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Justiça fixa teto de 5,72% para
reajuste de planos de saúde

Copa do Mundo deve movimentar
mais de R$ 20 bilhões no país
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Caixa e BB divulgam calendário
de saques do PIS/Pasep

Parecer do TCU sobre
contas do governo chega no

Congresso Nacional

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 14 de junho  de 2018www.jornalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

17º C

13º C

Quinta: Nublado
com chuva de ma-
nhã. À tarde e à
noite pode garoar.

Previsão do Tempo

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,71
Venda:       3,71

Turismo
Compra:   3,57
Venda:       3,86

Compra:   4,37
Venda:       4,38

Compra: 142,50
Venda:     159,64

O projeto envolve gigantes
do kartismo: Kartódromo Al-
deia da Serra, atualmente a me-
lhor estrutura para receber
competições de kart próprio,
Bravar, marca de chassis líder
no país, CKS, equipe do piloto
e preparador Yuri Alves - que
tem mais de 15 anos de kart e
mais de quatro títulos nacio-
nais e experiência internacio-
nal em seu currículo -, e a Cli-
ckSpeed, com a sua equipe
pronta para sempre realizar os
melhores eventos. A categoria
será uma F4, também conheci-
da como F400, que utiliza o
motor Honda. Página 8

Kartismo: ClickSpeed
lança seu clube de kart

próprio e categoria

Os motores Honda serão alugados e sorteados
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Gabriel Constantino
conquista prata nos
110m com barreira

em Ostrava

Gabriel Constantino
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Começa a busca
da nossa

Seleção pelo
Hexa na Rússia

O brasileiro Gabriel Con-
stantino (Pinheiros) conquis-
tou na quarta-feira (13) a me-
dalha de prata dos 110 m com
barreiras do Ostrava Golden
Spike 2018, competição váli-
da pelo Iaaf World Challenge,

em Ostrava, na Eslováquia. O
carioca completou a prova
em 13.48 (0.1), ficando atrás
apenas do francês Pascal
Martinot-Lagarde, campeão
do evento, com 13.45.
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IRONMAN Brasil 2019:
inscrições serão abertas

nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira, dia 14 de

junho, acontecerão dois impor-
tantes fatos esportivos. Lá na
Rússia, começará a Copa do
Mundo 2018, com 32 seleções
brigando pelo título mundial de
futebol. Mas, por aqui, o tema
será o triatlo, com a abertura das
inscrições para o IRONMAN
Brasil 2019, a mais tradiconal e
importante prova do gênero no
país, marcado para o dia 26 de
maio, pela 19ª vez em Jurerê In-
ternacional.     Página 8

IRONMAN  Brasil 2019
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Fed confirma
previsão e
aumenta
juros nos
EUA para

entre 1,75%
e 2%

O Federal Reserve (Fed),
banco central dos Estados Uni-
dos, aumentou nesta quarta-fei-
ra (13) os juros básicos no
país em 0,25%, para um pata-
mar entre 1,75% e 2%, voltan-
do a mostrar confiança no for-
talecimento da economia ame-
ricana.

Esta foi a segunda elevação
dos juros de referência nos Es-
tados Unidos neste ano e, se-
gundo o Fed, outras duas de-
vem ocorrer até o fim de de-
zembro.  Página 3

Acordo
União

Europeia-
Mercosul

deve sair até
as eleições,
diz ministro

O ministro das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes,
disse na quarta-feira (13) que
o acordo de livre comércio
entre o Mercosul e a União
Europeia pode ser fechado an-
tes das eleições. Em audiência
pública na Câmara dos Depu-
tados, o ministro reiterou que
as negociações estão em anda-
mento para eliminar alguns en-
traves entre os blocos.
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A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB) divul-
garam  na quarta-feira (13) o calendário de saques das contas
inativas dos fundos dos programas de Integração Social (PIS) e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Mais
cedo, em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Michel
Temer sancionou a lei e assinou o decreto que regulamentam os
saques, que agora poderão ser feitos por todas as pessoas que
tem direito ao benefício, e não apenas para cotistas com 60
anos ou mais, como vigorava na regra anterior. O pagamento
das cotas deve injetar R$ 39,5 bilhões na economia, com im-
pacto potencial no Produto Interno Bruto (PIB) na ordem de
0,55 ponto percentual.             Página 3
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Já está no Congresso Naci-
onal o parecer do Tribunal de
Contas da União (TCU) reco-
mendando a aprovação, com res-

salvas, das contas do governo
federal do ano passado. O mi-
nistro da corte Vital do Rêgo se
reuniu nesta tarde com o presi-

dente do Congresso, Eunício
Oliveira (MDB-CE), para entre-
gar formalmente o documento.
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Baixada Santista terá novos
investimentos do governo

Nesta quarta-feira (13), a
sede do Governo do Estado de
São Paulo foi transferida para o
Paço Municipal de Santos. O ato
simbólico ocorre em homena-
gem ao santista José Bonifácio,
patriarca da Independência do
Brasil e Herói da Pátria.

“Eu me sinto honrado de es-
tar aqui hoje, pela primeira vez

na condição de governador, e lou-
vo o fato de reverenciarmos uma
figura importante da história do
país, que marcou o Brasil. Temos
vocação para a paz e para convi-
vermos com divergências. Mui-
to disso foi dado pela conver-
gência intelectual e espiritual de
José Bonifácio”, ressalta Márcio
França.     Página 2

Após o anúncio da alta dos ju-
ros básicos definido pelo Fede-
ral Reserve (FED), o Banco Cen-
tral dos Estados Unidos, o Banco
Central (BC) brasileiro fez um
leilão de US$ 4,5 bilhões de swap
cambial (venda futura da moeda
norte-americana) para manter es-
tável a cotação do dólar.

Bovespa cai e dólar tem leve
alta após decisão de juros no

Estados Unidos
A moeda norte-americana

fechou  na quarta-feira (13) em
uma leve alta de 0,1% cotada a
R$ 3,713 para venda. Ontem
(12), duas ações do BC ajuda-
ram a manter o recuo da moeda,
totalizando US$ 13 bilhões em
swaps cambiais desde a semana
passada.     Página 3
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Guardia: privatização de
distribuidoras da Eletrobras é

fundamental



Sabesp fará investimento de
R$ 46 milhões na Baixada Santista
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Durante o evento em Santos
na quarta-feira (13), o governa-
dor Márcio França anunciou o
início de nova fase de obras da
Sabesp na Baixada. O investi-
mento total, de R$ 46 milhões,
possibilitará a entrada em ope-
ração de 54,1 km de redes cole-
toras, três estações de bombea-
mento e a conexão de mais
11.343 moradias ao sistema de
coleta e tratamento de esgoto
em São Vicente.

Os bairros beneficiados são
Vila Margarida, Jóquei Clube e
Morro dos Barbosas, com uma
população fixa estimada em
38.600 habitantes. As melhori-
as farão com que o índice de
cobertura por redes de esgota-
mento em São Vicente suba de
80% para 87%.

Além de contribuir para a
qualidade de vida da população,
os investimentos da Sabesp na
área de esgotamento sanitário da

Baixada Santista também impac-
tam positivamente na qualidade
das praias. O aumento da coleta
nestes três bairros vai benefici-
ar a balneabilidade na praia dos
Milionários e no Itararé. A re-
gião do Mar Pequeno também
terá reflexos positivos das inter-
venções da companhia.

A importância deste tipo de
investimento da Sabesp para o
meio ambiente foi destacada no
último Relatório de Qualidade
das Praias Litorâneas do Estado
de São Paulo, da Cetesb. Segun-
do o documento, “os programas
de investimento para a universa-
lização dos serviços de sanea-
mento no litoral têm contribuí-
do para a melhora dos índices de
balneabilidade”.

Mais investimentos na re-
gião

Esse pacote de obras é mais
um investimento da Sabesp na
região. Em abril, a companhia

entregou R$ 88 milhões em ex-
pansão do sistema de esgota-
mento sanitário em Bertioga e
Guarujá. Essa entrega represen-
tou a universalização da coleta e
tratamento dos esgotos no dis-
trito de Vicente de Carvalho
(Guarujá), beneficiando cerca de
50 mil moradores.

Nos últimos 10 anos a Sa-
besp elevou o acesso às redes
coletoras de esgotos de 54%
para 79% nas nove cidades, por
meio do Programa Onda Limpa,
mantendo 100% do tratamento.

Santos terá 4ª unidade do
Bom Prato

Márcio França também assi-
nou autorização para a implan-
tação da quarta unidade do Bom
Prato em Santos. O novo restau-
rante servirá 950 refeições diá-
rias, sendo 800 almoços e 150
cafés da manhã, no Dique da Vila
Gilda, Zona Noroeste.

O novo restaurante ficará na

Rua Brigadeiro Faria Lima, s/nº,
no bairro Rádio Clube, ao lado
do Instituto Arte no Dique, na
região de Dique da Vila Gilda.

A Baixada Santista conta
com três restaurantes em San-
tos, dois em São Vicente, um no
Guarujá e terá uma unidade na
cidade de Cubatão. Há previsão
de inauguração de restaurantes
Bom Prato em 2018 também
em Araçatuba, São Bernardo do
Campo, Ribeirão Preto, Jandi-
ra e Itapevi.

Segundo o secretário Gil-
berto Nascimento, é prioridade
do governo de São Paulo garan-
tir a segurança alimentar da po-
pulação. “Essa quarta unidade do
Bom Prato em Santos proporci-
onará às pessoas que vivem em
situação de vulnerabilidade so-
cial do Dique da Vila Gilda uma
alimentação balanceada e de
qualidade, a preço acessível”,
ressalta.

Univesp contrata supervisores a
distância e mediadores de ensino
Permanecem abertas até do-

mingo (17) as inscrições ao pro-
cesso seletivo voltado para a
contratação, pelo período de 12
meses, de 94 supervisores a dis-
tância e 1.100 mediadores de
ensino presencial da Universida-
de Virtual do Estado de São Pau-
lo (Univesp). Vale destacar que
os contratados serão responsá-
veis pelo acompanhamento dos
cursos de graduação da institui-
ção de ensino.

O edital e a ficha de inscri-
ção estão disponíveis pela in-
ternet. O processo contará
com seis etapas: a seleção irá
21 de junho. No dia seguinte,
ocorrerá a publicação da clas-
sificação e desclassificação. A
lista final será conhecida no
próximo dia 29. O cronograma
completo também está dispo-
nível no edital.

