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Ex-presidente Lula não se
apresenta voluntariamente à PF
ALESP empossa Márcio França
como Governador do Estado de SP
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Prazo para pedir isenção no Enem
é ampliado para 15 de abril
Página 3

Previsão do Tempo
Sábado: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Domingo: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,36
Venda:
3,36
Turismo
Compra: 3,35
Venda:
3,55

EURO
Compra: 4,13
Venda:
4,13

OURO
Compra: 133,95
Venda: 161,28
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A ordem de prisão do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva é
destaque nos principais jornais da
América Latina na sexta-feira (6).
Na Argentina, o Clarin estampa na
capa “Terremoto politico no Brasil”. A versão online anuncia que
ele apresentou novo habeas corpus à Justiça, para não se entregar
até as 17h, como foi determinado
pelo juiz Sergio Moro.
O conservador La Nacion
destaca na manchete: “Acabou
o tempo para Lula”, chamando
a atenção para a falta de grandes manifestações na rua. Já o
esquerdista Pagina 12 publicou foto de um manifestante
com um cartaz de Lula, e o título: “A Democracia Presa”.
No Chile, o La Tercera noticia que Lula estará “numa cela
digna e isolada”, enquanto o La
Razon, da Bolívia, diz que a decisão de Moro deixou o Brasil em
estado de suspense. Página 3

Novo ministro da Fazenda
terá apoio total do
presidente, diz Meirelles

Henrique Meirelles deixa o Ministério da Fazenda para
disputar eleições
O novo mi nistro da Fazenda, economia brasileira, disse na sexEduardo Guardia, terá o apoio to- ta-feira (6) o titular da pasta, Hental do presidente Michel Temer rique Meirelles, ao anunciar que
para continuar a reestruturar a deixará o cargo. Segundo Meire-
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Habeas corpus de Maluf e
Palocci serão julgados pelo
STF na quarta-feira
Página 5

Parque do Ibirapuera terá
sábado de vacinação contra
a febre amarela
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MPF denuncia 12 pessoas
por fraude na licitação das
obras do estádio de Brasília
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Esporte

Circuito de Termas de
Rio Rondo recebe segunda etapa
Jarcio Baldi
Nosso correspondente

Noite

lles, ainda persistem desafios para
a equipe econômica que deverão
ficar a cargo do futuro ministro.
“A crise está superada, mas
ainda há coisas a serem enfrentadas. Esse legado não pode ser
perdido, nem esquecido. Precisamos persistir neste caminho
que levou o país à rota do crescimento. É preciso perseverança e coragem. O novo ministro
da Fazenda, Eduardo Guardia, vai
garantir que essa política continue”, declarou Meirelles.
Em entrevista após o pronunciamento de despedida, Meirelles disse ter conversado com o
presidente Temer duas vezes
hoje. Na primeira, durante a manhã, comunicou ao presidente a
decisão de deixar o cargo, que,
segundo Meirelles, ainda não tinha sido formalizada. Página 4

emitida, Lula está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
em São Bernardo do Campo
(SP). No sindicato, o ex-presidente reuniu-se com lideranças
do partido e seus advogados e
passou a noite no local. Do lado
de fora, militantes fazem uma
vigília em apoio a Lula. Minutos antes do fim do prazo, os
manifestantes fizeram uma
contagem regressiva. Logo após
às 17h, aplaudiram e gritaram:
“Não tem arrego”. Muitos gritam que não deixarão o ex-presidente ser preso. Página 4

Polícia Federal prende
ex-diretor da Dersa em
São Paulo
Página 4

Chegou a vez da América
do Sul na Motogp. O mundial
de Motovelocidade terá sua
etapa nesse final de semana
em terras argentinas, no circuito das Thermas de Rio
Rondo. A Ducati, de Dovisioso, sabe que o circuito portenho não é favorável à equipe mas, o piloto que lidera o
mundial, está confiante. “No
passado, tivemos vários problemas aqui, mas a moto melhorou muito.
No papel, estamos competitivo, resta saber se ao entrarmos em pista, também seremos” declarou o piloto. Seu
concorrente direto ao título,
Marc Marquez espera ao me-

nos obter um pódio, já que em
2017 o piloto abandonou a prova por uma queda. “Ano passado
forcei demais, cometi um erro e
saí da prova, esse ano espero pelo
menos um pódio. O asfalto é
novo em alguns pontos com pouca aderência, além da meteorologia que trás surpresas. Gosto
de correr aqui e a pista se adapta
ao meu estilo de pilotagem”. O
veterano do mundial, Valentino
Rossi, concorda com Marquez
sobre as condições do novo asfalto e meteorologia, disse que
fizeram um bom trabalho na prova de estreia do campeonato e
espera um resultado ao menos
semelhante. Em 2017, a Yamaha
fez a dobradinha na Argentina,
mas segundo o piloto, as coisas mudaram bastante para essa
temporada. “Ducati e Honda

Foto/ Motogp

Ordem de
prisão de
Lula
repercute na
imprensa
internacional

Terminou às 17h de sextafeira (6) o prazo estipulado
pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Federal no Paraná, para
que o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva se apresentasse
voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba. Até o momento, o ex-presidente não se
manifestou sobre se irá se entregar à PF. Ele também não
fez nenhum pronunciamento
desde a expedição de sua ordem de prisão.
Desde quinta-feira (5),
quando a ordem de prisão foi

Mais um final de semana de Motogp_Motogp
estão mais fortes mas, espero
que a moto e os pneus funcionem bem no final de semana”
declarou o italiano que, na segunda metade da temporada
passada teve sérios problemas

com desgaste de pneus e falta
de tração de sua Yamaha. A
Brembo, fábrica italiana fornecedora de freios à equipe Ducati, se desculpou pela queda de
Jorge Lorenzo na corrida do Qa-

tar. A empresa afirmou ser um
problema nas pinças do freio
que provocaram a queda do
piloto na 12º volta da prova.
O piloto espera que esse
tipo de problema não se repita. Afirmou também que
não acredita em pistas favoráveis ou desfavoráveis, disse trabalhar com mesmo
empenho e crê estar próximo de um ajuste na moto que
favoreça o seu estilo de pilotagem. Na Moto2, Matia
Pasini liderou o primeiro
treino livre, seguido pelo piloto e dentista português, Miguel Oliveira seguido por
Bagnaia que é um forte candidato ao título. O brasileiro
Eric Granado, readaptando-se
na categoria, ficou na antepenúltima posição.

