu a direção dos trabalhos
o Sr. Ruy Salvari Baumer, que convidou a mim, Mônica Salvari Baumer, para secretária. (1) Aprovação, sem restrições, do relatório da Diretoria,
balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014, relativos ao exercício encerrado
em 31/12/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Agora, edições 27/04/2017 e relativos ao exercício encerrado em
31/12/2016, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Agora, edições 27/04/2017; (2) Com relação ao resultado do exercício
encerrado em 31/12/2016, de R$ 8.103.544,45, com destinado de R$ 405.177,22 para reserva legal; R$ 5.032.139,23 e R$ 2.666.228,00 para
a distribuição de dividendos; (3) eleição dos membros da diretoria com mandato até 30/04/2020, da seguinte forma: Diretor Presidente: Ruy
Salvari Baumer, brasileiro, casado, industrial, RG 7.456.968 (SSP-SP) e CPF 003.881.608-37, domiciliado em São Paulo - SP, na Avenida
Arnolfo de Azevedo, nº 210, Pacaembu, CEP 01236-030 e Mônica Salvari Baumer, brasileira, casada, administradora, RG 4.994.193 (SSP-SP)
e CPF 996.972.208-59, domiciliada em São Paulo - SP, na Avenida Arnolfo de Azevedo, nº 210, Pacaembu, CEP 01236-030, como Diretora;
(4) Aprovação sem restrições da Sociedade de Propósito Especifico SPE, entre as empresas Condustil Participações S.A. e Condustil
Consultoria S.A., com o propósito especifico de executar um projeto de condomínio industrial, na área pertencente a Empresa Condustil
Consultoria Industrial S.A. na cidade de Mogi Mirim, SP. Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer
atividades empresariais, em especial a administração da sociedade, seja por lei especial, seja por condenação a pena que vede, ainda que
temporariamente o acesso a cargos públicos. Declaram ainda que jamais foram condenados por crime falimentar, de prevenção, peita ou
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata,
que depois de lida e aprovada, foi por todos assinados. São Paulo, 04/04/2017. (aa) Ruy Salvari Baumer - Presidente da Mesa; Mônica Salvari
Baumer - Secretária da Mesa; Acionistas: Manoel Amaral Baumer, Ruy Salvari Baumer, Mônica Salvari Baumer, Maria Cristina Baumer de
Azevedo; Diretores: Ruy Salvari Baumer e Mônica Salvari Baumer. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Assinatura
dos diretores eleitos: Ruy Salvari Baumer - Diretor-Presidente; Monica Salvari Baumer - Diretora. Ruy Salvari Baumer - Diretor-Presidente;
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Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
DANIEL SIMONINI RAISER DA SILVARAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ EDUARDO DA SILVA RAMOS E DE FRANCISCA ROMANA RAISER.
RENATA BEIRIZ DEL BIANCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA VETERINÁRIA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MARCOS PELEGRINA DEL BIANCO E DE ROSANA BEIRIZ DEL BIANCO.
ADRIANO LOPES PEREIRA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FRENTISTA,
NASCIDO EM GOVERNADOR MANGABEIRA, BA NO DIA (12/09/1971), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADRIANO LOPES PEREIRA E DE IZABEL DOS
SANTOS PEREIRA. ALVACI PEREIRA BORGES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/05/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ADELOMI PEREIRA BORGES E DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE BORGES.
LYNECKER MOREIRA BEZERRA DOS SANT OS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/11/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERSON BEZERRA DOS SANTOS E DE
LOURDES SANTOS MOREIRA. ANGÉLICA REGINA PRAXEDES VASCONCELOS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BARBEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/01/
1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILBERTO CAETANO DE
VASCONCELOS E DE AFRA PRAXEDES.
PHILIPPE EDUARDO PAMPLONA CARDOSO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM BLUMENAU, SC NO DIA (13/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSE ELI CARDOSO E DE MARIA APARECIDA PAMPLONA CARDOSO. MICHELE
APARECIDA DA COSTA SIQUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS, NASCIDA EM CLEVELÂNDIA, PR NO DIA (13/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOEL SIQUEIRA E DE DIVAIR FARIAS COSTA.
JEFFERSON ALOIA E PRADO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/10/1971), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JEFFERSON CARREIRA PRADO E DE MIRNA
ALOIA PRADO. MAÍRA MAIA OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ECONOMISTA,
NASCIDA EM SANTOS, SP NO DIA (04/10/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EDISON OLIVEIRA E DE ANA MARIA GOULART DA MAIA OLIVEIRA. (CONVERSÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO).
RODRIGO DE ALMEIDA MANSO VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ERNESTO MANSO VIEIRA E DE SANDRA CHRISTINA DE ALMEIDA
VIEIRA. GABRIELA BRAZ AIDAR, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO IVO AIDAR E DE HILDA DE SOUZA BRAZ AIDAR.
RENATO WALIGORA GABEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/01/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ GABEL E DE ANA MARIA WALIGORA GABEL. ERICA NOGUEIRA
RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SALVADOR,
BA NO DIA (07/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORGE
DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO E DE LILIAN MARTHA BANDEIRA NOGUEIRA RIBEIRO.
FRANCISCO AMAURY OLSEN, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO BENTO DO SUL, SC NO DIA (22/11/1949), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO BERNARDO OLSEN E DE FRIDA GERTRUDES OLSEN.
FERNANDA ROCHA VOLPI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICANALISTA, NASCIDA
EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (14/12/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARISTIDES VOLPI JUNIOR E DE NORMA SUELY ROCHA VOLPI.
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Marcos Gomes vence a primeira
em Santa Cruz do Sul