Na avaliação da presidente
da Univesp, a pedagoga Fernan-
da Gouveia, a presença do me-
diador nos polos é importante
para o modelo pedagógico da
instituição. “Além do tutor vir-
tual, teremos o profissional no

polo para auxiliar os estudantes.
Acredito que, dessa forma, a as-
sistência ao aluno é ainda mais
eficaz”, explica.

Supervisor
O supervisor receberá o sa-

lário de R$ 5 mil, com ativida-
des realizas em 40 horas men-
sais. Para se inscrever, são ne-
cessários alguns requisitos,
como especialização, mestrado
ou doutorado (será considerado
para pontuação apenas a forma-
ção de maior titulação), ter ex-
periência comprovada de, no
mínimo, um ano na educação
superior, e na educação a distân-
cia, além da graduação comple-
ta nos cursos específicos: Li-
cenciaturas em Matemática, Pe-
dagogia, Química, Física e Bio-
logia, Tecnologia em Gestão
Pública, Engenharia de Compu-
tação e Engenharia de Produção.

O profissional deverá acom-
panhar as ações virtuais segun-
do o cronograma do curso, ori-
entar os mediadores de ensino
nas publicações nos fóruns e
demais procedimentos, inclusi-
ve os presenciais.

O educador também apoiará
o mediador de ensino da disci-
plina no desenvolvimento de
projetos no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), bem como
nas atividades presenciais com
os alunos, a exemplo de estágio
e Projeto Integrador. O cargo
contempla, ainda, o esclareci-
mento de dúvidas dos mediado-
res, a interlocução com os pro-
fessores autores e coordenado-
res. Todas as atribuições estão
presentes no edital.

Mediador
Já o mediador presencial ga-

nhará R$ 2.500. O profissional
deverá dispor de 40 horas sema-
nais, que poderão ser distribuí-
das de segunda a sexta-feira, das
13h às 22h (com intervalo de
uma hora) e, caso necessário,
aos sábados (período matutino
ou vespertino). Para se inscre-
ver, também são necessários al-
guns critérios, a exemplo de ex-
periência comprovada de, no
mínimo, um ano na educação
básica ou superior, graduação
completa em um dos cursos:
Licenciaturas em Matemática,

Pedagogia, Química, Física e
Biologia, Tecnologia em Gestão
Pública, Engenharia de Compu-
tação e Engenharia de Produção.

Entre as atribuições, o medi-
ador deverá realizar a comunica-
ção dos conteúdos programáti-
cos entre o autor da disciplina e
os alunos, acompanhar o desen-
volvimento das atividades discen-
tes presenciais e virtuais confor-
me o cronograma do curso.

Além disso, o contratado deve
oferecer suporte ao autor da dis-
ciplina no desenvolvimento das
atividades com os alunos, estabe-
lecer contato permanente com os
alunos por meio da plataforma
AVA e mediar suas ações, cola-
borar com a Coordenação do
Curso na avaliação dos estudan-
tes, orientar grupos de forma pre-
sencial e on-line, no desenvolvi-
mento de procedimentos acadê-
micos avaliativos, do Projeto In-
tegrador e do estágio, quando as-
sim determinado, além de outras
descritas no edital.

Os interessados no proces-
so seletivo podem esclarecer
dúvidas também pela internet.

Baixada Santista terá novos
investimentos do governo do Estado

Márcio França deu aval para que concessionária Ecovias elabore projetos de implantação de ponte entre Santos e Guarujá
Nesta quarta-feira (13), a

sede do Governo do Estado de
São Paulo foi transferida para
o Paço Municipal de Santos. O
ato simbólico ocorre em home-
nagem ao santista José Boni-
fácio, patriarca da Independên-
cia do Brasil e Herói da Pátria.

“Eu me sinto honrado de es-
tar aqui hoje, pela primeira vez
na condição de governador, e
louvo o fato de reverenciarmos
uma figura importante da his-
tória do país, que marcou o
Brasil. Temos vocação para a
paz e para convivermos com
divergências. Muito disso foi
dado pela convergência inte-
lectual e espiritual de José
Bonifácio”, ressalta Márcio
França.

Ainda na celebração da data,
o governador Márcio França
assinou autorizações para que
a concessionária Ecovias ela-
bore projetos de implantação
de uma ponte entre Santos e
Guarujá, com o objetivo de
melhorar a mobilidade urbana
na Baixada Santista. A interven-
ção inclui a Fase 2 da Nova
Entrada de Santos, além de
melhorias na Rodovia dos Imi-
grantes (SP-160), na altura do
trecho urbano de São Vicente.

“A ponte possibilitará uma

mudança importante para as
pessoas”, enfatiza Márcio
França. “Por se tratar de vias
administradas pela iniciativa
privada, os procedimentos cor-
rem em outro fluxo. Certamen-
te, a ponte Santos-Guarujá per-
mitirá um acesso rápido e de-
safogará muito o fluxo no lo-
cal”, acrescenta o governador.

Avaliações
As análises serão acompa-

nhadas pela Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo
(Artesp), responsável pela fis-
calização e gerenciamento dos
contratos de concessão. A
agência avaliará os projetos e
verificará a viabilidade da exe-
cução pelo acordo.

Segundo a autorização, a
Ecovias realizará os projetos
funcionais e executivos para a
construção de ponte ligando
os municípios de Santos e
Guarujá, interligação rodovi-
ária entre a Rodovia Anchieta
(SP-150), na altura do km 65,
e a Rodovia Cônego Domêni-
co Rangoni (SP-055), no km
250.

A interligação terá cerca de
sete quilômetros. Os projetos
incluirão a previsão de obras
para a adequação e compatibi-
lização da entrada de Santos

com a nova interligação. As
obras incluem melhorias da
Rodovia Anchieta, com alarga-
mento da ponte sobre o Rio
Casqueiro, adequação da SP-
148, da Alemoa até o Piratinin-
ga, bem como a implantação de
passarelas.

No trecho por onde circu-
lam em média 110 mil veícu-
los por dia, os benefícios en-
globam a melhoria nas viagens
entre Santos e Guarujá, com a
criação de uma opção às bal-
sas. Também haverá facilidade
de acesso do bairro Piratinin-
ga, da zona noroeste de Santos
e do município de São Vicente
à pista norte da SP-150, além
da eliminação de problemas de
inundações na SP-150, com
obras de drenagem.

Etapas
A Fase 1 das obras da Nova

Entrada de Santos sob respon-
sabilidade da Ecovias, e fisca-
lizadas pela Artesp, tiveram iní-
cio em 30 de abril. As interven-
ções separarão o fluxo de en-
trada e saída ao Porto, compos-
to predominantemente por ca-
minhões, do tráfego que entra
e sai da cidade, com prevalên-
cia dos veículos leves.

Vale destacar que as obras
buscam organizar os tipos de

tráfego na chegada a Santos,
melhorando a fluidez viária e a
qualidade de vida na região.
Com investimento de R$ 270
milhões, provenientes da re-
ceita do pedágio, a expectativa
é de que as obras sejam con-
cluídas em 36 meses.

A outra autorização assina-
da por Márcio França possibi-
litará à Ecovias realizar proje-
tos funcionais e executivos
para melhorias no trecho urba-
no da Rodovia dos Imigrantes
(SP-160), entre o km 62 e o
km 68, em São Vicente.

As intervenções previstas
vão desde a implantação de ilu-
minação, melhorias nas passa-
gens inferiores com reforço na
iluminação e orientação para
pedestres e ciclistas, revitali-
zação sob o viaduto do km 68,
modernização no sistema de
monitoramento com adequa-
ção de quatro câmeras para de-
tecção automática de aciden-
tes, organização de acessos, e
obras de prevenção de enchen-
tes.

O projeto ampliará a segu-
rança viária e integrará a rodo-
via às comunidades vizinhas,
com a proposta de melhorar a
fluidez e reduzir os problemas
com enchentes.

Nos jogos do Brasil, escolas
estaduais suspendem aulas

O governador Márcio Fran-
ça estabeleceu, por decreto pu-
blicado no Diário Oficial da ter-
ça-feira (12), o funcionamento
das repartições públicas duran-
te as partidas do Brasil na Copa
do Mundo. As unidades da rede

estadual de ensino não terão au-
las nos períodos em que forem
realizados os jogos da seleção.

Nos dias em que as partidas
do Brasil ocorrerem pela manhã,
o expediente nas repartições pú-
blicas do Estado começará a par-

tir das 14h. Quando os duelos
ocorrerem no período da tarde,
o expediente se encerrará às 12h.

Segundo a determinação, os
servidores deverão compensar as
horas não trabalhadas, de acor-
do com as respectivas jornadas.

No caso das escolas estaduais,
as Diretorias de Ensino deverão
acompanhar e validar a elabora-
ção dos planos de reposição das
aulas não realizadas, de modo a
cumprir o cronograma previsto
para o ano letivo.

C Â M A R A  ( S P )

Pintou o 13º vereador candidato à Assembleia (SP): é o vere-
ador Turin (PHS), que tá assume a presidência do partido [do ad-
vogado Benko - candidato a deputado federal] na cidade de São
Paulo. ‘Veio’ de guerra no trato de ‘filés’ políticos pra cobrir ‘pre-
jús’ abatendo carne humana de 2ª.

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

Na volta da viagem de negócios [Londres - Inglaterra] do mais
jovem prefeito da história, que foi ‘vender’ a cidade pra futuros
eventos internacionais que podem trazer investimentos, Bruno
Covas (PSDB) vai encontrar sua agenda limpa e aberta pra entrar
2019 com foco na reeleição.

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

Deputada Clélia Gomes, líder do AVANTE, tá contornando si-
tuações com o governador França (dono do PSB paulista), no sen-
tido de que o partido não deu procuração pra nenhum dirigente de
outros partidos falem pelo ex-PT do B. Ela tá elogiando França
pelo por ‘matar a bola no peito’.

G O V E R N O  ( S P )

Conforme antecipamos anteontem, o PROGRESSISTAS (ex-
PP) fechou com França (PSB paulista). Também conforme ante-
cipamos anteontem, o DEM (ex-PFL) fechou com Doria (PSDB).
No caso de França, ainda não há vice. No caso de Doria, Rodrigo
Garcia só não será vice se não quiser.

B R A S I L I A

Que tal Congresso, Presidência e Justiças mostrarem ao mun-
do o Brasil que já Temos e não ‘memetizar’ a Globo tv do Brasil
que Queremos ? Ou somos um povo bastardo, cuja sociedade vai
pra política fazer pós-graduação de todas as desonestidades que
já praticavam na sociedade ?