Mineiro Victor Corrêa estreará
com navegador catarinense
Neste final de semana terá
o início o 18º Rally de Estação, na cidade gaúcha de mesmo nome, que marcará a abertura do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. As
provas da rodada dupla serão
disputadas no sábado (07) e
domingo (08), passando também por estradas de terra das
vizinhas cidades de Ipiranga do
Sul e Erebango, no norte do

Rio Grande do Sul.
Estreante nesta histórica
competição, o mineiro Victor
Corrêa (Unifenas) participará
com o mesmo Peugeot 206 da
equipe RT One Rally, mas terá
como novidade o seu navegador, Maicol de Sousa, de Itajaí,
com experiência em Rally a
quase dez anos.
Depois de disputar no ano
passado as suas primeiras cinco

corridas no Brasileiro da categoria RC5, para carros 1.6 de produção, Victor Correa subiu no
pódio em quatro delas, colhendo dois segundos, um quarto e
um quinto lugares, abandonando
uma etapa, e mesmo deixando de
participar de oito competições
terminou como quinto colocado
no certame nacional. Mesmo
com o seu talento já reconhecido, ele sabe que o primeiro dia

será de adaptação.
O Rally de Estação terá 140
quilômetros de trechos cronometrados. Serão disputadas 11
especiais cronometradas no total, sendo seis delas no sábado,

com 75 quilômetros de trechos
em uma parte de Erebango e
Estação, e outras cinco no domingo, novamente em Estação
e passando por Ipiranga do Sul,
com 65 quilômetros.
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ALESP empossa Márcio França
como Governador do Estado de SP
O novo governador do Estado de São Paulo, Márcio
França, foi empossado na sexta-feira (6) pela Assembleia
Legislativa (ALESP). Advogado, professor, vereador, prefeito, deputado federal e secretário de Estado, Márcio ocupou,
nos últimos três anos, o cargo
de vice-governador e de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Agora virtual vice-prefeito e portanto eventual prefeito [nas
ausências de Bruno] de São Paulo, o vereador Milton Leite (DEM)
tem dupla missão enquanto pautador e ajudador nas votações dos
projetos advindos do Poder Executivo.
PR E F E I T U RA ( S P )
Agora que Doria (PSDB) tá em campanha pra governador (SP)
e Bruno Covas (PSDB) assumiu a prefeitura paulistana, começam as negociações pra possíveis mudanças no Secretariado, talvez com vereadores nomeados ‘com caneta’.
A S S E M B LE IA ( S P )
Já com maioria na Casa, o PSB governo de Marcio França
(PSB) pode e deve contar com os votos não só dos partidos que
estão com o governador, além do PT, PC do B e PSOL, uma vez
que a ordem é derrotar o PSDB [de João Doria].
GOVERNO (SP)
Na posse de França (PSB), dia 6, não se conseguia dar um
passo na direção do novo governador paulista. Entre os novos
aliados e alinhados, alguns só faltavam dizer “eu sempre fui do
senhor. Na real, eu tava era enganando o Alckmin”.
CONGRESSO
Deputados e senadores do PT tão bem preocupados com a
redução das possibilidades de reeleição das bancadas, que por
isso devem minguar em todos os Estados, por conta das afrontas
do agora reeducando Lula aprontou e afrontou.
PR E S I D Ê N C I A
Embora de forma discreta, o ex-Presidente FHC comemora
o fim de Lula (PT). Agora, pode dizer que não só foi ele que derrotou o cara 2 vezes [em 1º turno] como que se o PSDB ganhar a
eleição só terá ganhado pela morte política do Lula.
J U S T I ÇAS
Quem diria que um trio de mulheres [Carmem Lúcia presidindo o Supremo, Raquel Dodge como 1ª PGR e Rosa Weber
votando contra um HC pra Lula] faria o que alguns homens não
fizeram pra que a Justiça Federal prendesse o ex-Presidente (PT).
PA R T I D O S
Neste dia 9 o refundador e dono nacional do PSD, ex-prefeito paulistano e atual ministro [Comunicações] Kassab, vai receber no grande salão do partido [ao lado da Câmara paulistana] pra
anunciar sua ex-vice-prefeita Alda Marco Antonio como ...
POLÍTICOS
... Candidata a vice-governadora na chapa em que o agora exprefeito paulistano Doria (PSDB) será o cabeça de chapa. Tirando 2014, quando errou quase tudo nas estratégias, Kassab é um
dos políticos mais profissionais que São Paulo já produziu.
H I ST Ó R IA S
Com o fim do ‘Lulismo’, o Brasil parece estar enterrando
quase um Século de chefes e ditadores políticos desde o ‘Varguismo’, o ‘Adhemarismo’, o ‘JKismo’, o ‘Janismo’, o ‘Brizolismo’, o ‘Malufismo’, o ‘Quercismo’ e alguns ‘ismos’ militares.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos “Cronistas de Política de São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil.
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Inovação.
O chefe do Executivo paulista substitui Geraldo Alckmin, que governou São Paulo
desde 2011. Na ALESP, França prestou o compromisso de
cumprimento da Constituição
e realizou o primeiro discurso
como governador.
“É com muita honra que venho a esta tribuna para assumir
o Governo de São Paulo. Sei

que é uma grande tarefa e estou ciente da responsabilidade
que isso impõe. O Estado é
forte, soberano e um exemplo
para o Brasil”, declarou o governador Márcio França.
“São Paulo tem uma longa
trajetória para proporcionar ao
País saídas importantes. Estou
convicto de que daqui saem as
intermediações ponderadas,
que podem gerar estabilidade

no Brasil. Assumo o Governo
das mãos de um homem honrado, digno, que cumpre a sua
palavra e conseguiu superar
momentos difíceis da vida do
Estado”, completou.
Ainda nesta sexta-feira, o
Palácio dos Bandeirantes sedi ou a cerimônia de Transmissão do Cargo de Governador do
Estado de São Paulo para Márcio França.

Estado de São Paulo autoriza repasse de
R$ 28,1 milhões para 62 municípios
O governador Geraldo Alckmin assinou, na sexta-feira (6),
em evento no Palácio dos Bandeirantes, o 4º lote de convênios deste ano, com 62 prefeituras paulistas. São, ao todo 62
acordos, com investimento de
R$ 28,1 milhões.
Ao receber lideranças e prefeitos na capital, Alckmin desta-

cou a importância das parcerias
com a administração municipal.
“Não há nada que me deixe
mais feliz do que assinar convênios com as prefeituras. Isso faz
a diferença, pois os recursos são
empregados em obras importantes para as cidades. Assim, descentralizamos o dinheiro e o
deixamos onde as pessoas vi-

vem”, ressalta o governador.
Os acordos estão divididos
em três secretarias estaduais:
Casa Civil, Saúde e Habitação.
São dois convênios com dois
municípios pela Casa Civil, com
investimentos no valor de R$ 1,4
milhão em obras de infraestrutura urbana.
A Secretaria Estadual de Saú-

de firma seis acordos com seis
entidades sociais, no valor total
de R$ 12,4 milhões. E a Secretaria Estadual da Habitação assina 54 convênios, totalizando
R$ 14,3 milhões.
Desde o início do ano, o
Governo do Estado já firmou
2.983 convênios, no valor total
de R$ 631,59 milhões.

