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Reformas mostram resultados
positivos, diz presidente do BC

CPTM acelera obra que faz conexão
com Aeroporto de Guarulhos
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Mercado financeiro reduz
projeção para inflação e PIB

Defesa de Temer entra com
ação contra empresário

Joesley Batista

Esporte
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Comercial
Compra:   3,28
Venda:       3,28

Turismo
Compra:   3,15
Venda:       3,41

Compra:   3,65
Venda:       3,66

Compra: 120,84
Venda:     139,12

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

Terça: Chuvoso
durante o dia e a
noite

18º C

14º C

Previsão do Tempo

Encerrar a fase classifica-
tória da Liga Mundial com vi-
tória era tudo que a seleção
brasileira masculina de vôlei
queria para chegar ainda com
mais moral na disputa da Fase
Final em casa. No domingo
(18), a equipe dirigida pelo
técnico Renan Dal Zotto con-
seguiu o resultado positivo e,
ainda por cima, sobre a Sérvia,
atual campeã da competição,
por 3 sets a 1 (25/22, 25/16,
17/25 e 25/23), em 1h47.

Página 6

Brasil bate os atuais
campeões por 3 sets a 1

pela Liga Mundial

Wallace, maior
pontuador do jogo
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O fim de semana foi de bons resultados
para os atletas Shimano do Brasil e da Amé-
rica Latina. Integrante da equipe Weber Shi-
mano Ladies Power, a cubana Marlies Mejí-
as garantiu, neste domingo (18), o vice-cam-
peonato da North Star Grand Prix, competi-
ção disputada em Mineápolis (EUA), e foi o
principal destaque da marca. Ao vencer a sexta
e última etapa da competição, a ciclista con-
firmou ainda a conquista do prêmio de sprint
da prova norte-americana.             Página 6

Ricardo Pscheidt nos 70 km de Brasília
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Atletas Shimano
obtêm bons

resultados no
Brasil e no

exterior

A equipe do Centro Olím-
pico (SP) será uma das atra-
ções da oitava edição do Cam-
peonato Brasileiro Caixa Sub-
18 de Atletismo, que será dis-
putado desta sexta-feira (dia
23) a domingo (25), no Cen-

Centro Olímpico
será atração no
Brasileiro Caixa

Sub-18
tro Nacional de Desenvolvi-
mento do Atletismo (CNDA),
da CBAt, na cidade de Bra-
gança Paulista, em São Pau-
lo. O clube da Capital é o atu-
al tetracampeão do evento.

Página 6

O brasileiro Pipo Derani subiu
ao pódio na LMGTE Pro em Le
Mans, no domingo (18), e somou

Derani encerra
participação com a

Ford no pódio em Le
Mans e na liderança

da GTE Pro

#67 Ford GT está na liderança do WEC

F
ot

o/
F

or
d

mais uma importante conquista
a sua crescente carreira no en-
durance mundial.  Página 6

Presidente de
Portugal pede
que esforços

se voltem
agora para
combate ao

fogo
O presidente de Portugal,

Marcelo Rebelo de Sousa, fez
um apelo na segunda-feira (19)
para que todos os esforços se
concentrem agora em comba-
ter o incêndio que castiga o
centro do país. Ele pediu que
deixem para mais adiante a in-
vestigação das causas e possí-
veis responsabilidades.  Pág. 3

Nasa anuncia
descoberta de

dez novos
planetas
parecidos

com a Terra
A Agência Aeroespacial

dos Estados Unidos (Nasa)
anunciou na segunda-feira
(19), em entrevista na Califór-
nia, a descoberta de dez plane-
tas semelhantes à Terra. Pág. 3

México diz
que atos

contra missão
venezuelana

na OEA
ocorrem em
“país livre”
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Presidente Michel Temer
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A defesa do presidente Mi-
chel Temer entrou na segunda-
feira (19) com uma ação na Jus-
tiça Federal em Brasília contra

o empresário Joesley Batista,
dono da JBS. Na ação, Temer
pede que o empresário seja con-
denado pelos crimes de calúnia,

difamação e injúria.  A ação foi
movida após a entrevista do em-
presário à revista Época, publica-
da nesse fim de semana. Página 4

O mercado financeiro redu-
ziu a projeção para a inflação
e para o crescimento da eco-
nomia este ano. Segundo do
boletim Focus, publicação ela-
borada todas as semanas pelo
Banco Central (BC) com base
em estimativas de instituições
financeiras, a projeção para o
Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA),
passou de 3,71% para 3,64%
este ano. Essa foi a terceira re-
dução seguida. Para 2018, a es-
timativa caiu de 4,37% para
4,33% no segundo ajuste con-
secutivo. As projeções perma-
necem abaixo do centro da
meta de inflação, que é de
4,5%.   Página 3

Gilmar diz que pedido de
impeachment contra ele

ocorre em “momento
politizado”

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Gilmar Men-
des disse na segunda-feira(19),
no Recife, que o novo pedido de
impeachment apresentado contra
ele ocorreu por causa do “mo-
mento muito politizado” vivido
no país. O novo pedido foi pro-
tocolado no último dia 14, no
Senado, pelo ex-procurador da
República Claudio Fonteles e

pelo professor da Universidade
de Brasília (UnB) Marcelo Ne-
ves. Os juristas apresentaram o
pedido com base na gravação de
uma conversa com o senador
afastado Aécio Neves (PSDB-
MG) com Mendes, na qual o po-
lítico mineiro pede que o magis-
trado interceda junto a parlamen-
tares a favor do projeto de abuso
de autoridade.     Página 3

Oito criminosos são presos
em Operação Balão no

domingo
A Polícia Militar Ambien-

tal realizou no domingo (18)
a “Operação Balão”. Oito cri-
minosos foram presos em fla-
grantes e uma fábrica de ba-
lões foi fechada. Houve apre-

ensão de  sete balões, dois ve-
ículos e uma moto na ação,
que se concentrou nas regiões
dos aeroportos de Cumbica,
Congonhas e Viracopos.
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Arthur Maia diz que há
margem para aprovação de

reformas apesar de crise
Página 3
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C Â M A R A  ( S P )

Presenças de destaque na cada vez mais minguada Marcha pra
Jesus: vereadores Gilberto Jr. e o pai deputado federal Gilberto
Nascimento (ambos PSC) e Rinaldi (PRB), além do deputado
federal Marcelo Aguiar (DEM).

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

Com Doria (PSDB) viajando mais uma vez por conta de cum-
prir a palavra com a família, o vice em exercício Bruno Covas
(PSDB) deitou e rolou tanto na Marcha pra Jesus como na Parada
de lésbicas, gays e ‘transtudo’.

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

Deputado Cezinha (DEM), da Assembleia de Deus - Madu-
reira foi um dos destaques na esvaziada Marcha pra Jesus. Con-
forme antecipado pela coluna, a maioria dos parlamentares que
iam sempre não foram. Por quê ?

G O V E R N O  ( S P )

Embora Alckmin já domine a nacional do PSDB, sendo ‘o cara’
que pode dominar tanto uma prévia como a convenção pra Presi-
dência em 2018, os jovens ‘cabeças pretas’ paulistas o querem
longe do PMDB de Temer.

C O N G R E S S O

Uma das lógicas do senador Aloysio ficar no governo Temer
(PMDB) é ter ficado - via PMDB - até o final do governo (SP)
Fleury em 1994. Conviveu com Temer, então Procurador Geral
(SP) e Secretário (Segurança).

P R E S I D Ê N C I A

Perguntas da ora: porque foi ‘escolhida’ a revista Época (Glo-
bo) e não a Veja (Abril) ou a Isto É (Três) pra que Joesley Batista
(JBS) tentasse arrebentar mais ao Temer (PMDB) e Aécio (PSDB)
e menos ao Lula e Dilma (PT) ?

J U S T I Ç A S

‘Entrevista’ de Joesley (JBS) pra Época pode provocar mu-
danças na decisão do Supremo em deixar livres (nos EUA) os
irmãos. Quanto ao juiz federal Moro tá´pronta a 1ª das condena-
ções pro ex-presidente Lula (PT).

P A R T I D O S

PSDB - Ex-presidente FHC ‘desceu do muro’ no sentido de
cair fora do governo Temer (PMDB), coisa que não fez no de
Itamar (vice - eleito com mesmo caixa - de Collor), no qual foi
ministro e eleito presidente (1994).

H I S T Ó R I A S

A Associação dos Cronistas de Política (São Paulo - Brasil)
tá completando 70 anos de fundação. A coluna de política do jor-
nalista Cesar Neto tá completando 25 anos de publicação diária
na imprensa de São Paulo.

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberda-
des possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política (São Paulo - Brasil).

CESAR
 NETO

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

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
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A Estação Engenheiro Goulart fará a ligação com o Aeroporto
Internacional de Guarulhos
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Em ritmo acelerado de cons-
trução, as obras da Estação En-
genheiro Goulart, que fará a in-
terligação das Linhas 13-Jade,

de ligação com o Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos, e Li-
nha 12-Safira (Brás-Calmon Vi-
ana), recebeu na segunda-feira

(19) a visita do governador Ge-
raldo Alckmin.

Acompanhado do secretário
de Estado de Transportes Me-
tropolitanos, Clodoaldo Pellis-
sioni, e do presidente da CPTM,
Paulo Magalhães, o governador
foi conferir pessoalmente como
estão os trabalhos de reconstru-
ção da Engenheiro Goulart, que
deverá ser entregue este ano. “A
estação foi praticamente demo-
lida e será inaugurada com 15
mil metros quadrados de área
construída, 30 vezes maior, com
acessibilidade”, disse Alckmin.