P A R T I D O S

Caso o PSB [pernambucano nacional] venha mesmo apoiar o
‘neobrizolista’ Ciro (PDT) à Presidência, vai vender o que não
tem desde que Marina foi ‘albergada’ em 2014. Quanto ao PSDB
de Alckmin, tá fechando com o PSD de Kassab, o DEM (ex-PFL)
e o PRB de Macedo e Pereira.

H I S T Ó R I A S

Da gráfica “Pauliceia” [do avô Durval e do pai Jorge] a dire-
tor-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, O o
hoje professor de Direito Jorge Perez ocupou importantes car-
gos na prefeitura paulistana, com passagem pela vereança na Câ-
mara paulistana. Este é um resumo da biografia ...

D A

... do jovem [40] Jorge Perez. Filiado ao PODEMOS (ex-PTN),
da deputada federal Renata Abreu, cursou Administração de Em-
presas - FAAP; Direito - PUC (SP); Direito Constitucional - Sa-
lamanca [España]; Mestrado e Doutorado em Filosofia do Direi-
to - PUC (SP). Seu chefe de gabinete será ...

P O L Í TI C A

... Tiago Milhin, vice-presidente nacional do PODEMOS. For-
mado em Direito - Mackenzie (SP), Tiago vem auxiliando Renata
Abreu desde o início dela na construção [do PTN no agora PO-
DEMOS]. O jovem de 28 de idade já deixou de ser apenas uma
parte, pra ser a própria história do partido.

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993. Ela
tornou-se referência na imprensa e via da liberdade possível. Ele está
dirigente na associação “Cronistas de Política - SP”. Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.

Parque da Água Branca
sedia feira de produtos
orgânicos há 27 anos

A Feira do Produtor Orgâni-
co do Parque da Água Branca, na
capital paulista, iniciou as ativi-
dades em 23 de fevereiro de
1991. Na ocasião, eram 12 cre-
denciados para a comercializa-
ção de itens como frutas, horta-
liças e flores.

Atualmente, mais de 300 fa-

mílias participam diretamente do
cultivo e da venda dos alimentos.
Também são comercializados
produtos como ovos caipiras,
sucos e bolos. O espaço perma-
nece aberto às terças-feiras (de
7h às 12h e entre 16h e 20h),
além dos sábados e domingos
(nos dois dias, de 7h às 12h).



Caixa e BB divulgam calendário
de saques do PIS/Pasep
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Fed confirma previsão e
aumenta juros nos EUA
para entre 1,75% e 2%
O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos,

aumentou nesta quarta-feira (13) os juros básicos no país em
0,25%, para um patamar entre 1,75% e 2%, voltando a mostrar
confiança no fortalecimento da economia americana.

Esta foi a segunda elevação dos juros de referência nos Esta-
dos Unidos neste ano e, segundo o Fed, outras duas devem ocor-
rer até o fim de dezembro.

“As informações recebidas desde maio indicam que o merca-
do de trabalho continuou se fortalecendo e que a atividade eco-
nômica aumentou em um ritmo sólido”, afirmou o Fed em co-
municado ao término da reunião de dois dias do Comitê Federal
de Mercado Aberto (Fomc, em inglês), que dirige a política mo-
netária no país.

A decisão foi tomada de forma unânime, com oito votos a
favor e nenhum contra. O Fed também melhorou a previsão de
crescimento econômico dos EUA para este ano dos 2,7% calcu-
lados em março para 2,8% e previu que a inflação fechará 2018
em 2,1%, em vez de 1,9%, como analisou três meses atrás.

Em relação a 2019, o banco central americano manteve a previsão
de crescimento em 2,4% e elevou a de inflação de 2% para 2,1%.

Segundo a instituição, o índice de desemprego continuará em
um nível próximo ao pleno emprego – de 3,6% para 2018 e 3,5%
para 2019. (Agencia Brasil)

Acordo União Europeia-
Mercosul deve sair até as

eleições, diz ministro
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse na

quarta-feira (13) que o acordo de livre comércio entre o Merco-
sul e a União Europeia pode ser fechado antes das eleições. Em
audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro reiterou
que as negociações estão em andamento para eliminar alguns
entraves entre os blocos.

O chanceler relatou que, de mais de 300 pontos de divergên-
cia entre o Mercosul e a União Europeia, restam cerca de 50.
“Estamos  pouco a pouco afastando os obstáculos. Já fizemos
várias rodadas técnicas e encerramos na semana passada mais uma
rodada de negociações. Eu tenho expectativa de que possamos
concluir isso este ano, e o mais cedo possível, porque daqui a
pouco haverá eleições na Europa e no Brasil.

Segundo Nunes, ainda estão pendentes algumas questões con-
troversas no setor automotivo, na área de propriedade intelectu-
al, em especial sobre regras de patentes de medicamentos, indi-
cações geográficas e serviços marítimos. As regulações em tor-
no das exportações de açúcar e carne, sobretudo depois da Ope-
ração Carne Fraca, também estão entre os temas “delicados”.

O ministro lembrou que o acordo, que está sendo negociado
há 18 anos, foi retomado com intensidade nos últimos dois anos.
Nunes disse que a conclusão do acordo foi postergada devido às
grandes diferenças econômicas entre os dois blocos e ao prote-
cionismo agrícola “agudo” de alguns países europeus.

Ele disse acreditar, no entanto, que o arquivamento do acordo
entre a União Europeia e os Estados Unidos, por meio da Parce-
ria Transatlântico, entre outros fatores, pode favorecer a aproxi-
mação do bloco europeu com a América do Sul.

Venezuela
Questionado pelos deputados sobre a posição do Itamaraty em

relação à Venezuela, Nunes reiterou que o Brasil quer manter as re-
lações diplomáticas com o país vizinho e atua para buscar uma solu-
ção pacífica que evite a exclusão dos venezuelanos de organismos
multilaterais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA).

O ministro lembrou que o assunto foi o mais polêmico en-
tres os tratados em recente reunião da OEA. Na ocasião, o Brasil
reforçou que defende o cumprimento dos princípios e compro-
missos assumidos por todos os países da região, incluindo a Ve-
nezuela, quando firmaram a carta de adesão à instituição, entre
outros dispositivos internacionais de defesa da democracia re-
presentativa, como a Carta Democrática Interamericana.

“Não pode ter democracia, não é democrático o país, segundo
a Carta Interamericana, em que não haja liberdade na organização
partidária, não haja liberdade entre os poderes, não haja livre mani-
festação do pensamento, onde não funciona habeas corpus para
barrar arbitrariedades do poder. É um compromisso que foi assu-
mido [pela Venezuela] e, no nosso entender e no de muitos países,
não está sendo cumprido”, afirmou Aloysio Nunes.

O ministro explicou que se forem frustradas todas as iniciati-
vas de busca por “soluções dialogadas” para pôr fim à crise, o
país pode ser definitivamente suspenso da organização. Nunes
ressaltou que o Brasil só é favorável a qualquer tipo de interven-
ção se o país vizinho mantiver o impedimento da “conjugação de
forças que permitam uma transição” no poder.

“O Brasil é contra qualquer tipo de intervenção. A nossa posi-
ção diz respeito apenas à observância escrupulosa dos compro-
missos inscritos tanto no Protocolo do Mercosul quanto na Car-
ta da OEA. Consideramos que a saída para a situação difícil da
Venezuela deve ser negociada, e de boa-fé, entre todos os atores
políticos”, disse o ministro.

A previsão inicial do governo brasileiro era de anunciar o acor-
do durante a Conferência Ministerial da Organização Mundial do
Comércio (OMC), realizada no fim do ano passado na Argentina,
mas a conclusão das negociações foi adiada para este ano. O obje-
tivo do acordo é reduzir as barreiras comerciais entre os 28 países
da União Europeia e os quatro integrantes efetivos do Mercosul,
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, além dos países associados.

Organismos internacionais
Alysio Nunes também foi questionado por parlamentares so-

bre o risco de o Brasil perder o direito de voto em organismos
internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU),
por causa do atraso no pagamento que deve ser feito às entidades
para manter o direito de participação brasileira.

Segundo o chanceler, a situação realmente está “dramática” de-
vido às restrições orçamentárias e ao acúmulo de déficits de anos
anteriores. Contudo, o Itamaraty tem negociado com o Ministério
do Planejamento a alocação mínima de recursos que permitam man-
ter os serviços do Brasil no exterior e pagar “no limite” para garantir
a participação brasileira nesses organismos. (Agencia Brasil)

A Caixa Econômica Federal
e o Banco do Brasil (BB) divul-
garam  na quarta-feira (13) o ca-
lendário de saques das contas
inativas dos fundos dos progra-
mas de Integração Social (PIS)
e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep). Mais
cedo, em cerimônia no Palácio
do Planalto, o presidente Mi-
chel Temer sancionou a lei e as-
sinou o decreto que regulamen-
tam os saques, que agora pode-
rão ser feitos por todas as pes-
soas que tem direito ao benefí-
cio, e não apenas para cotistas
com 60 anos ou mais, como vi-
gorava na regra anterior.

O pagamento das cotas
deve injetar R$ 39,5 bilhões na
economia, com impacto poten-
cial no Produto Interno Bruto
(PIB) na ordem de 0,55 ponto
percentual. Cerca de 28,7 mi-
lhões de pessoas têm dinheiro
em contas inativas do PIS/Pa-
sep para resgatar. Desse total,
3,6 milhões já fizeram o saque
até maio desse ano, num total
de R$ 5 bilhões. Os outros R$
34,3 bilhões ficarão disponí-
veis para serem sacados no
Banco do Brasil (servidores
públicos) e na Caixa Econômi-
ca Federal (trabalhadores do

setor privado).
Agenda
Com início na próxima se-

gunda-feira (18), cotistas do
PIS/Pasep com idade a partir de
57 anos poderão procurar as
agências do BB e da Caixa para
sacar o benefício. Essa primei-
ra etapa vai até o próximo dia 29
de junho. Depois disso, os pa-
gamentos serão interrompidos,
entre os dias 30 de junho e 7 de
agosto, período em que são apli-
cadas as correções monetárias
do exercício 2017/2018 sobre
o benefício. No ano passado, por
exemplo, o reajuste nos saldos
foi de 8,9%. Nesse caso, segun-
do os bancos, quem puder espe-
rar para sacar a partir de 8 de
agosto, receberá um valor supe-
rior ao que está na conta atual-
mente.