Agita SP: Atividade física é crucial
na prevenção de doenças
A falta de uma rotina que
contemple atividades físicas
pode desencadear em uma série
de problemas de saúde física e
mental. Obesidade, hipertensão,
diabetes, depressão e Alzheimer
são algumas das doenças que
podem ser causadas pelo sedentarismo.
Sair dessa condição, entretanto, pode ser mais prático do
que se imagina. É o que propõe
o Programa Agita São Paulo,
uma parceria entre a Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo e o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de
São Caetano do Sul (CELFISCS)
com mais de 300 instituições
governamentais e não governamentais envolvidas, cujo objetivo é aumentar o nível de atividade física e de conhecimento sobre os benefícios de adoção de
um estilo de vida ativo.
Para o coordenador do Programa Agita São Paulo e diretor-

científico do CELAFICS (Centro de Estudos do Laboratório de
Aptidão Física de São Caetano
do Sul), Victor Matsudo, basta
30 minutos por dia dedicados a
uma atividade física para a pessoa “carimbar o passaporte da
saúde e não ser mais acusada de
ser sedentária”.
“A desculpa para muita gente, principalmente moradores de
grandes cidades como São Paulo, é a falta de tempo. A grande
mágica do Agita SP é incentivar
as pessoas a acumularem esses
30 minutos durante o dia com
intensidade moderada. Desse
modo, você pode fazer 10 minutos andando até o seu trabalho,
mais 10 minutos indo do trabalho até o restaurante do almoço
e mais 10 minutos voltando”,
sugere ele.
O Programa foi implantado
no Estado de São Paulo em fevereiro de 1997. Na década de
1990, o sedentarismo compro-

metia 70% da população paulista. Mais de vinte anos depois
esse número se inverteu: cerca
de 70% dos paulistas atingem o
tempo de exercício proposto
pelo programa.
Os números do Agita SP refletem também no sistema de
saúde do Estado de São Paulo.
Victor explica que, com os novos costumes, ocorre uma diminuição de demanda nos postos e
hospitais públicos. “Diminuiu o
número de pessoas que precisam marcar consultas, tomar remédios, fazer exames laboratoriais, se internar ou operar”, conta ele. “A soma total da economia para as contas do setor de
saúde do Estado de São Paulo,
em uma conta feita pelo Banco
Mundial, é de 310 milhões de
dólares por ano”.
No dia 6 de abril é comemorado no Brasil e no mundo o Dia
Mundial da Atividade Física. Por
isso o Programa Agita SP pre-

para durante a semana uma série
de encontros para estimular
uma vida ativa. Veja a programação especial na capital paulista
e em outras cidades: http://
www.portalagita.org.br/
Males causados pelo sedentarismo:
– Aumenta a resistência em
insulina e, com isso, aumenta o
risco de diabetes;
– Aumenta o colesterol, o
que contribui com as chances de
hipertensão;
– Aumenta a chance das diferentes causas de câncer, em
especial o de mama;
– Causa diminuição da massa óssea, contribuindo para a
osteoporose;
– Aumenta o risco de problemas da vesícula biliar;
– Contribui para a perda da
memória, para casos de depressão, autoestima e também casos
de Alzheimer;

Parque do Ibirapuera terá sábado de
vacinação contra a febre amarela
Os frequentadores do Parque do Ibirapuera que ainda não
se vacinaram contra a febre amarela poderão receber a dose neste sábado (7), durante a abertura
da quarta edição da Virada da
Saúde. A atividade fará parte da
ação promovida pela Secretaria
da Saúde de São Paulo e acontecerá na Arena de Eventos, ao lado
do Museu Afro Brasil (portão
10), das 10h às 16h.Para receber a dose, é preciso levar documento de identificação com
foto e, se possível, carteira de

vacinação e cartão SUS. Além da
ação no parque, a campanha de
imunização contra a doença segue
neste sábado em cerca de 80 postos de saúde, que estarão de plantão para atender à demanda. As unidades de plantão e seus respectivos horários de atendimento estão
disponíveis no site da prefeitura.
Durante a semana, a dose é
aplicada em todos os postos da
capital paulista. O usuário pode
localizar a Unidade Básica de
Saúde (UBS) de referência mais
próxima de seu endereço por

meio da ferramenta Busca Saúde. A campanha de imunização,
que começou em setembro do
ano passado, se estenderá até 30
de maio. A Secretaria da Saúde
reforça que a vacina contra a febre amarela não é indicada para
crianças menores de 9 meses de
idade, gestantes, mulheres amamentando crianças com até 6
meses e pacientes com imunodepressão de qualquer natureza,
com neoplasia (câncer), com
HIV, em tratamento com drogas
imunossupressoras (corticoste-

roides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores) e submetidos a transplante de órgãos.
Em caso de dúvida, é importante consultar o médico antes de
se vacinar.
Mulheres amamentando crianças com até 6 meses de idade
e gestantes que são residentes
das áreas de risco devem ser vacinadas, após avaliação do médico do pré-natal. Depois de receber a vacina, a lactante deve
suspender a amamentação por
10 dias. (Agencia Brasil)

CPTM: obras alteram circulação
dos trens neste fim de semana
Neste fim de semana (7 e 8),
a CPTM (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos) prosseguirá com as obras de modernização em suas linhas. Por isso,
os trens circularão com maiores
intervalos em trechos e horários específicos.
Confira a programação e antecipe sua viagem:
Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)
Sábado: das 20h30 até o fim
da operação comercial, serão
realizadas obras de modernização no sistema de rede aérea
entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis. O intervalo médio dos trens será de 15
minutos de Luz a Caieiras e de
30 minutos de Caieiras a Francisco Morato.
Domingo: das 4h à meia-noite, terão continuidade as obras
de modernização no sistema
de rede aérea entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis. Das 4h às
18h30, também haverá serviços de modernização no sistema de sinalização nas imediações da Estação da Luz. O
intervalo médio dos trens
será de 15 minutos de Luz a
Caieiras e de 30 minutos de