A Engenheiro Goulart está
desativada desde junho de 2014,
quando foi fechada para as obras
de reconstrução e adaptação
para receber as estações. A es-
tação da CPTM deve entrar em
operação este ano, para receber
os usuários da Linha 12-Safira

(Brás-Calmon Viana).
“Temos uma passarela sobre

a linha do trem até o Parque Eco-
lógico do Tietê, que recebe 30
mil pessoas nos finais de sema-
na. A estação facilitará muito o
acesso ao parque, que é gratuito
e está muito bonito”, destacou
o governador.

Em 2018, quando está previs-
ta a entrega da Linha 13-Jade, a
Estação Engenheiro Goulart tam-
bém receberá os passageiros que
utilizarão a ligação com o Aero-
porto Internacional de Guarulhos.

Orçada em R$ 2,2 bilhões, a
Linha 13-Jade terá 12,2 km de
extensão e será servida ainda
pelas estações Guarulhos-Cecap
e Aeroporto Guarulhos, em
construção. Uma parte do traje-
to, de 4,3 km, será feito em su-
perfície e os outros 7,9 Km em
via elevada.

Oito criminosos são presos em
Operação Balão no domingo

A Polícia Militar Ambiental
realizou no domingo (18) a “Ope-
ração Balão”. Oito criminosos
foram presos em flagrantes e
uma fábrica de balões foi fecha-
da. Houve apreensão de  sete ba-
lões, dois veículos e uma moto
na ação, que se concentrou nas
regiões dos aeroportos de Cum-
bica, Congonhas e Viracopos.

As operações para evitar a fa-
bricação e a soltura dos balões
ocorrem o ano todo, mas os tra-
balhos são intensificados neste
período do ano. A combinação da
época de seca com a realização
das festas juninas fazem com que
a ameaça de incêndio seja ainda
maior, sem contar o perigo por
atrapalhar as aeronaves no entor-
no de aeroportos.

Na Zona Leste da Capital, na
região do Jardim Iguatemi, um
criminoso foi preso com 2 ba-

lões e também teve o veículo
aprendido. Na mesma região, mas
no Jardim Santo André, outros
três infratores foram flagrados e
tiveram um balão apreendido.

Mais perto ainda de Cumbi-
ca, já na cidade de Guarulhos, dois
infratores foram detidos – um
deles menor de idade. Eles trans-
portavam o balão em uma moto-
cicleta, que também foi retida.

Ainda na capital paulista, mas
na Marginal Pinheiros, os poli-
ciais flagraram um baloeiro, em
ação que resultou na apreensão
do criminoso, do balão e de seu
veículo.

Já em Campinas, na operação
que protegia o entorno de Vira-
copos, os policiais efetuaram
abordaram três pessoas, impedin-
do que elas soltassem mais um
balão, no Jardim Campo Grande.

Na ação, um indivíduo con-

fessou a prática do crime e fo-
ram realizadas diligências em sua
residência. Na averiguação deste
imóvel, nada de ilícito foi encon-
trado. Entretanto, chamou aten-
ção dos policiais um cartão no
veículo do indivíduo que indica-
va um endereço de venda de fo-
gos.

Os policiais se dirigiram ao
local indicado no cartão, no Jar-
dim Aeroporto e encontraram
uma fabricação de balões. Arte-
fatos de fabricação de balão
como maçarico, estrutura metá-
lica, papel de seda, entre outros,
foram apreendidos.

No total, a operação deste
domingo resultou na detenção de
oito pessoas, sendo uma menor
de idade. Todos os criminosos
tiveram de pagar multa de 5 mil
reais, totalizando a quantia de 40
mil reais na operação.

Cada ocorrência foi encami-
nhada ao Distrito Policial da res-
pectiva região em que o crime foi
flagrado. Além da multa, há ainda
a previsão de detenção de um ano
a três anos para esse tipo de cri-
me. Em alguns casos, as duas pe-
nalizações são aplicadas.

Soltar balões é considerado
crime ambiental, conforme o ar-
tigo 42 da Lei de Crimes Ambi-
entais. Pela legislação, é crime
“fabricar, vender, transportar ou
soltar balões que possam provo-
car incêndios nas florestas e de-
mais formas de vegetação, em
áreas urbanas ou qualquer tipo de
assentamento humano”.

Para colaborar com o traba-
lho da Polícia Militar Ambiental
e combater esse tipo de crime,
denúncias podem ser feitas pelo
190 e também pelo disque-am-
biente no 0800-11-3560.

Sob ameaça, vilarejo da Ilha do
Cardoso recebe ajuda da Dersa

Os moradores da Enseada da
Baleia, na Ilha do Cardoso, li-
toral sul do Estado, receberam
uma doação de 23 toneladas de
madeira para reconstrução das
casas da comunidade, ameaça-
das pelo avanço do mar sobre a
faixa de areia.

Como o acesso à comuni-
dade só pode ser feito por in-
termédio de barco, a Dersa
(Desenvolvimento Rodoviário
S/A), empresa vinculada à Se-
cretaria de Logística e Trans-
portes do Governo do Estado,
responsável pelo serviço de
travessias litorâneas, cedeu
uma balsa para o transporte das
madeiras.

Sem a operação, montada
pela Dersa a pedido da Associ-
ação dos Moradores da Ensea-
da, não seria possível o trans-
porte da madeira, doada pelo
Ibama, em ação ambiental mo-
vida pelo Ministério Público do
Estado, na Ilha de Santo Amaro,
no Guarujá.

O atual local de moradia,
ocupado por 9 famílias e 27
moradores, está ameaçado pelo
avanço da maré e pelo risco de
rompimento de uma faixa de
areia que divide o Canal de Ara-
piraca e o mar aberto. O vilare-
jo, constituído por pescadores
há 170 anos, corre risco devi-
do à erosão de terras, processo

iniciado a partir da década de
1940 e intensificado nos últi-
mos anos.

Uma embarcação que opera
na Travessia Cananéia/Conti-
nente faz o transporte das ma-
deiras. Já foram efetuadas duas
viagens no dias 25/5 e 3/6 e
uma terceira viagem, programa-
da para os próximos dias, vai
completar a operação.

O avanço da erosão
O acesso à comunidade cai-

çara da Enseada da Baleira só é
possível por meio de barco. A
renda das famílias provém da
pesca artesanal, do turismo e da
comercialização de bolsas arte-
sanais e de roupas sustentáveis,

produzidas por sobras de redes
de pesca descartadas no mar.

O processo de erosão do ter-
ritório vem se acentuando nos
últimos anos. Até março de
2015, a média de erosão era de
1,5 metro por ano. Entre 2015
e 2016, o processo foi acele-
rado e a faixa de areia que sepa-
ra o canal do mar aberto foi re-
duzido de 22 para 12 metros.

Com a forte ressaca que
aconteceu nos dias 29 e 30 de
outubro de 2016, a faixa de
areia praticamente sumiu e se
reduziu para apenas 2 metros. A
entrega da madeira vai possibi-
litar a construção de novas ha-
bitações em lugar seguro.

Descobertas de obras do Metrô estão
expostas na Estação São Bento

Materiais encontrados nas
obras do metrô passaram por
estudo arqueológico e revelam
segredos de São Paulo

Uma viagem no tempo estará
disponível na Estação São Bento
a partir de terça-feira (20). Por
meio da vitrine “Arqueologia – O
Metrô Descobrindo o Passado”
será possível conhecer objetos
que fazem parte da história da

cidade de São Paulo.
Vestígios arqueológicos en-

contrados durante obras do me-
trô mostram aspectos históricos
do modo de vida em São Paulo.
Com os objetos é possível ob-
ter informações diferentes as-
pectos do cotidiano e também da
ocupação da cidade.

A vitrine que fica exposta até
o dia 30 de junho na estação São

Paulo apresenta materiais que
estavam no Sítio Santo Amaro I,
encontrados nas obras da Linha
5-Lilás do Metrô.

Os resíduos mostram carate-
rísticas da vida das pessoas,
como os hábitos alimentares e
os utensílios domésticos utili-
zados.

Os tipos de moradia da re-
gião, as atividades profissionais,

os transportes e até o processo
de industrialização estão regis-
trados nos estudos feitos com os
materiais encontrados.

Além da vitrine “Arqueolo-
gia – O Metrô Descobrindo o
Passado”, na Estação São Ben-
to, a programação cultural do
Metrô-SP apresentação uma sé-
rie de exposições durante o mês
de junho. (Agencia Brasil)

SP Cidade Linda aplica 40 toneladas de massa
asfáltica na Avenida dos Bandeirantes

O serviço tapa-buraco fresou
aproximadamente 335 metros
quadrados e tapou 42 buracos
durante o programa SP Cidade
Linda que aconteceu na última
semana, na Avenida dos Bandei-
rantes. A ação utilizou aproxima-
damente 40 toneladas de massa
asfáltica.

A via interliga a Avenida das
Nações Unidas e o viaduto Ja-
baquara, cortando quatro prefei-
turas regionais: Pinheiros, San-
to Amaro, Vila Mariana e Jaba-
quara. Devido à sua extensão e à
grande quantidade de tráfego,
boa parte dos serviços foram
realizados no período noturno.

Durante a ação, a avenida tam-
bém recebeu serviços de limpe-
za, jardinagem e revisão da sina-
lização. Toda a avenida passou por
varrição manual e mecanizada.
Foram instaladas 12 novas lixei-
ras. No total, 18.000 metros qua-
drados de áreas ajardinadas rece-
beram conservação, 20 árvores
foram removidas e 81 podadas.