A janela de saques do PIS/
Pasep vai até o dia 28 de setem-
bro, mas apenas para trabalhado-
res com até 59 anos. Aqueles que
tem 60 anos ou mais, seguem va-
lendo as regras que já estavam
em vigor, que permitem o saque
do benefício a qualquer tempo,
inclusive após o fim de setem-
bro.

Regras do BB
De acordo com o Banco do

Brasil, responsável pelo paga-
mento dos saldos do Pasep, que
beneficia servidores públicos,
caso o cotista não seja corren-
tista ou poupador do BB e pos-
suir saldo de até R$ 2,5 mil, ele
poderá realizar a transferência
da sua cota via transferência ele-
trônica direta (TED) para conta
de sua titularidade em outro ban-
co, sem nenhum custo. A opera-
ção poderá ser feita nos termi-
nais de autoatendimento do BB
ou na internet (www.bb.com.br/
pasep).

No mesmo portal na internet,
os cotistas poderão conferir o
quanto possuem de saldo na con-
ta inativa. Para quem tiver saldo
superior a R$ 2,5 mil, os saques
poderão ser realizados nas agên-
cias do banco, bastando que o
cotista apresente documento
oficial de identificação.

Regras da Caixa
O saque das cotas do PIS,

que beneficia trabalhadores do
setor privado, será efetivado
após a confirmação do direito
nas agências da Caixa. Os paga-
mentos das cotas com valor até
R$ 1,5 mil podem ser realizados
no autoatendimento da Caixa
apenas com a Senha Cidadão,
sem a necessidade do Cartão do

Cidadão, ou com Cartão Cidadão
e senha nas unidades lotéricas e
Caixa Aqui, mediante apresenta-
ção de documento oficial de
identificação com foto.

Os saques de valores até R$
3 mil podem ser feitos com Car-
tão do Cidadão e Senha Cidadão
no autoatendimento, unidades
lotéricas e Caixa Aqui, com do-
cumento de identificação ofici-
al com foto.

Os valores acima de R$ 3
mil devem ser sacados nas agên-
cias, mediante apresentação de
documento oficial de identifica-
ção com foto. A Caixa ainda ori-
enta que os trabalhadores con-
sultem o site www.caixa.gov.br/
cotaspis para serem direciona-
dos à melhor opção de pagamen-
to, antes de se dirigirem a um
dos canais oferecidos.

Herdeiros
No caso de cotistas faleci-

dos, o beneficiário legal poderá
sacar o PIS/Pasep na Caixa ou
no BB. Para isso, ele deve se
apresentar nas agências da res-
pectiva instituição financeira
portando documentos oficiais de
identificação e comprovação da
sua condição de herdeiro do co-
tista que tem saldo a receber.
(Agencia Brasil)

Parecer do TCU sobre contas do
governo chega no Congresso

Já está no Congresso Naci-
onal o parecer do Tribunal de
Contas da União (TCU) reco-
mendando a aprovação, com res-
salvas, das contas do governo
federal do ano passado. O minis-
tro da corte Vital do Rêgo se reu-
niu nesta tarde com o presiden-
te do Congresso, Eunício Oli-
veira (MDB-CE), para entregar
formalmente o documento.

O parecer de Vital do Rêgo,

aprovado por unanimidade pelo
plenário do TCU, faz 24 reco-
mendações, 22 ressalvas e qua-
tro alertas às contas governa-
mentais. No relatório, o minis-
tro diz que falta ao governo de-
monstrar se, de fato, as desone-
rações tributárias têm apresen-
tado os resultados positivos de-
sejados.

Cabe agora à Comissão Mis-
ta de Planos, Orçamentos Públi-

cos e Fiscalização (CMO) do
Congresso Nacional analisar
previamente o parecer do tribu-
nal. Depois, os parlamentares
vão julgar as contas do presidente
Michel Temer.

De acordo com Vital do
Rêgo, um dos pontos centrais
das discussões de hoje de ma-
nhã, quando os ministros anali-
saram o relatório, foi o cresci-
mento das renúncias fiscais con-

cedidas pelo governo.
“Nós levamos um quadro

de renúncias orçamentárias e
tributárias que mostra que no
ano de 2016 foram [concedi-
dos] em torno de R$ 359 bi-
lhões de renúncias. Essa renún-
cia compromete hoje 5,4% do
Produto Interno Bruto [PIB]”,
disse o ministro, após se en-
contrar com Eunício Oliveira.
(Agencia Brasil)

Após o anúncio da alta dos ju-
ros básicos definido pelo Federal
Reserve (FED), o Banco Central
dos Estados Unidos, o Banco Cen-
tral (BC) brasileiro fez um leilão
de US$ 4,5 bilhões de swap cam-
bial (venda futura da moeda nor-
te-americana) para manter estável
a cotação do dólar.

A moeda norte-americana
fechou  na quarta-feira (13) em
uma leve alta de 0,1% cotada a
R$ 3,713 para venda. Ontem
(12), duas ações do BC ajudaram
a manter o recuo da moeda, to-
talizando US$ 13 bilhões em
swaps cambiais desde a semana
passada.

Bovespa cai e dólar tem
leve alta após decisão

de juros no EUA
O índice da Bolsa de Valo-

res de São Paulo (Ibovespa) ter-
minou em queda fechando o pre-
gão em baixa de 0,87%, com
72.122 pontos. As ações de em-
presas de grande porte começa-
ram o dia oscilando em alta, mas
registraram queda no final do
pregão, com os papéis das Pe-
trobras caindo 1,81%.

Na contramão, as ações da
Eletrobras fecharam o pregão
em alta, influenciadas pelo anún-
cio do leilão de distribuidoras da
estatal previsto para sexta-feira
(15), com os papéis preferenci-
ais subindo 4,17%. (Agencia
Brasil)

Pesquisa do Programa de
Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-SP), divulgada na
quarta-feira (13), indica que a
cesta básica de maio, período de
abastecimento afetado pela gre-
ve dos caminhoneiros, teve uma
alta de 4,50%, a maior variação
desde janeiro de 2016. Dos 39
produtos pesquisados, 27 au-
mentaram de preço e 12 dimi-
nuíram.

O levantamento, feito em
conjunto com o Departamento
Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (Di-
eese), apontou que o preço mé-

Greve dos
caminhoneiros eleva

em 4,50% cesta básica
dio da cesta básica, que em 30
de abril era de R$ 652,85, pas-
sou para R$ 682,25 em 30 de
maio.

Por grupo, foram encontra-
das as seguintes variações: ali-
mentação, 5,17%; limpeza,
0,54%; e higiene pessoal,
0,73%.

A variação no ano é de 4,71%
(base 26/12/2017). A batata foi
a grande vilã com 144,74% do
aumento em maio, seguida pela
cebola com 31,50%. As maio-
res quedas foram alho (kg) (-
4,74%) e café em pó (500g) (-
3,17%). (Agencia Brasil)

Copa do Mundo deve movimentar
mais de R$ 20 bilhões no país

Uma pesquisa realizada nas
capitais brasileiras pelo Servi-
ço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) projeta que cer-
ca de 60 milhões de consumi-
dores brasileiros devem gastar
com produtos ou serviços rela-
cionados à Copa do Mundo.
Apenas 25% dos entrevistados
na pesquisa não devem consu-
mir produtos ligados ao Mun-
dial. Segundo o estudo, os jo-
gos do Mundial devem movi-
mentar cerca de R$ 20,3 bi-
lhões nos setores de comércio

e serviços em todo o país.
A pesquisa ouviu 1.061 con-

sumidores de ambos os gêneros,
de todas as classes sociais, aci-
ma de 18 anos e em todas as ca-
pitais para detectar o percentual
de quem vai assistir e acompa-
nhar a Copa do Mundo. Depois,
a pesquisa se aprofundou a par-
tir de 843 entrevistados que pre-
tendem acompanhar ao evento.
Os entrevistados poderiam op-
tar por mais de uma resposta.

Segundo a projeção, o foco
da maior parcela de gastos está
ligado ao consumo de alimen-
tos e bebidas para o acompanha-

mento das partidas nas próprias
residências dos torcedores,
como tira-gostos (56%), pipo-
cas (37%), salgados (39%),
cerveja (74%), refrigerantes
(72%), água (69%) e itens para
churrasco (49%). Esses gastos
representam 91% dos entrevis-
tados.

Outros serviços que serão
fonte de gasto dos torcedores na
Copa serão as idas em bares e
restaurantes para assistir as
transmissões da Copa – um to-
tal de 62% dos entrevistados. As
compras de adereços, decoração
e acessórios representam, res-
pectivamente, 61%, 54% e 48%
do foco de consumo, segundo o
levantamento realizado. A pes-
quisa indica ainda que 46% dos
consumidores participarão de
bolões, 38% irão adquirir servi-
ços de internet para smartphone
e 21% pretendem contratar pa-
cotes de TV.

Apesar de toda essa movi-
mentação financeira, metade dos
consumidores entrevistados não
pretendem realizar as compras
nos horários de transmissão dos
jogos.

Arrecadação projetada
Segundo o levantamento, os

principais locais de compra se-

rão os supermercados (68%),
lojas de rua (35%) e camelôs
(28%).

A média de gastos para quem
vai acompanhar as partidas na
casa de amigos ou parentes
(44%) será de R$ 119, enquan-
to os que pretendem ir à bares
ou restaurantes (22%) terão
uma média de R$ 128. Para 35%
dos entrevistados, a prioridade na
escolha do estabelecimento está
relacionada principalmente ao
preço acessível das bebidas, e
atrás estão questões como ‘qua-
lidade do serviço’ (30%), ‘pre-
sença de amigos ou familiares
(27%), e o ‘tamanho do telão’
em que os jogos serão exibidos
(27%).