Caieiras a Francisco Morato.
Extensão da Linha 7-Rubi
(Francisco Morato-Jundiaí)
Domingo: das 4h à meianoite, em razão das intervenções
programadas para o trecho principal da linha, o intervalo médio
dos trens será adequado para 30
minutos entre as estações Francisco Morato e Jundiaí.
Linha 8-Diamante (Júlio
Prestes – Itapevi)
Sábado: das 20h até o fim da
operação comercial, as intervenções ocorrerão nos equipamentos de via permanente entre as
estações Antonio João e Barueri. O intervalo médio dos trens
será de 20 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.
Domingo: das 8h às 20h, os
serviços nos equipamentos de
via permanente serão feitos entre as estações Barueri e Jandira. O intervalo médio dos trens
será de 20 minutos entre Barueri e Itapevi.
Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)
Sábado: das 20h até o fim da
operação comercial, haverá intervenções nos equipamentos de
via permanente entre as estações
Pinheiros e Cidade Jardim e nas
proximidades da Estação Prima-

vera-Interlagos. O intervalo médio entre os trens será de 25
minutos em toda a linha.
Domingo: das 4h à meia-noite, serão realizados serviços no
sistema de rede aérea entre as
estações Jurubatuba e Grajaú. O
intervalo médio dos trens será de
22 minutos entre Jurubatuba e
Grajaú.
Linha 11-Coral / Expresso
Leste (Luz – Guaianases)
Sábado: das 21h até o fim da
operação comercial, haverá intervenções nos equipamentos de
via permanente entre as estações
Tatuapé e Corinthians-Itaquera.
O intervalo médio dos trens será
de 15 minutos entre as estações
Luz e Guaianases.
Domingo: das 4h à meianoite, os trabalhos prosseguirão
nos equipamentos de via permanente entre as estações Tatuapé
e Corinthians-Itaquera. O intervalo médio dos trens será de 20
minutos entre as estações Luz e
Suzano, sem necessidade de realizar baldeação em Guaianases.
Linha 11-Coral (Guaianases-Estudantes)
Domingo: das 5h à meianoite, serão executados serviços
nos equipamentos de via permanente entre as estações Suzano

e Jundiapeba. Excepcionalmente, os trens do Expresso Leste
seguirão direto até Suzano, sem
necessidade de baldeação em
Guaianases. O intervalo médio
dos trens será de 20 minutos de
Luz a Suzano e de 20 minutos de
Suzano a Estudantes.
Linha 12-Safira (Brás –
Calmon Viana)
Sábado e domingo: das 20h
de sábado até meia-noite de domingo, devido à realização de
serviços na Linha 13-Jade, no
trecho entre Engenheiro Goulart
e USP-Leste, o intervalo médio
dos trens será de 25 minutos em
toda a linha.
Desafio
A CPTM ressalta que executar as obras de modernização,
mantendo simultaneamente o
atendimento aos usuários, é um
grande desafio. As ações exigem
medidas como promover intervenções em horários de menor
movimentação de passageiros,
aos finais de semana, feriados e
madrugadas.
Em caso de dúvidas ou informações complementares, a
CPTM coloca à disposição o
Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.
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Demanda interna por bens industriais
tem queda de 1,6%, diz Ipea
A demanda por bens industriais no Brasil teve queda de 1,6%
entre janeiro e fevereiro deste
ano, de acordo com o indicador
mensal de Consumo Aparente
(CA) de Bens Industriais divulgado na sexta-feira (6) pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
O indicador mede, em termos gerais, os bens industriais
que permaneceram no país,
sendo ofertados tanto no varejo quanto atacado e também
usados como insumos para a
produção de outros bens. O cálculo inclui tanto aquilo que foi
produzido pelo Brasil e não foi
exportado quanto o que foi
importado pelo país.
Os dados divulgados hoje
mostram que ambos os componentes do indicador recuaram no

mês. A produção doméstica líquida de exportações, ou seja, o
que foi produzido e ficou no
mercado interno, recuou 1,2%.
Já as importações de bens industriais caíram 2,8%.
A queda foi puxada principalmente pelos alimentos, que tiveram uma redução de 4,4% em
relação a janeiro. Os produtos de
fumo e os serviços de impressão e reprodução de gravações
também recuaram 6,9% e
13,4%, respectivamente. No geral, o estudo mostra que houve
crescimento em 11 dos 22 segmentos da indústria de transformação analisados. Os que mais
contribuíram foram os segmentos de químicos, com alta de
5,8%, e de máquinas e equipamentos, com expansão de 2,6%.
Para o coordenador da pes-

quisa, Leonardo Carvalho, a queda registrada em fevereiro foi
pontual e não indica uma interrupção na recuperação econômica verificada até o momento. “Às vezes, ocorrem pequenas quedas pontuais, mas o importante é ter sempre o cuidado de analisar a tendência desse indicador. Até agora, a tendência é de crescimento, apesar de ter um mês ou outro com
queda”, disse.
Crescimento no ano
Apesar da variação mensal
ser negativa, quando considerada a variação trimestral, verifica-se um aumento de 1,2% no
consumo de bens industriais. A
variação considerando o período de um ano também é positiva, de 4,5%. O patamar anual é

inclusive superior ao verificado
em fevereiro de 2017.
De acordo com o Ipea, tomando por base o resultado acumulado em 12 meses, a demanda por bens industriais, que teve
um aumento de 4,1%, segue registrando ritmo de crescimento
mais intenso que o apresentado
pela produção doméstica, que
aumentou 2,9%, de acordo com
a Pesquisa Industrial Mensal –
Produção Física, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na avaliação do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada,
isso é um sinal “de que a atividade industrial está aquecida e que
a economia está demandando
tanto os bens industriais produzidos no país quanto os bens importados”. (Agencia Brasil)

Dólar encosta em R$ 3,37 e volta a
fechar no maior valor em 11 meses
Em um dia marcado por instabilidades políticas no Brasil e
pelo acirramento das tensões
comerciais entre Estados Unidos e China, a moeda norteamericana voltou a subir e fechou no maior nível em 11 meses. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (6) vendido a R$ 3,368, com alta de R$
0,026 (0,78%), no valor mais
alto desde 18 de maio do ano
passado (R$ 3,389).
A divisa operou em alta du-

rante toda a sessão, fechando a
semana com valorização de
2,1%. No mercado de ações, o
dia também foi de instabilidade. Depois de subir mais de
1%na quinta-feira, o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de
São Paulo, fechou a sexta-feira
com queda de 0,46%, aos
84.420 pontos. O Ibovespa encerrou a semana com queda de
0,64%.
No plano doméstico, o dia
foi de tensões por causa do pra-

zo para o cumprimento da ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decretada na quinta-feira (5) pelo
juiz Sergio Moro. O prazo dado
pelo magistrado para ele entregar-se à Polícia Federal acabou
às 17h, sem que o ex-presidente tenha se apresentado.
No exterior, a escalada dos
conflitos comerciais entre Estados Unidos e China também
influenciou o mercado. Na
quinta-feira (5), o governo do

presidente Donald Trump anunciou a intenção de sobretaxar
mercadorias chinesas em US$
100 bilhões, valor que se somaria à imposição de tarifas de
US$ 50 bilhões anunciadas no
início da semana. O Ministério
do Comércio da China informou que o país asiático continuará empenhado em defender
seus interesses e poderá impor
retaliações adicionais aos bens
norte-americanos. (Agencia
Brasil)

Prazo para pedir isenção no Enem
é ampliado para 15 de abril
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) prorrogou
o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). A data final, inicialmente marcada para 11 de abril, foi
adiada para o dia 15 de abril.
Também foi prorrogado o
prazo para os candidatos que tiveram isenção no ano passado e
faltaram aos dois dias de prova
justificarem sua ausência, para
continuar tendo o benefício.