A operação fez a reforma de
11 metros quadrados de sarjeta.
Também foi feita a manutenção
em 21 metros quadrados de cal-
çadas, remoção de propagandas
irregulares troca de 17 tampas
de bocas de lobo e a reforma de
30 bocas de lobo.

As ações de limpeza conta-
ram com aproximadamente 20
mil litros de água de reuso. Hou-
ve também a manutenção de 11
áreas verdes, as praças Augusto
Rademaker Grunew, Dr. Fran-
cisco Patti, Carananduba, Minis-
tro José Romeu Ferrazac, David
Nasser, Ângelo Falgetano, Raul
Eleber, Roque Willer Afonso,
Alexandre Robert Gat, Aranás e
Hussan Eddine Hariri.

Para tornar a circulação de
veículos e pedestres mais segu-
ra, passarão por manutenção 81
placas e 2.200 metros quadrados
de sinalização horizontal, além
da instalação de seis módulos de

gradil. Toda ação foi acompa-
nhada por 26 agentes da Com-
panhia de Engenharia de Tráfe-
go (CET), com 19 viaturas, sen-
do um guincho e 13 pick-ups.

SP Cidade Linda
Lançado no dia 2 de janeiro

deste ano, o programa SP Cidade
Linda é um projeto de zeladoria
urbana que tem o objetivo de
melhorar as condições da cidade
e, assim, resgatar a autoestima do
paulistano. O programa reúne um
conjunto de serviços para revita-
lizar áreas em todas as regiões,
em uma ação regular e contínua,
que parte do Centro em direção
à periferia da cidade.

O Instituto de Botânica lan-
çou o Guia de Jardinagem e
Paisagismo. A obra está dividi-
da em três partes: Jardinagem,
Tópicos específicos e Paisagis-
mo. O objetivo é atender ao pú-
blico amante da natureza e inte-
ressado em práticas de jardina-
gem e restauração ecológica.

A publicação contou com a
colaboração de 32 especialis-

tas. Tem linguagem simples e
atualizada, com informações
de botânica, ecologia, agrono-
mia e fisiologia. Ela contribui
com a capacitação e treinamen-
to pessoal, gerando empregos
e produzindo renda. Além dis-
so, estimula o plantio de jar-
dins, contribuindo para o au-
mento e manutenção de áreas
verdes nas cidades.

Instituto de Botânica
cria Guia de
Jardinagem e
Paisagismo

CPTM acelera obra que faz conexão
com Aeroporto de Guarulhos
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Presidente de Portugal
pede que esforços se
voltem agora para
combate ao fogo

O chanceler do México, Luis Videgaray, disse na segunda-
feira (19) que a agressão verbal a diplomatas venezuelanos ocor-
rida no hotel sede da 47ª Assembleia Geral da Organização dos
Estados Americanos (OEA) são próprias de “um país livre.” As
informações são da Agência EFE.

No hotel há “um perímetro” onde o evento é feito e dentro
dele há “todas as condições de trabalho”, mas os protestos são
próprios de “qualquer país livre”, onde “existem portas abertas
para qualquer pessoa da Venezuela ou de qualquer outro lugar do
mundo”, disse Videgaray em uma entrevista à Agência EFE.

O vice-chanceler venezuelano para a América do Norte, Sa-
muel Moncada, acusou no último domingo (18) o governo mexi-
cano de ser “cúmplice” das agressões “verbais” e “ameaças” que
recebeu de “extremistas” de seu país ao chegar ao hotel Moon
Palace, sede da Assembleia Geral da OEA em Cancún.

Moncada, que também representa a Venezuela na OEA, expli-
cou à EFE que o ativista Gustavo Tovar-Arroyo agrediu verbal-
mente a missão venezuelana e fez ameaças quando estavam na
recepção do hotel, onde acontece de 19 a 21 de junho a assem-
bleia anual do organismo interamericano.

“É um hotel grande, onde chega gente por vontade própria.
Chegaram muitos venezuelanos e, certamente, não se pode im-
pedir que estejam em áreas não restritas”, especificou nesta se-
gunda-feira o chanceler mexicano.

Videgaray lembrou que Cancún é um “destino turístico muito
grande”, e afirmou que para governo mexicano é importante a
participação venezuelana nesta cúpula.

A Venezuela é um dos protagonistas da reunião de hoje, pré-
via à inauguração oficial, e será objeto de debate entre chancele-
res que pretendem aprovar uma declaração conjunta sobre a situ-
ação no país.

Desde o último domingo, venezuelanos residentes no Méxi-
co protestam em vários pontos de Cancún para pedir à Assem-
bleia Geral que intervenha e freie a “crise humanitária” em seu
país. (Agencia Brasil)

México diz que atos
contra missão

venezuelana na OEA
ocorrem em “país livre”

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa)  anun-
ciou na segunda-feira (19), em entrevista na Califórnia, a desco-
berta de dez planetas semelhantes à Terra. Eles fazem parte de
um catálogo de “exoplanetas”, como são chamados os planetas
que orbitam em outros sistemas, fora da órbita do Sol.

O documento tem como base dados do telescópio espacial
Kepler. A nova versão do catálogo traz 219 novos “potenciais” pla-
netas, incluindo os dez com características semelhantes à Terra.

O catálogo, segundo a Nasa, mostra indícios da existência
dos planetas, mas ainda é preciso mais dados para uma acurada
classificação. Mesmo assim, no caso dos dez possíveis planetas
similares à Terra, os cientistas apontam características interes-
santes, tais como o tamanho de suas superfícies, a maneira com
que orbitam ao redor de suas estrelas e a presença de água e de
uma parte rochosa líquida que poderia agrupar na superfície de
um planeta rochoso.

Mais números e quatro anos de pesquisas
O documento reúne quatro anos de pesquisas baseadas nos

dados recebidos pelo telescópio Kepler.  Esta é a oitava versão
do catálogo e agora a Nasa aponta a possibilidade de existência
de 4.034 candidatos a exoplanetas. Deste total, 2.335 já tiveram
a confirmação de serem planetas reais.

Com os dez  novos exoplanetas adicionados ao catálogo, a
Nasa amplia para 50 a quantidade de planetas que teriam condi-
ções semelhantes ao modelo terrestre e poderiam abrigar algu-
ma espécie de vida.

Durante a entrevista, o cientista Mario Perez, que faz parte da
Divisão de Astrofísica da Nasa, afirmou que os dados coletados
pelo Kleper são únicos porque somente esse relatório tem pla-
netas análogos ao sistema terrestre. “Essas informações podem
ajudar e orientar futuras missões da Nasa para encontrar direta-
mente outra terra”, afirmou. (Agencia Brasil)

Nasa anuncia descoberta
de dez novos planetas
parecidos com a Terra

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fez um
apelo na segunda-feira (19) para que todos os esforços se con-
centrem agora em combater o incêndio que castiga o centro do
país. Ele pediu que deixem para mais adiante a investigação das
causas e possíveis responsabilidades.

“Vamos enfrentar o que temos, o combate é difícil”, disse o
presidente no Centro de Controle instalado em Avelar, perto de
Pedrógão Grande, onde no sábado (17) teve início o incêndio,
que já deixou 62 mortos e 62 feridos e que continua ativo.

A situação agora é crucial, com “desafios imediatos” aos quais
é preciso dar respostas, afirmou o presidente. “Depois, teremos
todo o tempo do mundo” para falar de causas, de reflexões, de
análise, discutir as condições meteorológicas, da natureza e de
tudo o que faz falta”.

Rebelo de Sousa visitou vários comandos, organizados por
setores, que desde a segunda-feira operam em Avelar com uma
estrutura mais sólida que a do primeiro posto de emergência es-
tabelecido em Pedrógão Grande.

Ainda que não tenha sido encerrada a primeira fase da tragé-
dia, a do combate, o presidente explicou que já foi aberta uma
segunda, “a de acolhimento, de reinserção comunitária” dos afe-
tados que ficaram sem lar ou que perderam seus familiares na
tragédia. (Agencia Brasil)

O mercado financeiro redu-
ziu a projeção para a inflação e
para o crescimento da economia
este ano. Segundo do boletim
Focus, publicação elaborada to-
das as semanas pelo Banco Cen-
tral (BC) com base em estima-
tivas de instituições financeiras,
a projeção para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), passou de 3,71%
para 3,64% este ano.

Essa foi a terceira redução
seguida. Para 2018, a estimativa

caiu de 4,37% para 4,33% no
segundo ajuste consecutivo. As
projeções permanecem abaixo
do centro da meta de inflação,
que é de 4,5%.

Para o junho, o mercado fi-
nanceiro espera por deflação (-
0,07%), após projetar estabili-
dade dos preços na semana pas-
sada.

A estimativa para o cresci-
mento do Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de todas as ri-
quezas produzidas pelo país, foi

reduzida de 0,41% para 0,40%,
em 2017, no segundo ajuste con-
secutivo. Para o próximo ano, a
projeção de crescimento da eco-
nomia passou de 2,30% para
2,20% na quarta redução conse-
cutiva.

Para as instituições financei-
ras, a taxa Selic encerrará 2017
e 2018 em 8,5% ao ano. Atual-
mente, a Selic está em 10,25%
ao ano. A Selic é um dos instru-
mentos usados para influenciar
a atividade econômica e, conse-

quentemente, a inflação. Quan-
do o Copom aumenta a Selic, a
meta é conter a demanda aque-
cida, e isso gera reflexos nos
preços porque os juros mais al-
tos encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança.