Átila Abreu e Thiago Camilo
gar, seguido por Max Wilson fechando o pódio.
Corrida 2
Átila Abreu da Shell Racing
usou de estratégia, uma excelente parada de box, um carro competitivo e um recurso presenteado pelo público: o Fan Push, que
dá a seis pilotos eleitos por etapa um acionamento extra do botão de ultrapassagem. Foi fazendo uso disso que o sorocabano
conseguiu a ultrapassagem sobre
Thiago Camilo para vencer pela
primeira vez na temporada.
Antes da largada, os pilotos
Bia Figueiredo, Bruno Baptista,
Nonô Figueiredo, Rubens Barri-

Foto/ John Cote

Tony Kanaan larga em décimo
nas 500 Milhas de Indianápolis

Tony Kanaan
A Fórmula Indy realizou neste final de semana a principal
definição de grid de largada do
ano, nada menos do que a ordem
de partida das 500 Milhas de Indianápolis, a mais tradicional disputa em ovais do mundo. Embora a corrida aconteça somente no
próximo domingo, dia 27, o grid
foi concluído no domingo (20)
consagrando o norte-americano
Ed Carpenter como pole-position pela terceira vez no oval de
2,5 milhas. Vencedor da prova em
2013, o brasileiro Tony Kanaan
- que faz sua temporada de estreia
pela equipe AJ Foyt - largará na
décima colocado, tendo ao seu
lado o compatriota e companheiro de equipe, o novato Matheus
Leist. O resultado foi comemorado pelo baiano.
Quando alinhar o carro número 14 empurrado pelo motor

Chevrolet da equipe do lendário
AJ Foyt, Kanaan iniciará nada
menos do que a sua 17a corrida
consecutiva no oval mais famoso do planeta. Para quem gosta
de estatística, quando venceu as
500 Milhas de Indianápolis, em
2013, Kanaan largou na décima
segunda colocação.
A dupla da AJ Foyt terá o norte-americano Marco Andretti fechando a quarta fila, e, logo na
fileira da frente, o terceiro brasileiro da prova, Helio Castroneves, da Penske, que disputa especialmente a prova porque não
participa mais do calendário
completo da Indy. A grande surpresa dessa edição ficou por conta do canadense James Hinchcliffe, que não conseguiu se classificar entre os 33 carros, e está
fora da prova.
Serão 200 voltas no próximo

domingo (27) sendo transmitidas ao vivo para o Brasil pela
BAND e Bandsports a partir das
13h (horário de Brasília), em,
aproximadamente, 3 horas de
corrida.
Grid das 500 Milhas de Indianápolis 2018:
1) Ed Carpenter, 2’36.7818;
2) Simon Pagenaud, 2’37.3696;
3) Will Power, 2’37.4757; 4) Josef Newgarden, 2’37.6151; 5)
Sebastien Bourdais, 2’37.7965;
6) Spencer Pigot, 2’37.8208; 7)
Danica Patrick, 2’37.8326; 8)
Helio Castroneves, 2’37.9924;
9) Scott Dixon, 2’38.4076; 10)
Tony Kanaan, 2’38.1278; 11)
Matheus Leist, 2’38.1922; 12)
Marco Andretti, 2’38.3894; 13)
Zachary Claman, 2’38.5908; 14)
Ryan Hunter-Reay, 2’38.7389;
15) Charlie Kimball, 2’38.8304;
16) Takuma Sato, 2’38.9003; 17)
Kyle Kaiser, 2’39.0119; 18) Robert Wickens, 2’39.0835; 19)
James Davison, 2’39.1128; 20)
Max Chilton, 2’39.1430; 21)
Carlos Muñoz, 2’39.2585; 22)
Gabby Chaves, 2’39.2874; 23)
Stefan Wilson, 2’39.3889; 24)
Sage Karam, 2’39.4171; 25)
Zach Veach, 2’39.4696; 26) Oriol Servià, 2’39.5044; 27) J.R.
Hildebrand, 2’39.7032; 28) Jay
Howard, 2’39.7245; 29) Ed Jones, 2’39.7433; 30) Graham
Rahal, 2’39.7679; 31) Jack Harvey, 2’39.8193; 32) Alexander
Rossi, 2’40.0462; 33) Conor
Daly, 2’40.4073.