Segundo o Inep, o objetivo
da mudança é dar mais tempo
para que os participantes possam se adequar às novidades
desta edição, “garantindo, assim, a isonomia a todas as pessoas com direito à gratuidade
da taxa de inscrição do Exame”, diz o instituto.
Tanto o pedido de isenção
como a justificativa de ausência devem ser feitas na Página
do Enem 2018. Todos os interessados em fazer o Enem
2018, isentos ou não, deverão

fazer a inscrição no exame entre 7 e 18 de maio.
Quem pode pedir isenção
Tem direito à isenção os estudantes que estejam cursando a
última série do ensino médio
neste ano em escolas da rede
pública, ou que tenham cursado todo o ensino médio em
escola da rede pública ou
como bolsista integral na rede
privada e tenham renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Também pode solicitar isenção o participante que declarar
situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro
de família de baixa renda e que
esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico).
Neste ano, também são isentos
os participantes do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) do ano passado,
que tenham atingido a nota mínima do exame. (Agencia Brasil)

Consumo e geração de energia
crescem 2% em março
O consumo e a geração de
energia elétrica no Brasil cresceram 2% em março na comparação com o mesmo período do
ano passado. Os números constam de boletim preliminar da
Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) divulgado na noite de quinta-feira (5).
O boletim comporta dados de
medição coletados entre os dias
1º e 31 de março, com a prévia
de geração e consumo de energia, além da posição dos consumidores livres e especiais.
Segundo o boletim, no mês
de março, a elevação no consumo foi influenciada diretamente pelas maiores temperaturas

registradas este ano. Com o aumento, foram consumidos
64.949 MW médios no Sistema
Interligado Nacional (SIN).
No que diz respeito à geração de energia, o mês de março
alcançou 68.314 MW médios.
Essa geração mostra que também houve aumento de 2% em
relação ao mesmo período de
2017. O boletim destaca que a
produção das usinas hidrelétricas aumentou 3,5% – o percentual também inclui a geração das
pequenas centrais hidrelétricas.
Já a geração das usinas eólicas subiu 9,3%, enquanto que a
das usinas nucleares e térmicas
caiu 35,4% e 10,1%, respecti-

vamente, no período. A explicação para a queda na geração térmica é a menor produção das
usinas termelétricas a gás, que
ficou em 14,1%.
Os setores cujo consumo
cresceu, considerando autoprodutores, comercializadores varejistas, consumidores livres e
especiais, foram: comércio
(25,7%), serviços (11,0%) e
manufaturados diversos (9,4%).
O crescimento desses setores
está vinculado à migração dos
consumidores para o mercado
livre”, informou a CCEE.
O mercado livre, segmento
de venda da energia, voltado para
grandes consumidores, permite

que o cliente escolha de quem
comprar e negociar preço e duração do contrato. Dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), que representa empresas que
atuam na compra e venda de
energia nesse mercado, indicam
que esse segmento cresceu 17%
no ano passado.
Dentro do mercado regulado, a CCEE informa que o consumo subiu 1,2%. Esse valor
leva em consideração a migração de consumidores para o
mercado livre. Sem esse efeito na análise, o aumento alcançaria 3% no período.
(Agencia Brasil)

Receita abre segunda-feira consulta
a lote residual de restituição do IR
A Receita Federal abre, a partir das 9h da próxima segundafeira (9), consulta a lote residual de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF), referente aos exercícios de 2008 a 2017.
O crédito bancário para
78.519 contribuintes será feito
no dia 16 de abril, totalizando
R$ 180 milhões. Desse total,
mais de R$ 86,900 milhões são
para contribuintes com preferência no recebimento: 17.754 idosos e 1.661 pessoas com alguma deficiência física, mental ou
moléstia grave.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita
na internet, ou ligar para o Receitafone, 146. Na consulta à
página da Receita, serviço eCAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode
avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora, informou a Receita.
Também é possível usar aplicativo para tablets e smartpho-

nes, que facilita consulta às declarações do IRPF e situação
cadastral no CPF. Com ele será
possível consultar diretamente
nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das
restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição
no CPF.
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se
o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o
requerimento por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento
de Restituição, ou diretamente