Já quando o Copom diminui
os juros básicos, a tendência é
que o crédito fique mais bara-
to, com incentivo à produção e
ao consumo, reduzindo o con-
trole sobre a inflação. (Agencia
Brasil)

Reformas mostram resultados
positivos, diz presidente do BC

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse na
segunda-feira (19) que a incer-
teza aumentou nas últimas sema-
nas, mas as reformas podem con-
tinuar avançando. “A política
econômica doméstica mudou de
direção há um ano e as reformas
implementadas neste curto pe-
ríodo mostraram resultados po-
sitivos, por isso a importância de
se continuar no caminho corre-
to”.

Ele foi o convidado do en-
contro com investidores institu-
cionais do Bradesco, em São
Paulo, e comentou o atual cená-
rio internacional e doméstico,
contextualizando com os desa-
fios da política monetária atual.

Para Goldfajn, o cenário ex-

terno tem se mostrado favorá-
vel. “A atividade econômica glo-
bal mais forte tem mitigado os
efeitos de possíveis mudanças
de políticas econômica nos paí-
ses centrais”. Afirmou que as
políticas econômicas dos Esta-
dos Unidos e da China ainda ge-
ram dúvidas. “Persistem as in-
certezas quanto à implementa-
ção e a possíveis repercussões
externas da política econômica
do novo governo dos Estados
Unidos na área do comércio in-
ternacional, de estímulos fiscais
e desregulamentação financei-
ra”, disse.

Preços das commodities
preocupam

Quanto à China, o que preo-
cupa o presidente do BC é a evo-

lução dos preços das commodi-
ties (mercadorias), “e o apetite
ao risco por ativos de economi-
as emergentes”. Goldfajn desta-
cou que o Brasil está menos vul-
nerável a choques externos. “A
economia brasileira apresenta
hoje uma maior capacidade de
absorver eventual revés, por con-
ta da situação mais robusta de
seu balanço de pagamentos e ao
progresso no processo desinfla-
cionário e na ancoragem das ex-
pectativas”, explicou.

Quanto à redução de infla-
ção, ele avaliou que o compor-
tamento da inflação permanece
favorável. “Houve consolidação
da desinflação nos componentes
mais sensíveis ao ciclo econô-
mico e à política monetária. A

desinflação dos preços de ali-
mentos constitui choque de
oferta favorável”. A inflação acu-
mulada em 12 meses caiu de
10,7% em dezembro de 2015
para 3,6% em maio deste ano.

Em relação ao cenário eco-
nômico doméstico, o presiden-
te do Banco Central destacou
que os vários ajustes e reformas
aumentaram a confiança e redu-
ziram a percepção de risco. “A
continuidade nessa direção, em
especialmente com a aprova-
ção da reforma da Previdência
e de outras reformas que visam
aumentar a produtividade, será
importante para a sustentabili-
dade da inflação e da queda da
taxa de juros”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Gilmar diz que pedido de
impeachment contra ele ocorre em

“momento politizado”
O ministro do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) Gilmar
Mendes disse na segunda-fei-
ra(19), no Recife, que o novo
pedido de impeachment apre-
sentado contra ele ocorreu por
causa do “momento muito
politizado” vivido no país. O
novo pedido foi protocolado no
último dia 14, no Senado, pelo
ex-procurador da República
Claudio Fonteles e pelo profes-
sor da Universidade de Brasília
(UnB) Marcelo Neves.

Os juristas apresentaram o
pedido com base na gravação de
uma conversa com o senador
afastado Aécio Neves (PSDB-
MG) com Mendes, na qual o
político mineiro pede que o ma-
gistrado interceda junto a parla-
mentares a favor do projeto de
abuso de autoridade. O grupo
também pediu que o STF e a Pro-
curadoria-Geral da República in-
vestiguem se a conduta de Men-
des é compatível com o cargo
que ocupa. Pedido de
impeachment semelhante feito
pelos juristas ao Senado foi in-
deferido pelo então presidente
da Casa, Renan Calheiros
(PMDB-AL).

No Recife, Gilmar Mendes
confirmou que atuou junto a par-
lamentares para tratar de proje-
tos de leis, ao responder sobre
o teor da conversa telefônica
com Aécio Neves, gravada pela
Polícia Federal (PF).

“O momento é muito
politizado e sempre surge esse

tipo de questão. Amizade eu te-
nho com vários políticos, estou
em Brasília há muitos anos e te-
nho me dedicado inclusive, nes-
ses diálogos com os políticos,
em realizar a reforma política”,
disse Gilmar Mendes. “Não vejo
nenhum problema e tenho rela-
ções com todas as forças políti-
co-partidárias e isso é reconhe-
cido. Em relação ao senador
Aécio, nenhuma novidade tam-
bém. Eu defendo a lei de abuso
de autoridade há muito tempo”.

Segundo o ministro, a apro-
vação do projeto de lei de abuso
de autoridade, que tornam mais
rígidas as punições a agentes
públicos e militares de todos os
poderes e órgãos auxiliares, é
“urgente” e afirmou que mante-
ve conversas com parlamentares
no plenário do Senado sobre a
necessidade de aprovação. Du-
rante a palestra no Recife sobre
os desafios de governabilidade
no Brasil, a convite do LIDE
Pernambuco, Mendes falou so-
bre a atuação de promotores e
juízes na área política, que se-
gundo o ministro do STF, vai
contra um Estado democrático.

“É preciso que se respeite o
Congresso Nacional. A política.
Vamos abominar as más práticas,
mas não se faz democracia sem
política e sem políticos. Deus
nos livre de um governo de juízes
ou de promotores. Com os
autoritarismos que vemos aí, te-
ríamos não um governo, mas
uma ditadura”, disse, sendo

aplaudido por empresários e ad-
vogados de grandes escritórios
– alguns dos quais criminais, que
atuam em casos de corrupção.

Outro argumento apresenta-
do no pedido de impeachment
foi que Gilmar Mendes come-
teu crime de responsabilidade ao
julgar habeas corpus do empre-
sário Eike Batista. A esposa do
ministro, Guiomar, é sócia em
um escritório de advocacia que
representa o réu na área cível.
Sobre o tema, Gilmar Mendes
respondeu que o fato é “uma bo-
bagem que já foi esclarecida”. “A
minha esposa atua num escritó-
rio de advocacia que não tem
nada a ver com esse processo,
que atuou em outro processo de
recuperação judicial de Eike
Batista. Não tem nada a ver com
essa questão”, disse.

Gilmar Mendes também
desqualificou os autores do pe-
dido de impeachment, chaman-
do-os de “falsos juristas”. “Um
é o Marcelo Neves. Muito mal
sucedido na carreira jurídica. Foi
expulso da FGV [Fundação Ge-
túlio Vargas] por problemas
comportamentais. Na UnB, se
deu muito mal e inclusive con-
tou com minha ajuda quando pre-
cisou de emprego, inclusive no
CNJ [Conselho Nacional de Jus-
tiça]. E Claudio Fonteles foi um
péssimo procurador-geral da
República. Era chamado no Su-
premo de doutor inépcia, tal o
seu despreparo. Uma piada am-
bulante no tribunal”.

TSE não serve para cassar
mandato

Ao ser questionado por um
integrante da plateia sobre o jul-
gamento da chapa Dilma
Rousseff e Michel Temer,
Gilmar Mendes, que também
preside o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) disse que a Justiça
Eleitoral “não existe para cassar
mandatos, quanto menos do pre-
sidente da República”, mas para
garantir a “lisura das eleições e
a transparência do processo”.
Gilmar Mendes deu o voto de
minerva contra a cassação da
chapa.

Ele disse que, no caso da cas-
sação de mandatos, “a diferença
entre remédio e veneno está na
dosagem”. “Não queríamos bus-
car substitutos para os políticos
na procuradoria, na magistratu-
ra, e muito menos nos quarteis”.

Depois, em entrevista à im-
prensa, Gilmar Mendes afirmou
que a discussão no julgamento
foi de ordem técnica.

Sobre economia, Gilmar
Mendes defendeu as
privatizações como instrumen-
to de combate à corrupção.
“Como um sistema dessa mag-
nitude [o desvio de recursos da
Petrobras] pode se estruturar?
Por que não soubemos fazer ins-
tituições que impedissem esse
tipo de prática? Isso tem a ver
com a presença do Estado na
economia. O que faz a economia
dependente do Estado”, disse.
(Agencia Brasil)

Arthur Maia diz que há margem para
aprovação de reformas apesar de crise

O relator da reforma da Pre-
vidência na Câmara, deputado
Arthur Maia (PPS-BA), disse na
segunda-feira (19) que apesar da
crise política, há margem para a
aprovação das reformas
previdenciária e trabalhista pe-
los parlamentares.

“O ambiente mudou. Mas eu
não sinto ainda, em relação ao
tamanho da base de apoio, uma
mudança”, disse Maia sobre as
reformas.

Para o relator, o papel do Con-
gresso deve aumentar diante das
denúncias de corrupção envol-
vendo o governo federal. “O
protagonismo do Legislativo vai

ter que ser muito maior para com-
pensar o enfraquecimento do
Executivo neste momento”, res-
saltou, ao discursar em evento na
Associação Comercial de São
Paulo. O deputado citou a possi-
bilidade de o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, apre-
sentar uma denúncia contra o pre-
sidente Michel Temer.

“Não estará falando a verda-
de quem disser que nós estamos
em um momento político no Bra-
sil de normalidade. Não estamos.
O procurador-geral deverá entrar
nos próximos dias com a solici-
tação para processar o presiden-
te da República”, acrescentou.

Caso a denúncia seja apresenta-
da, precisará ser aprovada pela
Câmara dos Deputados.