Folgas
Em 17% dos casos, a empre-

sa onde o entrevistado trabalha
pretende liberar os funcionári-
os durante os jogos da seleção
brasileira. Os trabalhadores que
garantem ter um horário flexí-
vel de trabalho ou que irão fazer
uma pausa no expediente duran-
te as partidas, ambos represen-
tam a parcela de 14%. Apenas 6%
disseram que os funcionários
irão trabalhar regularmente e
sem pausa durante as partidas.
(Agencia Brasil)
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Justiça fixa teto de 5,72% para
reajuste de planos de saúde
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0020050-48.2017.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de
Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber Gold Mine Participações Ltda., que
Potenza Comércio e Indústria Ltda, lhe ajuizou uma Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica, requer-se seja desconsiderada a personalidade jurídica da EXECUTADA, com a inclusão de
seus sócios, GOLD MINE PARTICIPAÇÕES LTDA e PGG INCORPORADORA LTDA., no polo passivo da
presente demanda. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e
termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 07/06/18. 14 e 15/06

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0054103- 94.2013.8.26.0100 (USUC 1022) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João de Lima Paiva Filho, Maria Luiza Perrupato de Lima Paiva, Maria
de Lourdes Monteiro, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Rafael Aceiro, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Saturnino Pereira, nº 739 Vila Zefira Distrito de
Guaianases - São Paulo SP, com área de 234,10m², contribuinte nº 115.210.0030-0, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 13 e 14/06

FALECIMENTO
Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a quem 
possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico negro, medindo 1,65m de comprimento, 49 anos, tido 
como JOÃO AMERICO DOS SANTOS, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA - CURSO DE 
MEDICINA - para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Bairro da Aclimação, na Capital de São Paulo, em 26/03/2016. Informações 
na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa, de 2ª a 6ª feiras, no telefone nº (11) 2217-9110 r. 9105. A lavratura do assento 

Declaração de Óbito: 2609071-0

FALECIMENTO
Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a quem 
possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico branco, medindo 1,80m de comprimento, 60 anos, tido como 
MILTON ALEXANDRE MOTA, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA - CURSO DE MEDICINA - 
para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Bairro do Grajaú, na Capital de São Paulo, em 22/01/2016. Informações na Faculdade 
com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa, de 2ª a 6ª feiras, no telefone nº (11) 2217-9110 r. 9105. A lavratura do assento do óbito será 

Declaração de Óbito: 26150137-2

Isec Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

Edital de Convocação
Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 19ª e 20ª Séries da Série Única da 1ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A. (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a Partir de 01/09/2017). Ficam convocados os Srs.
Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 19ª e 20ª Séries da Série Única da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (sucessora 
por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A., nova denominação da SCCI - Securitizadora De Créditos Imobiliários S.A.) (“CRI” e 
“Securitizadora”, respectivamente), nos termos da cláusula 12.1 do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 19ª e 20ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora” (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação
para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 05/07/2018, às 14 horas no endereço da Rua Tabapuã, 1123 - 21º andar, Itaim
Bibi - SP - SP para deliberarem acerca da a autorização para que a Nova Colorado S.A (“Cedente”) possa realizar uma operação de
reorganização societária, nos termos das Cláusulas 8.1 “vii e “viii”, do Instrumento de Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios
Imobiliários Representados por Cédulas de Crédito Imobiliário e Outras Avenças celebrado em 28/10/2015 (“Contrato de Cessão”), conforme
Fato Relevante divulgado em 01/06/2018 pela Planner Corretora de Valores Mobiliários (“Reorganização Societária”). Os Titulares dos CRI
poderão se fazer representar por procuração emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia do documento de identidade
do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes
específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, nas instalações da Securitizadora com, pelo menos, 24 horas de
antecedência da referida assembleia, e via e-mail para a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários na qualidade de Agente 
Fiduciário - assembleias@pentagonotrustee.com.br ou no momento da referida assembleia. São Paulo, 12/06/2018. Isec Securitizadora S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008600-11.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Drogaria Nova Mascote Ltda. CNPJ 67.969.527/0001-08 e Carlos Eduardo Nasraui CPF 969.548.688-68, que 
Nelson Morita e Roberto Takayuki Morita requereram o cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de 
R$ 12.900,06 (ago/17). Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, paguem o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 
15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                [13,14] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0014010-29.2012.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti DAngelo, Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível de Santo Amaro/SP., faz saber aos OCUPANTES DA ÁREA INVADIDA, que Luiz Augusto Girardello Busato, 
Gilberto André Busato, Marcia de Souza Pires Busato, Karin Simone Busato Maier, Thomas Christiano Maier, Andrea 
Patricia Busato e Luciano Perez Romero Ferraz Couto ajuizaram ação de reintegração de posse, objetivando seja julgada 
procedente, objetivando a reintegração de posse do terreno e respectiva construção, à passagem Particular, antiga rua 
Particular,atualmente Passagem 1 nº28,Capão Redondo, Santo Amaro, com área de 5400m², contribuinte 184.236..0021-
0, matrícula 11.663, 11º CRI/SP, condenando o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que no prazo de 15 dias, a fluir do 
prazo supra,conteste a ação,sob pena de serem aceitos os fatos. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.[13,14] 
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Trindade Desenvolvimento Territorial S/A
CNPJ/MF nº 47.863.881/0001-38 - NIRE nº 35.300.0098.860

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
São convocados os senhores Acionistas da Trindade Desenvolvimento Territorial S/A para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de junho de 2018, 
às 10:00 horas, em primeira convocação, na Rua Boa Vista, 186, 9º andar, Ala A, sala 04, Centro, 
em São Paulo, Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição da Diretoria e 
fixação de seus honorários; b) outros assuntos de interesse da sociedade.

São Paulo, 13 de junho de 2018
A Diretoria

Brasilcote Indústria de Papéis S.A. - NIRE 35.300.374.649 - CNPJ 62.292.347/0001-02
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados os Acionistas a reunirem-se em AGO no dia 25/06/2018, em 1ª convocação às 15 horas, na sede social, 
na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, nº 2.274, 2º andar, Diadema/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) exame e aprovação do relatório anual da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras 
relativas a 31/12/2015 e 31/12/2016; (ii) destinação do lucro, se apurado; e (iii) reeleição dos membros da diretoria. 
Informamos que os documentos pertinentes à referida Assembleia Geral Ordinária, encontram-se disponíveis para 
apreciação na sede da Companhia, no endereço acima informado. Atenciosamente, Sonia Lúcia Kienitz - Diretora.

Isec Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

Edital de Convocação
Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.
(Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Agente Fiduciário”). Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª
Emissão da Isec Securitizadora S.A. (sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A., nova denominação da SCCI - 
Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.) (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da cláusula 12.1 do “Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora” (“Termo
de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 04/07/2018, às 14 horas
no endereço da Rua Tabapuã, 1123 - 21º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP para deliberarem acerca das medidas a serem adotadas, incluindo,
mas não se limitando ao vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário Imobiliária (“CCBI”), conforme sua cláusula 8.1 “(vi)”, em razão
dos seguintes descumprimentos: (i) da obrigação, pela Nex Group participações S.A. (“Devedora”), disposta na cláusula 4.2 da CCBI, qual
seja, manter a Reserva Mínima do Fundo de Liquidez, em montante correspondente a R$1.270.379,81 (um milhão, duzentos e setenta mil,
trezentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos) até o pagamento integral das Obrigações Garantidas; (ii) da obrigação pecuniária do
pagamento de juros e amortização devidas em 05/06/2018. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração emitida por
instrumento público ou particular, acompanhado de cópia do documento de identidade do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fizerem 
representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral
de Titulares dos CRI, nas instalações da Securitizadora com, pelo menos, 24 horas de antecedência da referida assembleia, e via e-mail para
a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários na qualidade de Agente Fiduciário - assembleias@pentagonotrustee.com.br; 
ou no momento da referida assembleia. São Paulo, 12/06/2018. Isec Securitizadora S.A.

São José Desenvolvimento Imobiliário 35 S.A. 
NIRE: 35.300.392.710 - CNPJ/MF: 10.174.770/0001-04

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da São José Desenvolvimento Imobiliário 35 S.A. (“Companhia”), para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 26 de junho de 2018, às 10h00, na sede social da Companhia, 
localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Torre Canário, 2º andar, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP, CEP 05.319-000, a fi m de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital social; (ii) instalação e eleição de membros do Conselho Fiscal; e 
(iii) a alteração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 11 de junho de 2018. Mauro Cunha Silvestri - Diretor

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0009722- 
35.2012.8.26.0100 - 209/12.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). ANA PAULA MENDES CARNEIRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Usina São Cristovão de Tintas S/A, 
Vicente Matello e Cristina Restina, Antonio Julio Pereira, Milton Paes Amorim e Mara Lucia Sales Amorim, Andre Luiz Toneli e 
Maria Aparecida Toneli, Fernando Menezes da Silva e Mary Vieira Alves, Eliana Dias de Oliveira, Luiza Ricciardi Lopes, Mauro 
Normando Lopes e Margarida Andrich Lopes, Neide Lopes Ciarlariello e Domingos Antonio Ciarlariello, Maria Alice Lopes 
Marque e Reinaldo Marques, +Juarez Francisco Neto e Mary Alves Neto, Terezinha Pinheiro de Oliveira e Carlos de Oliveira, 
Vania Pinheiro de Oliveira, +Antonio Vieira Carlos e Maria Aparecida Barbosa Carlos, Amilcar Guedes Monteiro de Sequeira e 
Elza Carvalho Sequeira, Manoel Granja Neto e Josefa Carreão Granja, Espolio de Felipe Lopes, Ivanira Rolim de Santana, 
Liliane Fernandes Lobasso, Banco ABN Amro Real /A, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Nair Rossi Albanese, Ricardo Albanese ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
a titularidade de domínio do imóvel localizado na RUA SIQUEIRA CARDOSO, 297, São Paulo SP, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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.                             [13,14] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0042366-15.2004.8.26.0002. O Dr. Caio Moscariello Rodrigues, Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro-SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Augusto
César Venâncio, RG 40.946.146-5 SSP/SP, CPF 311.772.728-06, em local ignorado, que pelo presente
edital, expedido nos autos da ação de Depósito, que lhe move Banco do Brasil S/A, citada fica para no
prazo de 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, depositar o seguinte bem: uma motocicleta, modelo Honda
CG Titan KS, ano/modelo 2003/2004, chassi 9C2JC30104R807739, renavam 817928375, depositálo em
juízo ou consignar o equivalente em dinheiro, de forma atualizada, ou querendo, no prazo de 15 dias,
contestar a ação, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 14 e 15/06

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0130909-10.2012.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Nooracom Serviços de
Telecomunicações Ltda CNPJ: 07.481.388/0001-39 (na pessoa de seu representante legal Sr. Harith Taha
Mohamed Hussain), que Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança,
Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 239.350,54 (Março/2012), referente a prestação de
serviços de telecomunicações. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 25/04/2018. 14 e 15/06