no e-CAC, no serviço Extrato do
Processamento da DIRPF.
Segundo a Receita, caso o
valor não seja creditado, o contribuinte poderá contactar pessoalmente qualquer agência do
Banco do Brasil ou ligar para a
Central de Atendimento, por
meio do telefone 4004-0001
(capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)
para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu
nome, em qualquer banco.
(Agencia Brasil)
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Mude seu conceito
sobre “fracasso”.
Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.
Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua credencial VIP para terça-feira (10/04), na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para atingir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Ordem de prisão
de Lula repercute
na imprensa
internacional
A ordem de prisão do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva
é destaque nos principais jornais da América Latina na sexta-feira (6). Na Argentina, o Clarin estampa na capa “Terremoto politico no Brasil”. A versão online anuncia que ele apresentou novo
habeas corpus à Justiça, para não se entregar até as 17h, como
foi determinado pelo juiz Sergio Moro.
O conservador La Nacion destaca na manchete: “Acabou o
tempo para Lula”, chamando a atenção para a falta de grandes
manifestações na rua. Já o esquerdista Pagina 12 publicou foto
de um manifestante com um cartaz de Lula, e o título: “A Democracia Presa”.
No Chile, o La Tercera noticia que Lula estará “numa cela
digna e isolada”, enquanto o La Razon, da Bolívia, diz que a decisão de Moro deixou o Brasil em estado de suspense.
Na Colômbia, “Lula perdeu a batalha” é a manchete do El
Colombiano. Mas a maior parte da imprensa colombiana esta
mais preocupada com as eleições presidenciais em seu próprio
pais. No Uruguai, o El Telegrafo mostra na capa que o governo
“não emitirá qualquer comunicado referente a Lula”, citando o
chanceler uruguaio Nin Novoa.
O El Pais da Espanha – que tem uma versão online brasileira
e outra latino-americana – destacou que o ex-presidente “poderá” não se entregar à Justiça. A capa do jornal impresso dá como
manchete principal a crise na Catalunha e, ao lado, a “máxima
tensão” no Brasil, diante da ordem de prisão de Lula.
Estados Unidos
A imprensa norte-americana continua atenta aos desdobramentos sobre a condenação do ex-presidente. Nessa quinta-feira
(5), Lula teve ordem de prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro,
após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter negado, no dia anterior (4), o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa.
O Washington Post destaca na manchete: “Condenação à prisão de Lula reformula cenário político no Brasil antes de eleições presidenciais”. A reportagem chama a atenção para as orientações do juiz Sérgio Moro na ordem de prisão - de que Lula
não será algemado e que terá uma cela especial.
O The New York Times traz em destaque na edição Américas
de seu portal na internet: “Juiz brasileiro ordena que ex-presidente do Brasil, Lula, inicie período de prisão nesta sexta-feira”.
A rede de TV CNN diz que “Juiz ordena prisão de ex-presidente brasileiro Lula da Silva”. Segundo a matéria, conforme a
ordem judicial, Lula deveria começar a cumprir sentença de 12
anos de prisão por corrupção, “uma medida que pode encerrar
sua carreira política”.
Europa
Os principais jornais da Europa também amanheceram hoje
(6) com manchetes sobre o mandado de prisão do ex-presidente.
A BBC de Londres traz, em manchete, que “Juiz do Brasil
manda Lula se entregar na sexta-feira”. O texto afirma que há
dúvidas se o ex-presidente se apresentará voluntariamente. “O
sistema legal brasileiro costuma ir a uma velocidade glacial, o
ritmo desse processo surpreendeu a todos”, acrescenta a BBC.
O espanhol El Mundo estampa na capa: “Lula da Silva: a queda de um gigante” e diz que a prisão de Lula representa um final
trágico para a carreira do político e um resultado dramático para
outro gigante, o maior país da América Latina.
O francês Le Figaro noticia: “Lula para a prisão, a queda de
um ídolo”, e lembra que o ex-presidente, ao final de seus dois
mandatos de quatro anos, deixou o governo com aprovação de
oito em cada dez brasileiros.
Outro periódico francês, o Le Monde, destaca: “O ex-presidente brasileiro Lula a poucas horas da prisão”. “Menos de 24
horas após o Supremo Tribunal Federal ter recusado o habeas
corpus de Luiz Inácio Lula da Silva, o magistrado encarregado da
operação Lava-Jato [Sérgio Moro] afirmou a execução imediata
da sentença do ex-presidente brasileiro, condenado em janeiro a
12 anos e um mês de prisão”.
O jornal português Expresso dá grande destaque à ordem de
prisão de Lula e publica seis matérias sobre o assunto. Entre elas,
há uma que detalha as condições em que Lula ficará preso, “num
antigo dormitório com 15 metros quadrados” e outra que avalia
como “atípica e apressada” a ordem de prisão do ex-presidente.
(Agencia Brasil)
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Novo ministro da Fazenda terá apoio
total do presidente, diz Meirelles
Polícia Federal prende exdiretor da Dersa em São Paulo
A Polícia Federal (PF) prendeu na sexta-feira (6) preventivamente, em São Paulo, o exdiretor da Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A Paulo
Vieira de Souza, acusado de desvios de recursos na construção
do trecho sul do Rodoanel, o
prolongamento da Avenida Jacu
Pêssego e a ampliação da Marginal Tietê, na capital paulista.
Conhecido como Paulo Preto,
o ex-diretor atuou em gestões
do PSDB no governo paulista.
O mandado de prisão foi
executado pela PF em cumprimento a uma decisão da 5ª Vara
Criminal Federal no estado, que
também expediu mandados contra mais quatro pessoas. Paulo
Preto é acusado de desviar em
espécie e em imóveis, entre os
anos de 2009 e 2011, o total de
R$ 7,7 milhões (valores da época). A PF também cumpriu busca e apreensão na residência do
ex-diretor da Dersa.
Os réus respondem pelos
crimes de formação de quadrilha, peculato e inserção de dados falsos em sistema público
de informação.
Em nota divulgada quando
foi apresentada a denúncia, a
defesa alegou que a ação era
“contrária à própria conclusão
da auditoria e das investigações
internas, que inocentaram Paulo Vieira de Souza de qualquer
ato ilícito ou favorecimento a

quem quer que seja. Igualmente, a denúncia não se ampara nos
elementos informativos colhidos no inquérito policial, que
mostraram que ele não cometeu qualquer crime”.
Em comunicado na sextafeira (6), a defesa de Paulo Preto informa que a prisão não tem
qualquer relação com a Operação Lava Jato.A prisão foi decretada no âmbito do processo sobre supostas irregularidades
ocorridas em desapropriações
para a construção do Rodoanel
Sul. Para a defesa, a medida é arbitrária, sem fundamentos legais,
além de desnecessária diante do
perfil e da rotina do investigado,
sempre à disposição da Justiça.
Segundo o Ministério Público Federal, durante as investigações, uma colaboradora informou ter sido ameaçada pelo
ex-diretor da Dersa.
De acordo com o MPF, a ré,
que está colaborando com as investigações, alegou ter sido
ameaçada três vezes e agredida
fisicamente, entre 2015 e 2016,
quando passou a depor contra
Paulo Preto e o ex-chefe do
Departamento da Área de Assentamento da empresa, José
Geraldo Casa Vilela, que teria
oferecido R$ 87.300 para que
assumisse os crimes. Ela informou que chegou a mudar
de endereço para evitar as
ameaças. (Agencia Brasil)

O novo ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, terá o apoio
total do presidente Michel Temer para continuar a reestruturar a economia brasileira, disse
na sexta-feira (6) o titular da pasta, Henrique Meirelles, ao anunciar que deixará o cargo. Segundo Meirelles, ainda persistem
desafios para a equipe econômica que deverão ficar a cargo do
futuro ministro.
“A crise está superada, mas
ainda há coisas a serem enfrentadas. Esse legado não pode ser
perdido, nem esquecido. Precisamos persistir neste caminho
que levou o país à rota do crescimento. É preciso perseverança e coragem. O novo ministro
da Fazenda, Eduardo Guardia, vai
garantir que essa política conti-

nue”, declarou Meirelles.
Em entrevista após o pronunciamento de despedida, Meirelles disse ter conversado com o
presidente Temer duas vezes hoje.
Na primeira, durante a manhã, comunicou ao presidente a decisão
de deixar o cargo, que, segundo
Meirelles, ainda não tinha sido
formalizada. Na segunda vez, por
volta das 14h, foi ao Palácio do
Jaburu acompanhado de Guardia
para oficializar a substituição.
Segundo o ministro, apesar
de a reforma da Previdência não
ter sido votada e de várias medidas provisórias de ajuste fiscal
estarem perdendo a validade, a
equipe econômica continuará
trabalhando para que o Congresso aprove dois projetos importantes para o governo nos próxi-