No mês passado, o Supremo
Tribunal Federal (STF) divulgou
áudio do encontro do empresá-
rio Joesley Batista com Temer,
ocorrido em março, no Palácio
do Jaburu. O material faz parte
do acordo de delação premiada
firmado pelo empresário e a
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) e homologado pela
Corte. Na delação, o empresá-
rio descreve esquemas de
corrupção envolvendo políticos
e integrantes do governo fede-
ral. Com base na delação, o mi-

nistro do STF, Edson Fachin, au-
torizou a abertura de inquérito
para investigar denúncias que
envolvem o presidente Temer. O
presidente  nega as acusações
feitas pelo empresário e entrou
com ação contra Joesley por
calúnia e difamação.

Para Arthur Maia, as acusa-
ções envolvendo o presidente,
ministros e ex-ministros revela-
ram um conflito institucional.
“Nota-se hoje claramente um
confronto entre o Executivo e o
Ministério Público. É uma situ-
ação extremamente difícil que
nós estamos passando hoje no
Brasil”, disse.  (Agencia Brasil)
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CARLOS ALMIR RODRIGUES JUNIOR E EDNA VIEIRA FERNANDES, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, TÉCNICO DE EMPRESSORA, NASCIDO EM SÃO
PAULO - SP, AOS 10/02/1992, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHO DE CARLOS ALMIR RODRIGUES E DE MARIA DO SOCORRO ASSUNÇÃO; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 10/04/1986, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE SATURNINO CANUTO FERNANDES E DE LUCIA
VIEIRA FERNANDES.

GILBERTO GOMES TEIXEIRA E DÉBORA LIMA SANTOS, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, GESTOR DE FATURAMENTO, NASCIDO EM
MACEIÓ - AL, AOS 25/01/1981, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ LOURISVALDO TEIXEIRA E DE ROSEANE GOMES TEIXEIRA; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADA, ANALISTA FINANCEIRO,
NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 31/08/1983, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO LIMA SANTOS E DE MARIA APARECIDA LIMA
SANTOS.

RENATO MOTA E ERIKA SATO, SENDO O PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DIVORCIADO, VENDEDOR, NASCIDO EM MACEIÓ - AL, AOS 22/01/1989, RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARIA CICERA APRIJIO MOTA;
E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, RECEPCIONISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO - SP, AOS 17/01/1996, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE NOBORU SATO E DE ELAINE MIDORI MIYASHIRO SATO.

ALEKSANDRO DA SILVA MESQUITA  E MIRIAM MARQUES DE JESUS, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, MOTOBOY, NASCIDO EM SÃO
PAULO - SP, AOS 24/01/1982, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHO DE ANTONIO MENDES DE MESQUITA E DE MARIA DE LOURDES TAVARES DA
SILVA MESQUITA; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADO, BABÁ,
NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 12/04/1981, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE LOURIVAL DE JESUS E DE MARIA JOSÉ MARQUES
DE JESUS.

JUZIMAR PIRES SILVA E PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, NASCIDO EM SÃO
PAULO - SP, AOS 13/03/1993, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHO DE JURACY  PEREIRA SILVA E DE NEIDE PIRES; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, TELEOPERADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO -
SP, AOS 20/11/1994, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA
DE JESUINO DOS SANTOS E DE VERANEIDE NASCIMENTO LIMA.

CARLOS EMANUEL DA SILVA CALDAS E MARIA APARECIDA BRASILINO DA SILVA, SENDO
O PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADO, SUPERVISOR DA CALL
CENTER, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, AOS 19/12/1972, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO SÃO PAULO - SP, FILHO DE SEVERINO DA SILVA CALDAS E DE MARIA DE
LOURDES SILVA CALDAS; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA,
PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 13/10/1990, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE CARLOS CORREIA DA SILVA E DE
PRISCILA DE FATIMA BRASILINO DA SILVA.

FELIPE PEREIRA GAMA  E VERONICA SOUZA SANTOS, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AUXILIAR FINANCEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO
- SP, AOS 09/09/1985, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOVELINO GAMA NETO E DE ANA CRISTINA PEREIRA GAMA; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO
- SP, AOS 17/10/1995, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE JEOVA DOMINGOS DOS SANTOS E DE ODENICE SOUZA SANTOS.

ALEX MATHEUS DOS SANTOS SILVA E ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA , SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ATENDENTE, NASCIDO EM
MARACANAÚ - CE, AOS 29/01/1997, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA E DE MARIA CÉLIA DOS SANTOS; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR DE REPOSIÇÃO,
NASCIDA EM MARACANAÚ - CE, AOS 13/03/1996, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE FRANCISCA ADRIANA SANTOS DE OLIVEORA.

CLÁUDIO JOSÉ DE BARROS LARA E EDMUNDO ROIZ JÚNIOR, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, NASCIDO EM
SOROCABA - SP, AOS 02/03/1962, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JARBAS DA ROCHA LARA E DE MARIA SALETE DE BARROS LARA; E
O PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO,
NASCIDO EM SOROCABA - SP, AOS 16/12/1962, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE EDMUNDO ROIZ E DE TEREZINHA NEUZA NAZARÉ
ROIZ.

RODOLPHO TELES DE SOUZA E MONIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ANALISTA DE SUPORTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, AOS 29/05/1986, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE CARLOS FERNANDO DE SOUZA E DE NILDA TELES
DA SILVA SOUZA; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA,
INSTRUTORA TEÓRICA, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 22/03/1987, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL  QUERENDO DE
OLIVEIRA NETO E DE NEUSA GOMES NASCIMENTO.

VALDIR SANTOS DE OLIVEIRA  E BEATRIZ MAZACO ARAGÃO MARTINS, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, COBRADOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO - SP, AOS 29/09/1982, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHO DE MIGUEL  EZIQUIEL DE OLIVEIRA E DE JUDITE SANTOS DE OLIVEIRA; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, COSTUREIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO - SP, AOS 01/06/1985, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE MARCOS ANTONIO MARTINS E DE SOLANGE MAZACO ARAGÃO
MARTINS.

CARLOS EDUARDO DAMETO E SOLANGE PAIXÃO DE JESUS, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AUXILIAR DE COZINHA, NASCIDO EM SÃO PAULO
- SP, AOS 13/03/1974, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE CARLOS DAMETO E DE VILMA CRISTINA  DAMETO; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, COZINHEIRA, NASCIDA EM SALVADOR - BA, AOS
28/08/1974, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
JOSÉ CARLOS DE JESUS E DE MARIA HILDA SOUZA DA PAIXÃO.

MAURICIO CARDOSO DA SILVA CRUZ E GRAZIELA  VENEZIO, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, MOTORISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP,
AOS 02/07/1974, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO
DE ARNALDO DA SILVA CRUZ E DE ILMA CARDOSO DA SILVA CRUZ; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 27/
04/1984, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE OLIVIO
DOMINGOS VENEZIO E DE IRENE ANTONIA VENEZIO.

RODRIGO DO PRADO SILVA E RENATA SANTOS DE JESUS, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ASSISTENTE DE LOGISTICA, NASCIDO EM SÃO
PAULO - SP, AOS 13/07/1987, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHO DE DONIZETI APARECIDO DA SILVA E DE NILZA MARIA DO PRADO SILVA; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, COORDENADORA
ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM EUCLIDES DA CUNHA - BA, AOS 26/06/1986, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO DE JESUS E DE EDVANILDE
IZABEL DOS SANTOS.

MIGUEL ARAÚJO SANTOS FILHO E SONIA FERNANDES DE ALMEIDA, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, MARCENEIRO, NASCIDO EM
SANTO AMARO - BA, AOS 03/06/1960, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MIGUEL ARAÚJO SANTOS E DE MARIA JOSÉ SALES SANT OS; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADO, AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDA EM CANSANÇÃO - BA, AOS 22/03/1964, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE HERNANDO FERNANDES DE ALMEIDA E DE NOEMIA
PEREIRA DA SILVA.

WILLIANS PEREIRA DOS SANT OS E ATHANY  ARCHILLA CAVALCANTE , SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, COBRADOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO - SP, AOS 10/04/1984, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHO DE ANTONIO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS E DE JULIA PEREIRA MARQUES; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM DIADEMA - SP, AOS 19/07/1990, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOAQUIM APARECIDO CAVALCANTE E DE JANE ARCHILLA DA
SILVA.

VALDINEI JUVENAL DOS SANTOS  E ANTONIA RODRIGUES BARBOSA , SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADO, VIDRACEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO - SP, AOS 09/07/1974, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ BISPO DOS SANTOS E DE MARINA JUVENAL DA SILVA SANTOS;
E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM
CATUNDA - CE, AOS 17/06/1981, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHA DE ANTONIO BARBOSA E DE MARIA RODRIGUES BARBOSA.

REGINALDO MACÊDO DOS SANTOS E WEIDY KARLA FONSÊCA EZEQUIEL, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, VIGILANTE, NASCIDO EM FEIRA
DE SANTANA - BA, AOS 31/05/1982, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JORGE LUIZ DOS SANTOS E DE RAILDA MACÊDO DOS SANTOS; E
A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE, NASCIDA EM JABOATÃO - PE, AOS 08/09/1983, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ CARLOS EZEQUIEL IRMÃO E DE JOSEFA
MARIA FONSÊCA.

WESLEY ABRAÇOS DE CARVALHO E DIANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA , SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, PROFESSOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO - SP, AOS 26/08/1990, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JUVALDIR MANOEL DE CARVALHO E DE IRACEMA ABRAÇOS DE
CARVALHO; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA,
RECREACIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 12/09/1989, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA
E DE JOANIRA ROSA DE OLIVEIRA.