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0184781-13.2007.8.26.0100. A Dra. Tatiana Federighi Saba,
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei. Faz Saber a BKW Brasil Participações
Societárias S/A CNPJ: 03.414.425/0001-35 (na pessoa de seu representante legal), que Telecomunicações
de São Paulo S/A - TELESP CNPJ: 02.558.157/0001-62, ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento
Ordinário, objetivando o recebimento de R$ 31.367,49 (Julho/2007), referente à prestação de serviços de
telecomunicações. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 23/02/2018. 14 e 15/06

Transbia Transportes Baldan S/A
CNPJ/MF N.º 55.539.555/0001-06 - NIRE 35300111095

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/04/2018.
Data, hora e local: Aos 24/04/2018, às 9h30 na sede social da Transbia Transportes Baldan S/A, situada na 
Avenida Tiradentes, nº 848, Centro, em Matão/SP, CEP 15990-185. Convocação: Convocação por Edital publi-
cado no Doesp e Jornal O Dia, nos dias 14/17/18/04/2018 e o Balanço foi publicado em 14/04/2018. Ordem do 
dia: a) Exame, Discussão e Votação do Balanço Geral, Demonstrações Financeiras e Relatório da Administra-
ção referente ao exercício de 2017; b) Eleição da Diretoria para o biênio 2018/2019; c) Fixação dos honorários 
da Diretoria. Livro de Presença: Assinaram os acionistas representando 67,40% do capital social votante da 
Companhia.  Mesa: Presidente: Walter Baldan Filho. Secretário: Cleber Baldan Deliberações: a) Depois de exa-
minados e discutidos, foi aprovado sem ressalvas e por unanimidade dos presentes, os documentos relativos 
ao exercício social encerrado em 31/12/2017, apresentados pelos Administradores da Companhia, a saber: (i) 

b) Foram 
reeleitos os seguintes Diretores, todos com mandato de 2 anos, iniciando-se os mandatos na presente data, sen-
do eles: Walter Baldan Filho, brasileiro, casado, industrial, RG 13.696.995- SSP/SP e CPF/MF 043.981.108-28, 
residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, nº 1.070, ap. 122, Centro, CEP 15990-040, na cidade de Matão/
SP; Cleber Baldan, brasileiro, casado, Engenheiro, RG 12.486.331 e CPF 020.578.498-48, residente e domici-
liado à Rua Jorge Cechetto, 796, Matão/SP; e eleito Renato José Mastropietro, brasileiro, casado, Engenheiro 
Mecânico RG 15.722.432-SSP/SP e CPF 127.464.388-01, residente e domiciliado na Rua Italo Ferreira, nº 870, 
Nova Matão, CEP 15990-670, na cidade de Matão/SP. Os membros ora eleitos declararam estar totalmente de-
simpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76 e tomarão posse me-

de desimpedimento; c) Os honorários da Diretoria permanecem suspensos e até nova deliberação na próxima 
Assembleia Geral Ordinária. As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão 

artigo 130, §
os devidos esclarecimentos. Deliberações: todas as matérias constantes na ordem do dia foram aprovadas 
por unanimidade de votos dos presentes. Encerramento: Foram encerrados os trabalhos. Matão, 24/04/2018. 
Jucesp n° 222.637/18-3 em sessão de 10/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ: 08.530.851/0001-58 - NIRE: 35.221.133.568

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada no dia 06/06/2018
Data, Hora e Local: 06/06/2018, às 10:00 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, Vila 
Olímpia, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente, Paulo 
Eduardo Gonçalves - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 9.000.000,00, 
considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 9.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 
cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a expressa 
anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título 
de restituição do valor das quotas canceladas. O capital social passa de R$ 11.789.000,00 para R$ 2.789.000,00, dividido 
em 2.789.000 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 06/06/2018. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de 
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Paulo Eduardo Gonçalves

CHL LXXXI Incorporações Ltda.
CNPJ nº 11.681.614/0001-00 - NIRE 35.2.3098197-5

Ata da Reunião de Sócios realizada em 13 de Novembro de 2017
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 2017, às 10:00 horas, na
sede social da CHL LXXXI Incorporações Ltda. (“Sociedade”), localizada na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 7º andar, parte, sala CHL LXXXI
Incorporações Ltda., Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, conforme o disposto no artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, con-
forme alterada (“Código Civil”), em decorrência da presença de sócios representando a totalidade do
capital social da Sociedade, a saber: (i) HM1 Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por
ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.707.220/0001-52, com seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.450.795, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510,
7º andar, parte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, neste ato representada por seus diretores, Srs.
Ricardo Piccinini da Carvalhinha, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade
RG nº 34.345.813-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 326.564.998-95, e Julio Fernando Guerra,
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.346.837-X (SSP-SP) e ins-
crito no CPF sob o nº 699.394.460-04, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 7º andar,
Vila Nova Conceição, CEP 04543-000; e (ii) REC 2016 Empreendimentos e Participações IX S.A.,
sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.227.963/0001-16 e com os seus
atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35.2.3014567-1, com sede na Cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 7º andar, parte, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-000, neste ato representada por seus diretores, Srs. Ricardo Piccinini da
Carvalhinha, e Julio Fernando Guerra, ambos acima qualificados. 3. Mesa: Sr. Leonardo de Queiroz
Ferreira - Presidente; e Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Secretário. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se
os sócios da Sociedade para examinar, discutir e votar acerca da redução do capital social da Sociedade,
por julgá-lo excessivo, no montante de R$1.117.750,00 (um milhão, cento e dezessete mil, setecentas e
cinquenta reais), mediante o cancelamento de 1.117.750 (um milhão, cento e dezessete mil, setecentas e
cinquenta) quotas de emissão da Sociedade, nos termos do artigo 1.082 do Código Civil. 5. Deliberações:
Os sócios, após discussão da matéria constante da ordem do dia, resolveram, por unanimidade de votos e
sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aprovar a redução do capital social da Sociedade no montante
de R$1.117.750,00 (um milhão, cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta reais), por considerá-lo
excessivo, o qual passará dos atuais R$1.118.750,00 (um milhão, cento e dezoito mil, setecentos e
cinquenta reais), para R$1.000,00 (mil reais), mediante o cancelamento de 1.117.750 (um milhão, cento e
dezessete mil, setecentas e cinquenta) quotas de emissão da Sociedade. 5.1.1. Consignar que, nos ter-
mos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publi-
cação da presente ata, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data
de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade ora deliberada. 5.1.2. Consignar,
ainda, que a redução do capital social da Sociedade ora deliberada somente se tornará efetiva, findo o
prazo mencionado no item 5.1.1 acima, (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários
por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou, (ii) existindo oposição de algum credor,
mediante pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no
artigo 1.084, §2º, do Código Civil, ocasião na qual os sócios deverão promover a alteração do Contrato
Social da Sociedade de forma a refletir a referida redução. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário que, lida e achada
conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 13 de novembro de 2017. Mesa: Leonardo de Queiroz
Ferreira - Presidente, Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Secretário. Sócias presentes: HM1 Empreen-
dimentos e Participações S.A., Nome: Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Cargo: Diretor, Nome: Julio
Fernando Guerra - Cargo: Diretor, REC 2016 Empreendimentos e Participações IX S.A, Nome: Ricardo
Piccinini da Carvalhinha - Cargo: Diretor, Nome: Julio Fernando Guerra - Cargo: Diretor.

MMD Empreendimentos e Participações S/A 
CNPJ: 03.270.797/0001-35

Balanço Patrimonial 31/12/2017 31/12/2016

Ativo 5.950.394,93 5.042.433,90

 Circulante 175.409,67 3.267.382,01

  Disponível 105.127,85 325.715,25

  Estoque 5.552,58 2.804.125,83

  Outros Créditos 64.729,24 82.702,84

  Impostos a Recuperar - 54.838,09

 Não Circulante 5.774.985,26 1.775.051,89

  Ativo Realizável a Longo Prazo 47.864,00 47.864,00

 Investimentos 5.727.098,72 1.727.098,72

  Imobilizado 22,54 89,17

Passivo 5.950.394,93 5.042.433,90

 Circulante 135.560,30 345.717,59

  Fornecedores 965,00 1.024,98

  Obrigações Tributárias 37.765,69 15.776,21

  Obrigações Trabalhistas 1.667,86 1.566,40

 Outras Obrigações 95.161,75 327.350,00

 Não Circulante 1.538.395,00 1.889.245,00

  Obrigações com Sócios 1.538.395,00 1.889.245,00

 Patrimônio Líquido 4.276.439,63 2.807.471,31

  Capital Social 92.001,00 92.001,00

  Reservas de Lucros 4.184.438,63 2.665.470,31

 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - 50.000,00

Demonstração de Resultado 31/12/2017 31/12/2016
Receita Líquida 5.768.846,04 475.963,44
  Locação de Imóveis 487.385,62 493.994,25

  Venda de Unidades Imobiliárias 5.500.000,00 -

  Deduções (218.539,58) (18.030,81)

Custo na Comercialização (3.848.641,67) -
  Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas (3.848.641,67) -

Lucro Bruto 1.920.204,37 475.963,44
Despesas Operacionais (150.171,94) (119.727,88)
  Despesas Administrativas (131.857,83) (104.525,11)

  Despesas Gerais (18.314,11) (15.202,77)

Resultado Financeiro 1.868,30 80.227,88
  Receitas Financeiras 31.295,19 82.044,57

  Despesas Financeiras (29.426,89) (1.816,69)

  Outras Despesas (40,07) (125,57)
  Outras Despesas (40,07) (125,57)

Resultado antes do IR e CSLL 1.771.860,66 436.337,87
  Contribuição Social (76.249,82) (21.636,90)

  Imposto de Renda (136.604,80) (37.841,12)

Lucro Líquido do Exercício 1.559.006,04 376.859,85

Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido

Capital 
Realizado 

Reserva 
Legal  

Reserva de 
Lucros  

Adiantamento para Futuro  
Aumento Capital  

Lucros  
Acumulados  Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 92.001,00 18.400,20 2.270.289,91 50.000,00 (0,00) 2.430.691,11
Reserva de Lucros - - 376.780,20 - (376.780,20) -
Resultado do Exercício - - - - 376.859,85 376.859,85
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - (79,65) (79,65)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 92.001,00 18.400,20 2.647.070,11 50.000,00 (0,00) 2.807.471,31
Reserva de Lucros - - 1.518.968,32 - (1.518.968,32) -
Resultado do Exercício - - - - 1.559.006,04 1.559.006,04
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - (40.037,72) (40.037,72)
Adiantamento para Futuro Aumento Capital - - - (50.000,00) - (50.000,00)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 92.001,00 18.400,20 4.166.038,43 - (0,00) 4.276.439,63