mos meses: a privatização da
Eletrobras e a simplificação do
Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (Cofins).
O principal desafio de Guardia, destacou Meirelles, consistirá em manter a recuperação do
emprego e cumprir a previsão de
o país fechar o ano com a criação de 2,5 milhões de postos de
trabalho. “O fato concreto é que
o trabalho continua. O importante é que mudamos a direção. Estávamos indo para um caminho
que levava à recessão”, comentou o ministro.
Meirelles confirmou que
deixará o Ministério da Fazenda
para disputar as eleições deste
ano. Filiado ao MDB, o minis-

tro não disse a qual cargo pretende concorrer. Ao se despedir da
função, Meirelles ressaltou que
ajudou a tirar o país de duas crises
econômicas em governos diferentes. Ele destacou a aprovação do
teto federal de gastos como “fundamental” para recuperar a confiança dos agentes econômicos.
“A crise econômica prejudica o dia a dia das pessoas. Tira
comida do prato dos mais pobres,
diminui a capacidade de compra
das famílias e cria desemprego.
Tira esperança das pessoas. Minha função no Banco Central [governo Lula], assim como na Fazenda, foi ajudar o Brasil. Encontramos desemprego, inflação,
perda de renda e falta de respeito
com os pagadores de imposto”,
comentou. (Agencia Brasil)

Ex-presidente Lula não se apresenta
voluntariamente à Polícia Federal
Terminou às 17h de sextafeira (6) o prazo estipulado pelo
juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara
Federal no Paraná, para que o expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva se apresentasse voluntariamente à Polícia Federal em
Curitiba. Até o momento, o expresidente não se manifestou
sobre se irá se entregar à PF. Ele
também não fez nenhum pronunciamento desde a expedição de
sua ordem de prisão.
Desde quinta-feira (5), quando a ordem de prisão foi emitida, Lula está no Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, em São

Bernardo do Campo (SP). No
sindicato, o ex-presidente reuniu-se com lideranças do partido e seus advogados e passou
a noite no local. Do lado de
fora, militantes fazem uma vigília em apoio a Lula. Minutos
antes do fim do prazo, os manifestantes fizeram uma contagem regressiva. Logo após
às 17h, aplaudiram e gritaram:
“Não tem arrego”. Muitos gritam que não deixarão o ex-presidente ser preso.
“Relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, concedo-lhe, em

atenção à dignidade cargo que
ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até as
17h do dia 06/04/2018, quando
deverá ser cumprido o mandado
de prisão”, decidiu Moro na ordem de prisão.
Em Curitiba, o delegado da
Polícia Federal Igor Romário de
Paula informou que estava negociando com a defesa do ex-presidente para que ele se apresentasse. De acordo com o delegado, não está descartada o prosseguimento da negociação mesmo após o fim do prazo estabe-

lecido pela Justiça.
O delegado disse que a intenção é evitar confrontos, já que o
ex-presidente está no sindicato
cercado por apoiadores. Igor de
Paula acrescentou que é remota
a chance de a Polícia Federal
entrar no sindicato para prender
o ex-presidente.
Antes das 17h, o ministro do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) Félix Fischer negou habeas corpus protocolado pela defesa do ex-presidente para anular o decreto de prisão assinado
pelo juiz federal Sérgio Moro.
(Agencia Brasil)
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(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  /LGLD 5HJLQD
5RGULJXHV0RQWHLUR&DEULQLQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD&DLR%H]HUUDGD6LOYD &3) TXH
RPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU6(636RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6mR
3DXORFRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5
GH]HPEURGH (VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHP
 GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR
GHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
07 e 10/04
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &pVDU $XJXVWR 9LHLUD
0DFHGR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD6{QLDGH$OPHLGD&DUYDOKR
&3)   TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR PRQLWyULD DMXL]DGD SRU 05&RPpUFLR GH 7HFLGRV /WGD FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD
TXDQWLD GH 5 VHWHPEUR GH   (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR
SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWD
GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H
DYDOLDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD /HL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH
GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDUoR GH 
06 e 07/04

3URFHVVR SURFHVVRSULQFLSDO &XPSULPHQWRGHVHQWHQoD
'HVSHVDV&RQGRPLQLDLV&RQGRPtQLR(GLItFLR7RXUGH/LRQ$&,6$,1&25325$d®(6/7'$(OLVDEHWK-DFRE$OYHV
 081,&,3$/,'$'( '( 63  (',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q &ODVVH
$VVXQWR&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD'HVSHVDV&RQGRPLQLDLV([HTHQWH&RQGRPtQLR(GLItFLR7RXUGH/LRQ([HFXWDGR
$&,6$,1&25325$d®(6/7'$HRXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR
3DXOR'U D 5HQDWRGH$EUHX3HULQHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D$FLVD,QFRUSRUDo}HV/WGD &13-
 TXHQRVDXWRVGDDomRGH&REUDQoDRUDHPIDVHGHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoDDMXL]DGDSRU&RQGRPtQLR
(GLItFLR7RXUGH/LRQSURFHGHXVHDSHQKRUDVREUH$SDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRDQGDURXSDYLPHQWRGR
(GLItFLR7RXUGH/LRQVLWXDGRj5XD(QJHQKHLUR$QWRQLR-RYLQR9LOD$QGUDGHQR6XEGLVWULWR6DQWR$PDUR
REMHWR GD PDWUtFXOD Q  GR  &5, GD &DSLWDO63 (VWDQGR D H[HFXWDGD HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
LQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDLPSXJQDomRQDDXVrQFLD
GRTXDOSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDUoR GH 
07 e 10/04

E D I T A L D E N O T I F I C A Ç Ã O
E X E C U Ç Ã O E X T R A J U D I C I A L
Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do
Decreto-Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de
14/03/90, a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que
oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias
contados de 06/04/2018 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à
agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia
útil em horário bancário.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1012065-95.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Jair de Souza, na forma da Lei, etc.FAZ SABER
a(o) Francisco Pereira da Silva, Rua Treze de Maio, 1220, Centro - CEP 13650-000, Santa Cruz Das Palmeiras-SP, CPF
255.324.608-09, RG 32.337.412-8, Casado, Brasileiro, Comerciante, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de ANA MARIA BORDIGNON SUEHIRO, alegando em síntese: a cobrança de
aluguéis vencidos no período de fevereiro/2014 a outubro/2014 do imóvel locado ao requerido, situado na rua Capitão Pacheco
e Chaves 850, objetivando a condenação ao pagamento do valor de R$ 10.487,46 (out/2014). Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2017.
[06,09]
EDITAL DE CITAÇÃO ² PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 0142681-04.2011.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, Juíza de Direito
da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber aos corréus DALTON JOSÉ PATRÍCIO, (CPF: 038.565.068-02)
e GISLAINE DE SOUZA PATRÍCIO, (CPF comum nº 293.316.648-85), que CONDOMÍNIO PROJETO VIVER CELSO GARCIA,
ajuizou uma Ação de Cobrança pelo rito Sumário, também contra INPAR - INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA,
desistindo da ação em face desta corré em 17/12/2012, objetivando o recebimento da quantia de R$ 20.287,82, (abril/2011), referente
às despesas condominiais e outros encargos vencidos e não pagos da unidade autônoma nº 121, do Bloco Tulipa (04), integrante do
condomínio autor, situado na Av. Celso Garcia nº 1907, Belém, São Paulo/SP. Estando os corréus em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros
os fatos alegados pelo cond. autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Ƈ
06 e 07/04