ALEXANDRE AUGUSTO GUARDA E EDNA DA COSTA FERREIRA, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, BANCARIO, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, AOS
06/06/1990, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOÃO AUGUST O GUARDA E DE LILIAN CINTRA DA SILVA GUARDA; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM IPIRÁ
- BA, AOS 12/10/1989, RESIDENTE E DOMICILIADA  NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE CALIXTO BRITO FERREIRA E DE IRACENE DA COSTA FERREIRA.

LOVELY NOEL E IARA CRISTINA ANDRADE DE SOUZA PIALGEM, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE HAITIANO, SOLTEIRO, AUXILIAR DE SER VIÇOS GERAIS, NASCIDO EM
REPÚBLICA  DO HAITI, AOS 29/06/1982, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE JEAN DUPERAT NOEL E DE MARIE THERESE PHILEMON; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDA  EM SÃO PAULO - SP, AOS 24/06/1978, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE HAMILTON ANDRADE DE SOUZA PIALGEM E DE
NILZETE SILVA NOVAIS.

QUEL VEN HENRIQUE BENTO E ADRIANA NOVAIS MOREIRA DE OLIVEIRA, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, DESENVOLVEDOR DE NOVOS
NEGOCIOS, NASCIDO EM FAXINAL - PR, AOS 15/09/1992, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE VALTAIR BENTO E DE ELIANE DE JESUS
BENTO; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADA, ANALISTA
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM RESENDE - RJ, AOS 27/07/1990, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JAIR DE OLIVEIRA E DE KATIA NOVAIS
MOREIRA.

ANTÔNIO LÁZIO DE ARAÚJO PEREIRA E MARIA GLEISSIANE ARAÚJO , SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AUXILIAR DE COZINHA, NASCIDO
EM CRUZ - CE, AOS 15/06/1999, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ ELIAS PEREIRA E DE RITA CÁSSIA DE ARAÚJO; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR DE COZINHA, NASCIDA EM MARCO -
CE, AOS 27/12/1995, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE GERALDO TEIXEIRA DE ARAÚJO E DE MARIA IRENE DE ARAÚJO.

EDUARDO DOS SANTOS SILVA E ANA  CAROLINE SOUZA ALVES, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, VIGILANTE, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, AOS
26/04/1990, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
MARIANO ALVES DA SILVA E DE ANTONIA PEREIRA DOS SANT OS SILVA; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, CABELEIREIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP,
AOS 26/10/1994, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
WILSON JOSE ALVES E DE KATIA MARIA DE SOUZA.

FRANCISCO PEREIRA  DA SILVA E FRANCISDAL VA PEREIRA DE LIMA, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NASCIDO EM ALTO LONGÁ - PI, AOS 21/08/1974, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA E DE MARIA DA
ANUNCIAÇÃO SILVA; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO
LAR, NASCIDA  EM PRATA DO PIAUÍ - PI, AOS 19/10/1984, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ONIAS OTAVIO DE LIMA E DE INALDA PEREIRA
DE LIMA.

EXPEDITO BATISTA DE SOUSA E ENIDES PEREIRA SILVA , SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADO, POR TEIRO, NASCIDO EM CRATEÚS - CE, AOS
22/05/1968, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
ENECI BA TISTA DE SOUSA E DE LUISA  ALVES DE SOUSA; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, DE SERVIÇOS DOMESTICOS, NASCIDA EM RUBIM
- MG, AOS 17/04/1976, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE LIDIO PEREIRA SILVA E DE ERENI PEREIRA DA ROCHA.

LUAN RICARDO DE OLIVEIRA LARA E MARIANA ROQUE DA SILVA, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTROLADOR DE CUSTOS, NASCIDO EM
ANDIRÁ - PR, AOS 12/05/1995, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE REINALDO DE ALMEIDA LARA E DE MÁRCIA DE OLIVEIRA LARA; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, ATENDENTE, NASCIDA EM
SOUSA - PB, AOS 08/02/1997, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHA DE FRANCISCO ROQUE DA SILVA E DE FRANCISCA MARCELINO DE SOUSA.

COSME COSTA BARRET O E ANA MARIA DE CAMARGO, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, VIÚVO, APOSENTADO, NASCIDO EM VALENÇA - BA, AOS 18/
11/1956, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
FRANCISCO XA VIER BARRETO E DE EULINA COSTA DOS REIS; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO
PAULO - SP, AOS 15/04/1965, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHA DE LUIZ GONZAGA DE CAMARGO E DE ROSA  SINGER.

JESSICA  DE OLIVEIRA LUNA E JOYCE CRISTINA  LIMA NASCIMENT O, SENDO A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA  EM SÃO PAULO - SP, AOS 23/09/1998, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDIVALDO DE OLIVEIRA LUNA E DE ANA OLIVEIRA DA
SILVA; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR DE
DEPAR TAMENTO PESSOAL, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 11/12/1997, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARCOS DA SILVA NASCIMENTO
E DE LILIAN CARMEN LIMA.

FELIPE FERREIRA DE SOUZA  E MARCELA CRISTINA REZENDE SENA, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, AOS 26/06/1990, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE EDVALDO EVANGELISTA DE SOUZA E DE JOANA
DARC FERREIRA DE SOUZA; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA,
ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO, NASCIDA  EM SÃO PAULO - SP, AOS 14/12/1995,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GILBER TO SENA
E DE DEBORA FERNANDA REZENDE.

HILDEBRAND PAULO TEIXEIRA DE ARAUJO E CAROLINA DAS DORES FERNANDES, SENDO
O PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOL TEIRO, PUBLICITÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO - SP, AOS 25/01/1983, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE PAULO DE ARAUJO E DE RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE ARAUJO; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, ANALISTA CONTÁBIL, NASCIDA
EM SENADOR FIRMINO - MG, AOS 06/04/1984, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES PRIMO E DE CUSTÓDIA DAS
DORES FERNANDES.

MAURILIO FAGNER TORRES DA SILVA E AMANDA SA YANNY DA SILVA, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ESTOQUISTA, NASCIDO EM
BELÉM DO SÃO FRANCISCO - PE, AOS 17/06/1999, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHO DE FRANCIMAR FRANCISCO DA  SILVA E DE MARICLEIDE
MARINA TORRES; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADA,
AUXILIAR DE CRÉDIT O, NASCIDA EM COREMAS - PB, AOS 11/07/1990, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE SANDRA ROMELHA DA SILVA.

JOÃO SCATOLIN FILHO E JANAINA PEREIRA DA  COSTA PORTO, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, VENDEDOR, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, AOS
11/12/1981, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOÃO SCATOLIN E DE NEIDE APARECI PICOLOTTO SCATOLIN; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, SECRETÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP,
AOS 05/11/1993, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
MAURICIO DA COSTA PORTO FILHO E DE ELISABETE PEREIRA DA SILVA.

CLAUDIO CUSTODIO DOS SANTOS E ELAINE APARECIDA SARINHO BARBOSA, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, PROFESSOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO - SP, AOS 30/12/1974, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO CUSTODIO DOS SANTOS E DE MARIA CUST ODIO DOS
SANT OS; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, PROFESSORA,
NASCIDA  EM SÃO PAULO - SP, AOS 29/12/1984, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHA DE HELIA SARINHO BARBOSA.

THIAGO BEZERRA DE SOUSA E THAÍS CRISTINA FRANCO LINO, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ESCREVENTE, NASCIDO EM OSASCO - SP, AOS
21/11/1987, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
RICARDINA DE SOUSA DA CRUZ; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DIVORCIADA, ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 05/05/1991,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHA  DE ANTONIO
SANTANA LINO E DE MONICA CRISTINA FRANCO LINO.

MÁRIO RICARDO BONTEMPO  E MARCELA DE CARVALHO, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ANALISTA FINANCEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO
- SP, AOS 12/03/1986, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ EUSTER BONTEMPO E DE MARIA JOSÉ DA SILVA BONTEMPO; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO
PAULO - SP, AOS 11/01/1986, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHA DE MAURICIO LEONEL DE CARVALHO.
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0136943-43.2008.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Geori Gomes Ferreira, CPF 
273.237.228-53, Maria Catarina das Graças Ferreira, CPF 221.466.948-58, Lea Gomes Chaves, CPF 
702.271.018-04, Gráfica Midia Impressa Ltda Me, CNPJ 02.182.835/0001-35, na pessoa de seu represen-
tante legal que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil 
S/A, para cobrança de R$ 60.557,43 (30/06/2008), referente Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 
40/00009-5. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que efe-
tuem o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, caso em que os honorários 
serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou 
sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhe-
cendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pa-
gamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária; fica o coexecutado José Ma-
noel Chaves, CPF 617.518.718-00 intimado da penhora sob os seguintes valores bloqueados em 
26/07/2016: R$ 60.557,43 (Banco Santander) e R$ 5.773,90 (Caixa Econômica Federal); e da coexecutada 
Lea Gomes Chaves intimada da penhora sob os seguintes valores bloqueados R$ 12.055,08 (Banco San-
tander) e R$ 7.335,66 (Caixa Econômica Federal), para fins de eventual oferecimento de impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 10 de maio de 2017. 15 e 20/06