chello, Átila Abreu e Ricardo
Maurício foram os premiados
com o Fan Push pela votação popular no site oficial da Stock Car
e ganham um acionamento extra
do botão de ultrapassagem. Para
um deles, este detalhe seria fundamental.
Felipe Lapenna manteve a liderança em uma primeira volta
com alguns acidentes. Rafael Suzuki, Lucas Foresti, Ricardo Maurício, Bia Figueiredo, Tuka Rocha, Denis Navarro e até Max
Wilson se envolveram em batidas
ainda na primeira volta, forçando
a entrada do carro de segurança.
Na relargada, que aconteceu
na abertura da quarta volta, os lí-

deres eram Lapenna, Cesar Ramos, Thiago Camilo, Allam Khodair e Átila Abreu. Daniel Serra
era o sexto colocado, seguido de
Julio Campos, Marcos Gomes,
Felipe Fraga e Gabriel Casagrande – que logo depois abandonaria com um vazamento no radiador - fechando os dez primeiros.
Cesar Ramos tentou a ultrapassagem na primeira curva, mas o
piloto da Cavaleiro conseguiu
retomar a ponta.
O líder do campeonato tomou a quarta posição de Cesar
Ramos na 20ª volta usando o botão de ultrapassagem e a concluindo com sucesso na primeira
curva. No giro seguinte, Marcos
Gomes ultrapassou Felipe Lapenna pelo sexto lugar.
Átila Abreu passou a pressionar Thiago Camilo pela vitória.
Segundo e primeiro colocados,
os pilotos de Shell V-Power e
Ipiranga Racing abriram a 22ª
volta separados por apenas 0,05
segundo, deixando a definição do
vencedor completamente em
aberto a oito minutos do final. Na
volta seguinte, Átila concluiu a
ultrapassagem sobre Camilo
usando o Fan Push. Fraga aproveitou a disputa e se juntou à dupla de líderes.
O piloto da Shell V-Power
conseguiu abrir 1,5 segundo sobre Camilo, que entrou na alça de

mira do campeão de 2016, Felipe Fraga. Marcos Gomes tomou
o quarto lugar de Daniel Serra na
26ª volta e se aproximou de Fraga. Rubens Barrichello também
subia ao passar Lapenna e Ramos
e assumir a sexta posição.
Em segundo terminou Thiago
Camilo, com Felipe Fraga em terceiro lugar. Marcos Gomes, Daniel Serra, Rubens Barrichello,
Cesar Ramos, Felipe Lapenna, Julio Campos e Valdeno Brito fecharam os dez primeiros da prova.
Daniel Serra permanece na
liderança, agora com maior vantagem. Com 152 pontos, ele aumentou de 36 para 43 pontos a
diferença na ponta. Com o abandono de Cacá Bueno na primeira prova – e a não-disputa da segunda -, Marcos Gomes é o novo
vice-líder, com 109. Felipe Fraga é o terceiro com 91, seguido
por Max Wilson (90), Julio
Campos (87), Cacá (80), Barrichello (80), Lucas di Grassi (68)
– que não disputou a etapa -, Thiago Camilo (66) e Átila Abreu
(63) são os dez mais bem colocados na tabela do campeonato.
Agora, a Stock Car tem uma
pausa de mais de dois meses em
virtude da Copa do Mundo e
volta com tudo em Goiânia, no
dia 5 de agosto, para a Corrida
do Milhão.

Liga das Nações Feminina

Brasil estreia na segunda
semana contra a Turquia
A seleção brasileira feminina de vôlei estreará na segunda
semana da Liga das Nações, nesta terça-feira (22), às 11h (horário de Brasília), contra a Turquia,
em Ancara. O SporTV 2 transmitirá ao vivo. Além das donas da
casa, o time do treinador José
Roberto Guimarães terá como
adversários nesta etapa a Argentina e a República Dominicana.
As partidas serão disputadas no
Baskent Volleyball Hall.
Na primeira semana da competição, em Barueri (SP), o Brasil foi superado pela Alemanha na
estreia, por 3 sets a 1, e assegurou duas vitórias – sobre Japão e
Sérvia, ambos pelo mesmo placar. A equipe verde e amarelo aparece em sexto lugar na classificação geral, com seis pontos.
Holanda está em primeiro lugar,
com nove, seguida pela Turquia,
com oito, os Estados Unidos,
com sete, a Sérvia, com seis, e a
China, também com seis.
O treinador José Roberto
Guimarães falou sobre a expectativa para o duelo contra a Turquia depois das duas últimas vitórias em Barueri (SP).
“A Turquia jogou muito bem
na primeira semana da Liga das
Nações quando ganhou os três
jogos. É um time que vem de três
vitórias, portanto está com muita confiança. Além disso, elas vão
jogar em casa com o apoio da
torcida turca que é apaixonada
por voleibol. É uma partida importante para darmos continuidade ao que fizemos nesses dois