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

A Diretoria

Carlos Alberto Baptistão 

Contador - CT CRC: 1SP133563O9

Atividades Operacionais 2017 2016
Resultado Líquido do Exercício 1.559.006,04 376.859,85
Depreciação e Amortização 66,63 98,31
Fluxo de caixa antes dos itens extraordinários 1.559.072,67 376.958,16
Resultado Ajustado
Aumento/Redução  Estoques 2.798.573,25 (1.548.573,25)
Aumento/Redução Adiantamento a Fornecedores (10.000,00) (15.396,01)
Aumento/Redução  Outros Adiantamentos 27.973,60 (27.973,60)
Aumento/Redução  Impostos a Recuperar 54.838,09 (19.268,63)
Aumento/Redução  Fornecedores 42,90 290,46
Aumento/Redução  Obrigações Tributárias 21.989,48 1.773,39
Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas 101,46 (2.884,76)
Aumento/Redução  Adiantamento de Clientes 90.672,52 0,00
Aumento/Redução  Outras Obrigações (713.851,37) 326.870,90
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 2.270.339,93 (1.285.161,50)
Atividades de investimento
Aumento/Redução Propriedades para Investimento 0,00 483.588,46
Aumento/Redução Participações Societárias (4.000.000,00) 0,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (4.000.000,00) 483.588,46

Aumento/Redução Empréstimos a Pagar - 350,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (50.000,00) 0,00
Caixa líquido gerado 

(50.000,00) 350,00
Redução nas Disponibilidades (220.587,40) (424.264,88)
Disponibilidades - no início do período 325.715,25 749.980,13

105.127,85 325.715,25

Demonstração dos Fluxos de Caixa
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percentual máximo de reajuste
de 9,1 milhões de beneficiári-
os de planos individuais. Em
2015, 2016 e 2017, os reajus-
tes permitidos pela agência su-
peraram 13% ao ano.

“A decisão faz justiça a mi-
lhões de consumidores lesados
pela agência, seja por impedir
que uma metodologia equivoca-
da continue prejudicando con-
sumidores em todo o país, seja
por reconhecer que a agência
vem, há anos, faltando com a
transparência e privilegiando os

interesses das empresas em de-
trimento dos consumidores”,
afirmou a presidente do Conse-
lho Diretor do Idec, Marilena
Lazzarini.

Segundo o Idec, a metodo-
logia utilizada pela ANS para
calcular o índice é a mesma
desde 2001 e leva em conside-
ração a média dos percentuais
de reajuste aplicados pelas ope-
radoras aos planos coletivos
com mais de 30 usuários.

“O problema, constatou o
TCU, é que os reajustes dos pla-

nos coletivos, base para calcu-
lar o aumento dos individuais,
são informados pelas próprias
operadoras à ANS e sequer são
checados ou validados de for-
ma adequada pela agência”, dis-
se o Idec, em nota.

ANS
A Agência Nacional de Saú-

de Suplementar (ANS) disse,
em nota, que vai recorrer da de-
cisão proferida da Justiça. “A
agência reguladora repudia
ações desprovidas de funda-
mentação técnica que acabam

Liminar concedida pela Jus-
tiça Federal de São Paulo deter-
mina que o reajuste dos planos
de saúde individuais e familia-
res de todo o país devem ser de
5,72%, no máximo, em 2018.
A Agência Nacional de Saúde
Complementar (ANS) deverá
aplicar a inflação setorial de
saúde como teto para a corre-
ção.

O aumento autorizado não
poderá ultrapassar o percentual
do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – Amplo (IPCA)

relativo à saúde e cuidados pes-
soais. A decisão foi proferida na
terça-feira (12) pelo juiz José
Henrique Prescendo, da 22ª
Vara Cível Federal de São Pau-
lo, que acatou pedido do Insti-
tuto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec).

A Ação Civil Pública (ACP)
movida pelo Idec teve como
base relatório do Tribunal de
Contas da União (TCU) que
aponta distorções, abusividade
e falta de transparência na me-
todologia usada para calcular o

causando comoção social e viés
pró-judicialização de temas sob
responsabilidade do órgão.”

Segundo a ANS, as decisões
do órgão são baseadas em in-
formações técnicas. “É preciso
considerar que o setor de pla-
nos de saúde possui caracterís-
ticas específicas que influenci-
am a formação do percentual de
reajuste, como a variação da fre-
quência de utilização e variação
de custos em saúde, crescente
em todo o mundo.” (Agencia
Brasil)

Guardia: privatização de distribuidoras da
Eletrobras é fundamental

O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, espera que o
projeto de lei da privatização de
seis distribuidoras da Eletro-
bras, pela Câmara dos Deputa-
dos, seja aprovado na próxima
semana. “É fundamental, não só
para o fornecimento de energia
elétrica em seis regiões do país,
mas também para avançar na so-
lução de melhoria da Eletro-

bras”, declarou.
Guardia participou, na capi-

tal paulista, da posse da direto-
ria da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (Anbima).

O processo de privatização
das distribuidoras da Eletrobras
inclui a Companhia de Eletrici-
dade do Acre (Eletroacre), Cen-
trais Elétricas de Rondônia (Ce-

ron), Boa Vista Energia, Amazo-
nas Distribuidora de Energia
(Amazonas Energia), Companhia
Energética do Piauí (Cepisa) e
Companhia Energética de Alago-
as (Ceal).

Para viabilizar a venda no
curto prazo, no entanto, o gover-
no precisa que seja aprovado um
requerimento de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei

10332/2018, apresentado pelo
Executivo. Esse PL substitui a
Medida Provisoria 814/17, que
alterava as leis do setor elétrico
e já previa a privatização das dis-
tribuidoras, mas que perdeu a
validade no último dia 31 de
maio.

O ministro destacou, em seu
discurso, a atuação do governo
federal durante a greve dos ca-

minhoneiros. “A greve exigiu
decisões difíceis por parte do
governo e, mesmo neste mo-
mento de intensa dificuldade,
conseguimos preservar, plena-
mente, o lado fiscal. Existe um
total compromisso do presiden-
te [Michel] Temer, e da equipe
econômica, com a disciplina fis-
cal”, ressaltou.

Dyogo Oliveira, presidente

do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES), também presente no
evento, disse que o país entra
numa nova era na economia, dos
juros baixos. “Não tenho nenhu-
ma dúvida de que veio para fi-
car”, avaliou. Para ele, o último
passo para o avanço da agenda de
produtividade é alcançar o equi-
líbrio fiscal. (Agencia Brasil)
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Kartismo: ClickSpeed lança seu
clube de kart próprio e categoria
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Quinta-feira 14/06/2018 12:00

RUSSIA  X ARABIA SAUDITA

Sexta-feira 15/06/2018 09:00

EGITO  X URUGUAI

Sexta-feira 15/06/2018 12:00

MARROCOS  X IRA

Sexta-feira 15/06/2018 15:00

PORTUGAL  X ESPANHA

Sábado 16/06/2018 07:00

FRANÇA  X AUSTRALIA

Sábado 16/06/2018 10:00

ARGENTINA  X ISLANDIA

Sábado 16/06/2018 13:00

PERU  X DINAMARCA

Sábado 16/06/2018 16:00

CROACIA  X NIGÉRIA

Domingo 17/06/2018 09:00

COSTA RICA  X SERVIA

Domingo 17/06/2018 12:00

ALEMANHA  X MEXICO

Domingo 17/06/2018 15:00

BRASIL  X SUIÇA

Segunda-feira 18/06/2018 09:00

SUECIA  X COREIA

Segunda-feira18/06/2018 12:00

BELGICA  X PANAMÁ

Segunda-feira 18/06/2018 15:00

TURQUIA  X INGLATERRA

Agenda da Copa
Bravar Cup F4 é o nome do primeiro evento a ser lançado pela ClickSpeed

As provas da Bravar Cup F4 serão no Kartódromo Aldeia da
Serra
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O projeto envolve gigantes
do kartismo: Kartódromo Aldeia
da Serra, atualmente a melhor
estrutura para receber competi-
ções de kart próprio, Bravar,
marca de chassis líder no país,
CKS, equipe do piloto e prepa-
rador Yuri Alves - que tem mais
de 15 anos de kart e mais de qua-
tro títulos nacionais e experiên-
cia internacional em seu currícu-
lo -, e a ClickSpeed, com a sua
equipe pronta para sempre reali-
zar os melhores eventos.

“A categoria moldada ao apai-
xonado pelo kartismo, preza o
equilíbrio de equipamentos, cus-
to acessível aos pilotos e princi-
palmente competitividade na pis-
ta e estreitamento de relaciona-
mentos no box. Afinal, não há
nada mais gostoso que fazer no-
vas amizades no ambiente que
amamos”, comenta o promotor
Everton Carajeleascow.

A categoria será uma F4, tam-
bém conhecida como F400, que
utiliza o motor Honda, com pre-
paração estimada em 21cavalos,
monomarca com o chassi Bravar
e com equipe única, liderada por
Yuri Alves, que garantirá a igual-
dade de equipamento entre os
competidores. O motor alugado

para a corrida garantirá a equali-
zação aos competidores.

Para participar do evento,
será necessário a compra do
Chassis Bravar New RS novo
com a equipe, em que o piloto
terá condições especiais, e o que
garantirá o equilíbrio frente a
campeonatos que permitem va-
riações de chassis, além do su-
porte de fábrica da Bravar que
acompanhará os eventos.

O motor, para as etapas, será
locado, que garantirá a equaliza-
ção dos mesmos, dando assim

maior credibilidade ao campeo-
nato. Para treinos, o piloto tem a
opção ou de alugar ou comprar
um motor conforme as especi-
ficações fornecidas.

As etapas do campeonato te-
rão rodadas duplas, permitindo a
participação de dois pilotos por
kart, possibilitando assim a divi-
são de custos.

O kart está exposto no Kar-
tódromo Aldeia da Serra, e have-
rá test drive conforme programa-
ção aos domingos, durante os
treinos livres, para que os pilo-

tos possam conhecer melhor a
categoria. “Até agora já aconte-
cerem dois testes reunindo 10
pilotos interessados em se ins-
crever na categoria, que aprova-
ram plenamente a receita do con-
junto chassi/motor”, afirma Ca-
rajeleascow.

Bravar Cup F4, nome do pri-
meiro evento a ser lançado pela
ClickSpeed ocorrerá em 2018
entre setembro e dezembro com
quatro etapas, e a partir de 2019
com 10 etapas anuais.