Edital de Citação e Intimação - Prazo 20 dias, Autos nº 0196308-83.2012.8.26.0100. A Dra. CarlaThemis 
Lagrotta Germano, Juíza de Direito da 31ª Vara Cível - Comarca da Capital/SP, na formada Lei. Faz saber a 
RM da Silva EPP (CNPJ: 09.376.327/0001-37) na pessoa do seu representante legal, que Cooperativa Central 
Aurora Alimentos ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a quantia de R$ 
30.862,54 (a atualizar), relativa duplicata nº 686867 não honrada pela executada. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 3 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, 
embargue ou reconheça o crédito exequendo, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, com 
custas e honorários, podendo requerer o pagamento restante em 6 parcelas mensais, com correção monetária e 
juros de 1% ao mês, prazos que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de conversão em penhora o 
arresto sobre a quantia de R$ 20.747,96 (depósito judicial), convertido,  a executada 15 dias, para oferecer 
embargos, independentemente de qualquer outra intimação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2017 

15 e 20/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1012477-44.2014.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III – Jabaquara, Estado de São Paulo,
Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Teresa Cristina Domingues
Gala, CPF 032.679.088-84, RG 9186686, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, CNPJ 43.144.880/
0001-82, objetivando a cobrança da quantia de R$ 20.589,59 (26.03.2014), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais, prestados no ano letivo de 2010 a aluna Letícia Gala
Burgatti. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, p ara 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, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e
os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de
revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado
inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 09 de junho de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1014897-55.2013.8.26.0068 . O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata
Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Max Burgos Roso Júnior, CPF
005.091.828-10, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada
Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança da quantia de R$
22.545,18 (21.06.2013), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano
letivo de 2009. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de revelia, constituindo-se de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 02 de junho de 2017.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0027658-39.2013.8.26.0003.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III – Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alfredo Max Von Sydow
Júnior, CPF 064.951.648-66, RG 122669885, que lhe foi proposta uma ação Monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença, por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo - SUPERO, na qual foi determinada a sua intimação para pagamento da quantia de R$
54.693,94 (abril/2017). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de
acréscimo de multa de dez por cento sobre o débito, além de honorários advocatícios de dez por
cento, expedindo-se mandado de penhora e avaliação. Transcorrido o prazo acima, sem o
pagamento voluntário, se iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que 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 16 de maio de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1026911-67.2016.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo
Furtado de Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Cerlei Terezinha Ecco Soares, CPF
762.910.229-15, RG 363602914, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança da
quantia de R$ 24.597,26 (julho/2016), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais,
prestados nos anos letivos de 2012 e 2013. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de
revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado
inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 01 de junho de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0031402-82.2012.8.26.0001.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a). Maurício Campos da Silva Velho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ricardo
Penha, CPF 063.389.738-80, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade
Educacional Bricor Ltda. S/C, objetivando a cobrança da quantia de R$ 14.879,51
(09.04.2012), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais, prestados no ano letivo
de 2008. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de revelia, constituindo-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo.
Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 12 de junho de 2017.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 1029775-83.2013.8.26.0100/01. A Dra. Anna
Paula Dias da Costa, Juíza de Direito da 44ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei,
etc... Faz Saber a Manoel Sergio Sanches CPF: 123.832.708-73 e Liliam Pinheiro CPF:
106.732.158-65 (representantes legais da Sanches & Sanches Comércio de Veículos Ltda CNPJ:
08.375.873/0001-90), que Carolina Souza da Silva CPF: 308.524.368-23 e Alice Souza da
Silva CPF: 133.046.358-74 ajuizaram Ação Ordinária de Rescisão Contratual c.c. Devolução de
Bem e Perdas e Danos, Procedimento Comum, sendo julgada procedente e condenando a
empresa ao pagamento da quantia de R$ 83.320,1 1 (Setembro/2015), ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Estando os sócios da empresa em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, manifestem-se sobre o
pedido incidental de Desconsideração da Personalidade Jurídica, podendo oferecer impugnação
e produzir provas no prazo legal. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
São Paulo/SP, 13/06/2017.  20 e 21/06
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Edital de Citação - Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0036524-36.2013.8.26.0100 
(USU. 633) O Doutor Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber aos  titulares de domí-
nio Espólio de Roque de Lorenzo representado pela inventariante Maria Conzo de Lorenzo, Alberto Alani ou 
Alberto Dabus Alani; aos confrontantes Leda Leite de Almeida, Joel Grunemberg Alves Reis, Jandira Penteado 
Moreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Denis Almeida Leite e s/m Fátima Fernandes Almeida Leite ajuizaram Ação de 
Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na pedido que seja declarado o domínio sobre 
o imóvel localizado na Rua Desembargador Oliveira Cruz, nº 41, Cangaiba, Subdistrito - Penha de França, São Paulo/
SP, com área de 182,00m², contribuinte nº 060.284.0062-9, 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.
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Defesa de Temer entra com ação
contra empresário Joesley Batista
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A defesa do presidente Mi-
chel Temer entrou na segunda-
feira (19) com uma ação na Jus-
tiça Federal em Brasília contra
o empresário Joesley Batista,
dono da JBS. Na ação, Temer
pede que o empresário seja con-
denado pelos crimes de calúnia,
difamação e injúria.  A ação foi
movida após a entrevista do
empresário à revista Época, pu-
blicada nesse fim de semana.

Segundo a defesa, a entre-
vista foi “desrespeitosa e le-
viana”, além de ofensiva à pes-
soa do presidente. Para os ad-
vogados, as declarações de
Joesley levam a sociedade a
questionar a honradez de Te-
mer.

“Na verdade, todos sabem
o real objetivo do querelado
[Joesley] em mentir e acusar
o querelante [Temer], atual

presidente da República: obter
perdão dos inúmeros crimes
que cometeu, por meio de um
generoso acordo de delação
premiada que o mantenha livre
de qualquer acusação, vivendo
fora do país com um substan-
cial (e suspeito) patrimônio.”,
diz trecho da petição.

No fim de semana, após a
publicação da reportagem, o
presidente divulgou nota na

qual disse que Joesley “desfia
mentiras em série” e que o em-
presário é o “bandido notório
de maior sucesso na história
brasileira”.

A ação será julgada pelo
juiz federal Marcos Vinícius
Reis Bastos, da 12ª Vara Fe-
deral em Brasília.

Danos morais
Após dar entrada com ação

na esfera criminal, a defesa do

presidente Temer também en-
trou com ação cível na Justiça
do Distrito Federal. Os advo-
gados também pedem que Jo-
esley seja condenado ao paga-
mento em danos morais cau-
sados à imagem do presiden-
te. O valor não foi solicitado
pela defesa e deverá ser deci-
dido pela Justiça em caso de
condenação.

“A imagem e honorabilida-

de do autor [Temer] foram ex-
tremamente atingidas pelas le-
vianas acusações direcionadas
pelo requerido [Joesley] as
quais, no mínimo, colocaram
em dúvida a credibilidade e
idoneidade do autor como pre-
sidente da República e cida-
dão. Indiscutível, portanto, que
o autor sofreu dano moral”,
argumenta a defesa. (Agencia
Brasil)
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Brasil bate os atuais campeões por
3 sets a 1 pela Liga Mundial

Seleção brasileira comemora
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Encerrar a fase classificató-
ria da Liga Mundial com vitória
era tudo que a seleção brasileira
masculina de vôlei queria para
chegar ainda com mais moral na
disputa da Fase Final em casa. No
domingo (18), a equipe dirigida
pelo técnico Renan Dal Zotto
conseguiu o resultado positivo e,
ainda por cima, sobre a Sérvia,
atual campeã da competição, por
3 sets a 1 (25/22, 25/16, 17/25
e 25/23), em 1h47, no ginásio
Orfeo Superdomo, em Córdoba,
na Argentina.

O oposto Wallace foi o mai-
or pontuador da partida, com 19
acertos (17 de ataque, um de blo-
queio e um de saque). O central
Lucão também contribuiu bem
para a vitória do Brasil, com 14
pontos, enquanto o ponteiro Lu-
carelli marcou 12 vezes. Outro
destaque da seleção brasileira
ficou por conta do central Mau-
rício Souza, que marcou 11 pon-
tos, sendo seis deles no funda-
mento saque.

Satisfeito com o resultado, o
oposto do Brasil comemorou,

mas destacou que é preciso que
a seleção ganhe ainda mais en-
trosamento para a Fase Final da
Liga Mundial.

O Brasil encerrou a fase clas-
sificatória da Liga Mundial com
seis vitórias e três resultados
negativos. Na estreia, a equipe
foi superada pela Polônia, atual
campeã mundial, por 3 sets a 2.

Na sequência, ainda na etapa de
Pesaro, na Itália, venceu o Irã e a
Itália, ambos por 3 sets a 1.

Na segunda semana, em Varna,
na Bulgária, derrotou o Canadá e a
Polônia, também por 3 a 1, e aca-
bou superado pelos donos da casa
pelo mesmo placar na última par-
tida antes da mudança de sede.

Na última etapa da fase de
classificação, em Córdoba, na

Argentina, a seleção brasileira
estreou com vitória sobre a Bul-
gária por 3 sets a 0, foi superado
pelo time da casa por 3 a 1, e ba-
teu a Sérvia também por 3 a 1.

Após a etapa da Argentina, a
última da fase classificatória, a
seleção brasileira segue em pre-
paração final para fazer a Fase
Final em casa. Os jogos serão no
Estádio Atlético Paranaense, em
Curitiba (PR), de 4 a 8 de julho,
e os ingressos estão à venda atra-
vés do site http://
www.ingressoscap.com.br/ .

No intervalo até a fase deci-
siva, onde estarão as seis melho-
res seleções da Liga Mundial, a
equipe brasileira seguirá treinan-
do no Centro de Desenvolvimen-
to de Voleibol (CDV), em Saqua-
rema (RJ).