Foto/ William Lucas

Gomes já alimentava uma vantagem de 3,2 segundos na frente.
Gomes tinha mais de seis segundos de vantagem quando foi
para seu pit stop – ele foi o primeiro a parar, no final da 13ª volta. Entre os ponteiros, Julio Campos e Daniel Serra fizeram o mesmo. Max parou na volta seguinte,
e voltou atrás do trio de líderes.
Um acidente na 23ª volta, na
curva 1, tirou três pilotos da pista de uma só vez: Vitor Genz, em
décimo, colocou do lado de Cacá
Bueno, que fechou a porta; ambos se tocaram e na batida acabaram acertando o carro de Bruno Baptista, obrigando a entrada
do carro de segurança.
A relargada aconteceu a pouco menos de três minutos para o
fim da prova, na volta 25, e Marcos Gomes impediu a aproximação de Daniel Serra. Lucas Foresti pulou bem e ultrapassou
Thiago Camilo pelo sexto lugar.
Na última volta, Átila Abreu passou a atacar Julio Campos pela
quarta posição enquanto Serra se
aproximava muito de Gomes na
briga pela liderança.
Ambos não conseguiram as
ultrapassagens, e na linha de chegada a vitória ficou com Marcos
Gomes, praticamente de ponta a
ponta. Daniel Serra somou mais
bons pontos para sua liderança no
campeonato com o segundo lu-

Foto/ Fernanda Freixosa

Átila Abreu aproveita Fan Push para vencer corrida 2 em Santa Cruz do Sul
Marcos Gomes confirmou a
pole position e venceu praticamente de ponta a ponta a primeira corrida da quinta etapa, disputada no início da tarde de domingo (20) em Santa Cruz do Sul.
Líder do campeonato, Daniel Serra foi o segundo colocado, seguido de seu companheiro de equipe
Max Wilson fechando o pódio.
A largada transcorreu sem
problemas e o pole position Marcos Gomes saiu muito bem, mas
Julio Campos e Daniel Serra se
tocaram na freada da primeira
curva, e o piloto da Prati-Donaduzzi conseguiu tomar a segunda posição do concorrente da
Eurofarma. Logo depois, no miolo do circuito, Tuka Rocha, Antonio Pizzonia e Valdeno Brito e
Galid Osman bateram, mas conseguiram voltar à pista – Pizzonia, Galid e Brito se dirigiram
aos boxes.
Na segunda volta, Thiago Camilo tocou em Ricardo Zonta na
entrada da curva 1 e o paranaense da Shell Racing rodou na pista. Camilo ainda ultrapassou Lucas Foresti no S. Em briga de
companheiros de equipe, Max
Wilson tomou o terceiro lugar de
Daniel Serra na abertura da quarta volta usando o botão de ultrapassagem. A dupla começou a se
aproximar do segundo colocado
Julio Campos, enquanto Marcos

Bloqueio duplo do Brasil
últimos jogos. A Turquia tem
como jogadora de referência a Eda
(central) que é a capitã da equipe.
É uma equipe que está em evolução e será um jogo difícil”, explicou José Roberto Guimarães.
A levantadora e capitã da
equipe brasileira, Roberta, chamou a atenção para o jogo rápido da Turquia.
“Estamos motivadas para a segunda semana da Liga das Nações.
Teremos o primeiro jogo contra a
equipe da casa, a Turquia, que está
invicta. Sabemos que elas têm um
jogo de velocidade. Vamos precisar ter uma boa relação entre o bloqueio e a defesa, o que pecamos
um pouco na primeira etapa. Esperamos um crescimento nessa
semana”, afirmou Roberta.
A competição
A Liga das Nações acontece

pela primeira vez em 2018, substituindo o Grand Prix, onde o
Brasil é o maior vencedor, com
12 títulos, e atual campeão. Agora, com novo nome e formato, a
competição tem 16 equipes na
disputa pelo título.
A cada semana são formados
quatro grupos com quatro seleções cada, definidos em sorteio.
Ao fim da fase classificatória, 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.
2ª semana: Ancara (Turquia)
22.05 – Brasil x Turquia, às
11h (horário de Brasília) – SporTV 2; 23.05 – Brasil x Argentina, às 8h (horário de Brasília) –
SporTV 2; 24.05 – Brasil x República Dominicana, às 8h (horário de Brasília) – SporTV 2.