Dependendo da quantidade de
interessados pelo evento haverá
a possibilidade de dividir em sub-
categorias (Junior, Graduados,
Senior).

O site
www.clickspeedkartclub.com.br
trará maiores informações do
evento.

Para as dúvidas sobre o even-
to ou test drive no kart, entrar em
contato com o Everton Caraje-
leascow, pelo cel/whatsapp: (11)
98023-8939.

O Campeonato ClickSpeed de
Kart Amador (CCSKA) é organi-
zado e promovido pela ClickSpe-
ed, com apoio de Agaxtur Viagens
(Shopping Jardim Pamplona) e
One Photography Media.

IRONMAN Brasil 2019: inscrições
serão abertas nesta quinta

Prova será no dia 26 de maio, em Jurerê Internacional (SC)

IRONMAN Brasil 2019
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Nesta quinta-feira, dia 14 de
junho, acontecerão dois impor-
tantes fatos esportivos. Lá na
Rússia, começará a Copa do
Mundo 2018, com 32 seleções
brigando pelo título mundial de
futebol. Mas, por aqui, o tema
será o triatlo, com a abertura das
inscrições para o IRONMAN
Brasil 2019, a mais tradiconal e
importante prova do gênero no
país, marcado para o dia 26 de
maio, pela 19ª vez em Jurerê In-
ternacional, em Florianópolis.

As inscrições serão abertas a
partir das 11h, e deverão ser fei-
ta pelos sites oficiais,
www.ironmanbrasil.com.br e
www.ironman.com.  As formas
de pagamento para os amadores
são as seguintes:  1) Valor:
U$800,00 + Taxas pelo
Active.com, no cartão de crédi-
to, em 1x; e 2) Valor:
R$3.000,00 + Taxas pelo
ironmanbrasil.com.br, no cartão
de crédito (PayPal), em até 10x.
Mais detalhes poderão ser obti-
dos no site oficial.

A temporada 2019 promete
bastante benefícios para os atle-
tas. O Unlimted Club oferecerá
20% de desconto nas inscrições
de seus membros, vaga garantida

em todas as provas e reembolso
total em caso de desistência. No
caso dos produtos, os associados
recebem seis kits ao longo do
ano e 10% de desconto nas com-
pras nas lojas oficiais. Nas pro-
vas, os associados terão priori-
dade na retirada de kit e bike che-
ck-in, gratuidade no IRONKIDS,
convite extra no Jantar de Mas-
sas, acesso à Área Vip e a per-
missão para um acompanhante na
área Finisher, após a chegada.

Haverá também o Voo IRON-
MAN, que proporcionará a expe-
riência do evento mesmo antes
de chegar a Florianópolis, ofe-
recendo a oportunidade de um
embarque fretado para atletas e
acompanhantes rumo à ilha da
magia. Os passageiros do Voo
IRONMAN terão uma série de
benefícios exclusivos. A opera-
ção do voo promete colocar o
grupo dentro do ambiente e da
adrenalina pré-prova, potenciai-
zando esta experiência, fazendo
de cada minuto desta jornada
algo memorável. A programação
do voo é a seguinte: IDA (GRU -
FLN): 23 de maio de 2019, 9h50
- 11h05, VOLTA (FLN - GRU):
27 de maio de 2019, 16h30 -
17h35.

As passagens estão disponí-
veis para compra desde o dia 4
de Junho de 2018. Os atletas que
comprarem o vôo antes da aber-
tura das inscrições do IRON-
MAN Florianópolis 2019 terão
a vaga assegurada, desde que con-
firmada (paga) até 30 dias após a
abertura. Os preços estão assim
definidos: 1º LOTE - R$
990,00*; 2º LOTE - R$
1.090,00*; e 3º LOTE - R$
1.290,00* - * Mais taxa de em-
barque: aproximadamente
R$60,00.

O IRONMAN Brasil 2019 é
organizado pela Unlimited
Sports e realizados pela Associ-
ação Brasileira Esportiva Social
e Cultural Endurance (ABEE).
Conta com o patrocínio Mizuno
e o apoio da Secretaria de Esta-
do de Turismo, Esporte e Cultu-
ra de Santa Catarina (Fundespor-
te), Governo do Estado de Santa
Catarina, Prefeitura Municipal de
Florianópolis e Fundação Muni-
cipal de Esportes (FME/Fpolis).
Mais informações no site ofici-
al: www.ironmanbrasil.com.br

O brasileiro Gabriel Con-
stantino (Pinheiros) conquistou
na quarta-feira (13) a medalha de
prata dos 110 m com barreiras do
Ostrava Golden Spike 2018,
competição válida pelo Iaaf
World Challenge, em Ostrava, na
Eslováquia. O carioca completou
a prova em 13.48 (0.1), ficando
atrás apenas do francês Pascal
Martinot-Lagarde, campeão do
evento, com 13.45.

Gabriel, integrante da equipe
brasileira que participa de Cam-
pings Internacionais de Treina-
mento e Competição na Europa,
lidera o Ranking Brasileiro dos
110 m com barreiras, com 13.38
(1.9), marca obtida em Gaines-
ville, nos Estados Unidos, no úl-
timo dia 13 de abril. Ele foi o
sexto colocado este ano nos 60
m com barreiras no Campeonato

Gabriel Constantino
conquista prata em

Ostrava

Mundial Indoor de Birmingham,
na Grã-Bretanha.

Na prova dos 3.000 m do
Memorial Zatopek, integrante da
programação, Thiago André (Or-
campi Unimed) terminou em 19º
lugar, com 7:56.78. O pódio foi
formado por Selemon Barega,
da Etiópia, com 7:37.53, por
Birhanu Balew, de Brunei, com
7:38.25, e por Haile Tilahun, da
Etiópia, com 7:38.55.

Os Campings de Treinamen-
to são realizados pela Confede-
ração Brasileira de Atletismo
(CBAt), que tem a Caixa como a
Patrocinadora Oficial do Atletis-
mo Brasileiro, em parceria com
o Comitê Olímpico do Brasil
(COB). As atividades reúnem 19
atletas em Jamor e Rio Maior,
em Portugal, e em Madri, na Es-
panha.

Atletismo

Brasileiro foi destaque dos 110 m com barreiras na Eslová-
quia

Liga das Nações Feminina: Brasil
supera Tailândia e consegue 12ª vitória

Rosamaria no ataque
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A seleção brasileira femini-
na de vôlei conseguiu a 12ª vitó-
ria na Liga das Nações. A equipe
do treinador José Roberto Gui-
marães venceu, na quarta-feira
(13), a Tailândia por 3 sets a 1
(25/16, 25/22, 18/25 e 25/13),
em Eboli, na Itália. O grupo das
brasileiras na quinta semana da
competição conta ainda com a
Itália e a Bélgica.

 O resultado colocou o Bra-
sil em primeiro lugar na classi-
ficação geral, com 34 pontos (12
resultados positivos e dois nega-
tivos). Os Estados Unidos apare-
cem em segundo, com 34 pon-
tos, e ainda hoje enfrentam a

Coréia do Sul podendo passar o
time  verde e amarelo em caso
de vitória.

 O Brasil encerrará a partici-
pação na quinta semana da Liga
das Nações às 15h (horário de
Brasília) desta quinta-feira (14)
contra a Itália. O SporTV 2 trans-
mitirá ao vivo.

 A ponteira Rosamaria se des-
tacou no confronto e foi a maior
pontuadora da partida, com 18
pontos. A oposta Tandara, com
14 pontos, e a central Bia, com
12, também pontuaram bem pelo
time verde e amarelo.

 “Conseguimos uma boa vitó-
ria sobre a Tailândia. Sabemos da

dificuldade de enfrentar o time
delas. Elas têm um jogo veloz e
diferente do que estamos acos-
tumados. O sistema defensivo foi
importante para conseguirmos
essa vitória”, explicou Rosama-
ria.

O treinador José Roberto
Guimarães fez uma análise sobre
a vitória do Brasil contra a Tai-
lândia.

 “A partida de hoje foi impor-
tante para darmos ritmo de jogo
para todas as jogadoras. O grupo
se apresentou bem e esses três
pontos ajudarão na nossa classi-
ficação geral. Agora vamos estu-
dar a Itália para finalizarmos bem
a quinta semana”, disse José Ro-
berto Guimarães.

O Jogo
O Brasil começou melhor e

fez 5/1. Bem no saque, o time
verde e amarelo abriu cinco pon-
tos (7/2). Quando as brasileiras
fizeram 10/3, o treinador da Tai-
lândia pediu tempo. Com um
ponto de ataque da central Bia, o
time verde e amarelo fez 16/7.
O Brasil ditou o ritmo da parcial
até o final e venceu o primeiro
set por 25/16.

O Brasil fez 3/1 no início do
segundo set. Com velocidade, a
Tailândia empatou a parcial (4/
4). A parcial ficou equilibrada. O
Brasil foi para o primeiro tempo
técnico com dois de vantagem
(8/6). A oposta Tandara cresceu

de produção no ataque e as bra-
sileiras abriram quatro pontos
(12/8). No segundo tempo téc-
nico, o time do treinador José
Roberto Guimarães tinha dois de
vantagem (16/14). Quando as
brasileiras fizeram 18/15, o trei-
nador da Tailândia parou o jogo.
O final da parcial foi equilibra-
do. Jogando com velocidade, a
equipe asiática empatou (21/21).
A ponteira Rosamaria se desta-
cou no final da parcial e o Brasil
levou a melhor no segundo set
por 25/22.

A Tailândia voltou melhor
para o terceiro set e fez 6/4. Bem
no bloqueio, a Tailândia abriu
três pontos (11/8) e o treinador
José Roberto Guimarães pediu
tempo. O time asiático segurou
a vantagem no segundo tempo
técnico (16/13). Com um ponto
de saque, a Tailândia abriu qua-
tro pontos (17/13). Quando as
tailandesas fizeram 21/16, o trei-
nador brasileiro voltou a parar o
jogo. A Tailândia seguiu melhor
até o final e venceu o terceiro set
por 25/18.

O Brasil começou melhor e
fez 2/1. O set ficou equilibrado.
Com Rosamaria bem no saque,
o time verde e amarelo abriu cin-
co pontos (9/4). O Brasil seguiu
dominando a parcial e fez 16/8.
O Brasil manteve o ritmo até o
final e venceu o quarto set por
25/13 e o jogo por 3 sets a 1.