“As duas semanas que tere-
mos de treinamento servirão para
ajustarmos muitas coisas e che-
garmos bem nessa reta final. Fi-
zemos um bom jogo e todos os
jogadores merecem parabéns,
pois jogaram muito bem”, con-
cluiu Renan Dal Zotto.

O brasileiro Pipo Derani
subiu ao pódio na LMGTE Pro
em Le Mans, no domingo (18),
e somou mais uma importante
conquista a sua crescente car-
reira no endurance mundial.

Após ser campeão da 24
Horas de Daytona e 12 Horas
de Sebring, no ano passado,
Derani teve participação im-
portante na conquista do segun-
do lugar do #67 Ford Chip Ga-
nassi Ford na 85a edição das 24
Horas de Le Mans.

O piloto de 23 anos esteve
ao lado dos britânicos Andy
Priaulx e Harry Tincknell e par-
tiram de nono no grid para as-
segurar um merecido segundo
lugar. Foi uma das edições mais
difíceis da maior prova do en-
durance mundial, com altas
temperaturas que exigiram ao
máximo dos pilotos e equipes.

Derani superou o desafio
com stints impressionantes du-
rante o dia e à noite no Ford GT.
Brigando contra equipes de fá-
brica da Aston Martin, Corvert-
te, Porsche e Ferrari, Derani
contribuiu com bons tempos de
volta para assegurar a lideran-
ça da temporada 2017 do FIA
GT (Mundial de Endurance)
para a Ford, agora com 74 pon-
tos.

“Foi um esforço incrível da
Ford Chip Ganassi Racing, a
equipe do carro #67, meus
companheiros Andy e Harry”,
declarou Derani logo após a
prova. “Foi uma corrida muito
difícil este ano, em parte por-
que as temperaturas estavam
muito altas e também em vir-
tude da competição muito acir-
rada. De verdade, todos os car-
ros da categoria tinham a pos-
sibilidade de vencer”, destacou
o brasileiro.

“Nós estávamos muito for-
tes em toda a corrida e nossa

Jovem piloto brasileiro consolida ainda mais o seu nome
no endurance mundial com outro grande resultado

estratégia foi muito boa”, con-
tinuou. “Tenho de agradecer a
toda a equipe, porque nós tira-
mos absolutamente tudo do
carro, mostramos 100% de
comprometimento em cada
departamento e isso é tudo que
você pode dar para uma corri-
da como Le Mans. Lutamos
até o final e fomos recompen-
sados”.

Além de provar seu talento
novamente na pista, Derani
também foi bastante requisita-
do e ficou honrado ao se diri-
gir a Edsel Ford no sábado de
manhã, com um discurso espe-
cial. O brasileiro também se
encontrou com o lendário AJ
Foyt, que comemorou os 50
anos de sua vitória em Le
Mans com o original Ford GT,
em 1967, ao lado de Dan Gur-
ney.

“Foram dois momentos
dos quais sempre me lembra-
rei”, disse. “Foi um período
inesquecível com a Ford e te-
nho de agradecer do fundo do
coração esta oportunidade que
eles me deram. Encerrar estas
três corridas com uma vitória,
um pódio em Le Mans e a li-
derança do WEC me deixa
muito satisfeito pelo lado pes-
soal, mas o principal foco é a
equipe que foi magnífica para
mim desde o primeiro dia”,
completou Derani.

Apesar de encerrar seu
contrato de três corridas com
a Ford no WEC para este ano,
o brasileiro ainda terá outros
desafios na temporada e já vol-
ta sua atenção para as 6 Horas
de Watkins Glen, nos Estados
Unidos, para a terceira etapa
do Campeonato Norte-ameri-
cano de Endurance do IMSA
no dia 2 de julho. Em breve, o
piloto anunciará os planos para
o restante da temporada 2017.

FIA WEC

Derani encerra
participação com a

Ford no pódio em Le
Mans e na liderança

da GTE Pro

Pipo Derani (à esquerda) comemora pódio em Le Mans
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Atletas Shimano obtêm bons
resultados no Brasil e no exterior

Wolfgang Olsen no Warm Up
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O fim de semana foi de bons
resultados para os atletas Shima-
no do Brasil e da América Lati-
na. Integrante da equipe Weber
Shimano Ladies Power, a cubana
Marlies Mejías garantiu, neste
domingo (18), o vice-campeona-
to da North Star Grand Prix,
competição disputada em Mine-
ápolis (EUA), e foi o principal
destaque da marca. Ao vencer a
sexta e última etapa da competi-
ção, a ciclista confirmou ainda a
conquista do prêmio de sprint da
prova norte-americana.

A North Star Grand Prix teve
início na quarta-feira (14) com
duas disputas. Após a oitava co-
locação no contrarrelógio, Mar-
lies foi a segunda colocada no
criterium. Com outro segundo
lugar na primeira corrida de lon-
ga duração, de 103km, a atleta
subiu para terceiro no geral. Sua
primeira vitória veio no segundo
criterium, na sexta-feira (16),
pulando para a vice-liderança,
apenas dois segundos atrás de
Emma White, líder com o tem-
po acumulado de 4h55min15.

A penúltima prova, uma cor-
rida de 98 km, no sábado (17),
teve a definição no sprint final,
com Marlies em terceiro e Emma
em segundo, o que praticamente
manteve a diferença de tempo
entre as duas atletas. Na decisão,
no terceiro criterium realizado, a
cubana da Ladies Power Team
venceu mais uma, porém, no
sprint junto com Emma, atleta
que foi a campeã individual. A vi-
tória no prêmio de sprint foi con-
firmada por Marlies, com 58 pon-
tos, contra 54 de Erica Allar.

Interestadual de Pista -  O
atleta Gideoni Monteiro (Adi In-
daiatuba/Shimano/HTPro Nutri-
tion) disputou, neste fim de se-
mana, o Campeonato Interesta-
dual de Pista, realizado no Veló-
dromo de Indaiatuba, no interior
de São Paulo. Entre as diversas
provas previstas na programação
do evento, individuais e por equi-
pes, Gideoni garantiu a vitória
por pontos.

70km de Brasília - O Pla-
nalto Central foi sede, neste fim

de semana, da 14ª edição da
70km de Brasília, competição de
Maratona MTB com largada e
chegada na Fazenda Vidigal, em
Girassol (GO). Na disputa ven-
cida pelo suíço Lukas Kaufmann,
em 4h15min58, o catarinense
Ricardo Pscheidt atingiu sua
meta de finalizar no top 5 da
competição, com a quarta colo-
cação. Pscheidt completou os
70km em 4h37min56.

Warm Up Brasil Ride - A
cidade de Botucatu, na região da
Cuesta Paulista, recebeu, neste
fim de semana, o encerramento
do Festival Brasil Ride, evento
que conta com o tradicional ser-
viço de Suporte Neutro da Shi-
mano nas provas de ciclismo. Re-
presentante da marca no Warm
Up Pró, o atleta Wolfgang Olsen
começou bem a disputa, com o
terceiro lugar no prólogo. No
segundo dia, foi o sexto coloca-
do e se manteve nesta posição no
acumulado. Porém, após ter pro-
blemas em sua bike no dia final,
Wolf foi forçado a abandonar.

Centro Olímpico será atração no
Brasileiro Caixa Sub-18

A equipe do Centro Olímpi-
co (SP) será uma das atrações da
oitava edição do Campeonato
Brasileiro Caixa Sub-18 de Atle-
tismo, que será disputado desta
sexta-feira (dia 23) a domingo
(25), no Centro Nacional de De-
senvolvimento do Atletismo
(CNDA), da CBAt, na cidade de
Bragança Paulista, em São Pau-
lo. O clube da Capital é o atual
tetracampeão do evento.

“Vamos levar uma equipe
com 16 atletas e lutar por boas
colocações em diversas provas.
Não dá para dizer que vamos bri-

gar pelo pentacampeonato, mas
para ficar entre os três primei-
ros colocados”, comentou Vic-
tor Fernandes, supervisor-técni-
co do clube. “Estamos vivendo
um momento de troca de gera-
ção”, complementou.

A missão básica do Centro
Olímpico de Treinamento e Pes-
quisa, da Prefeitura Municipal de
São Paulo, segundo Fernandes, é
a formação de atletas. “Investimos
na descoberta e no desenvolvi-
mento de valores. Temos orgulho
de muitos atletas, já adultos, es-
tarem defendendo a Seleção Bra-

sileira de Atletismo”, disse.
No ano passado, o torneio foi

disputado na Arena Caixa, em São
Bernardo do Campo, e o Centro
Olímpico somou 256 pontos na
classificação geral, vencendo no
masculino (com 119) e femini-
no (com 137). A EMFCA (RJ)
foi a segunda colocada na clas-
sificação geral com 140 pontos
e a ASA-Sorriso (MT) o tercei-
ro, com 100.

A expectativa é de muita com-
petitividade este ano também
porque o torneio é a última opor-
tunidade para os atletas buscarem

os índices exigidos pela CBAt
para o Mundial Sub-18, marcado
para o período de 12 a 16 de ju-
lho, em Nairóbi, no Quênia.

O Congresso Técnico do
Campeonato será realizado nes-
ta quinta-feira (22), a partir das
15 horas, no auditório do NAPA
(Núcleo de Apoio ao Professor
e ao Aluno), que fica na Rua São
Bento, 643/691, Vila Aparecida.

Já o Centro Nacional de De-
senvolvimento do Atletismo, an-
tigo Clube Rede, fica na Rodo-
via Alkindar Monteiro, km 50,5,
no bairro do Campo Novo.