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias,
sob pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar
carta de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente fiduciário,
comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do processo de
execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 –
11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 27/04/2018; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA JOAQUIM FLORIANO, Nº 446, AG. ITAIM, COD. 0254-2-SAO PAULO/SP
Contrato: 1.1816.4134800-0 - SED: 30687/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOELMADAMACENA TORRES DA SILVA, BRASILEIRA, CASADAPELO
REGIME DA COMUNHAO PARCIAL DE BENS, NOS TERMOS DA LEI 6.515/77,
ENCARREGADA DE RELAÇOES A CLIENTES, CPF: 112.536.248-01, RG: 21.884.175SP e seu cônjuge RICARDO TORRES DA SILVA, BRASILEIRO, AVALIADOR DE
REGISTROS, CPF: 496.770.551-00, RG: 16.866.738-SP. Imóvel sito à: RUA ROLANDO
CURTI, Nº 301, APARTAMENTO Nº 14, LOCALIZADO NO 1º ANDAR, NO BL0CO 3,
EDIFICIO JURITI, DO CONJUNTO RESIDENCIAL CUPECÊ, VILA SANTA CATARINA,
NO 42º SUBDISTRITO JABAQUARA - SAO PAULO/SP. Descrição: Contendo a área útil
real de 48,83m2, área comum real de 47,29m2 e área de garagem de 18,68m2, esta
relativa a uma vaga no estacionamento coletivo descoberto localizado no pavimento
térreo do conjunto, para um automóvel de passeio, em local indeterminado, perfazendo
a área real construída de 114,80m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,7877%
no terreno condominial. Lance Mínimo Previsto: R$ 1.155.414,16.
São Paulo, 07/04/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial
07 - 14 - 27/04/2018

jornalodiasp@terra.com.br

3URFHVVR SURFHVVRSULQFLSDO &XPSULPHQWRGHVHQWHQoD&RQWUDWRV
%DQFiULRV%DQFR%UDGHVFR6$6(/9$'(&25(6&20e5&,2'(7,17$6/7'$0(5RVHPHLUH)DULD&DPDFKR(',7$/'(
&,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q &ODVVH $VVXQWR &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  &RQWUDWRV
%DQFiULRV([HTHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR6(/9$'(&25(6&20e5&,2'(7,17$6/7'$0(HRXWUR(',7$/
'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5DSKDHO$XJXVWR&XQKDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 6HOYD
GH&RUHV&RPpUFLRGH7LQWDV/WGD0( &13- H5RVHPHLUH)DULD&DPDFKR &3) TXHD
DomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$IRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDVDR
SDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 RXWXEURGH (VWDQGRDVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomR
SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV~WHLVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPDTXDQWLDGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGH
VREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWH
DLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULR
LQLFLDVHRSUD]RGHGLDV~WHLVSDUDTXHDVH[HFXWDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHPQRV
SUySULRVDXWRVVXDVLPSXJQDo}HVVRESHQDGHSURVVHJXLPHQWRGDDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGH
07 e 10/04

Contrato: 8.0254.0042021-9 - SED: 6113/2017 - CREDOR: CAIXA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES):ANA PAULACALEGARI BARROS RUBBO, BRASILEIRA, CASADAPELO
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77,
EMPRESÁRIA, CPF: 331.509.858-11, RG: 30.414.335-2-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA
CORONEL VIRGILIO DOS SANTOS, Nº 500, APARTAMENTO Nº 33, LOCALIZADO NO 3º
ANDAR DO EDIFÍCIO MIRANTE DO JARAGUÁ, NA VILA JAGUARA, NO 31º SUBDISTRITO
PIRITUBA - SÃO PAULO/SP. Com uma vaga na garagem coletiva do edifício.
São Paulo, 06/04/2018.
COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Agente Fiduciário
06, 07 e 10/04/2018

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado TIAGO ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº
296.108.478-46 e RG nº 32.115.167-7 SSP), e ELIANA CORREA LEITE (CPF n º 050.985.418-40 e RG nº
14.158.847 SSP). A Dra. Claudia de Lima Menge, MM Juiza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional
do Pinheiros/SP, na forma da, Lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e 2° Praça do bem imóvel,
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da
Ação de Despejo em fase de Execução, ajuizada por SONIA MARIA KAJIMOTO, Processo n° 011953575.2009.8.26.0011, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras
expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se encontra e a praça será realizado por meio
eletrônico, com fulcro no artigo 879 Código de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM
1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br.
A 1ª praça terá início no dia 04/06/2018 às 14:00 horas e término dia 07/06/2018 às 14:00 horas onde
serão aceitos lances de interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não
havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da
2ª Praça o dia 07/06/2018 às 14:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 28/
06/2018, às 14:00 horas. Em primeira praça deverá o lance ser superior ao valor da avaliação. Em
segunda praça, se for o lance inferior ao valor da avaliação, ficará submetido e condicionado à posterior
homologação pelo MM. Juízo responsável, sendo que o valor mínimo para a venda do bem corresponderá
a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação
judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de acordo com o artigo 891 do CPC. As praças
serão conduzidos pelo Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet,
por meio do site www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as
providências necessárias para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas condominiais não pagas
nesta ação, além daquelas com a transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos
fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que subrogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo
único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da
liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com
a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão, será assinado o auto de
arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo,
informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial,
sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 897 do CPC. O arrematante deverá pagar
ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24,
parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, por meio de deposito judicial, não estando a referida comissão
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e
deduzidas as despesas incorridas. Descrição do bem: Um terreno á ‘passagem particular “C”, no 13º
Subdistrito, Butantã, com área de 154,00m², medindo 7,00m de frente para a referida passagem, 22,00m
do lado direito, de quem da frente olha o terreno; 22,00m do lado esquerdo e 7,00m nos fundos,
confrontando no lado direito com propriedade de Jose Manoel Bertuci, no lado esquerdo com propriedade
de Oswaldo Prieto e nos fundos com propriedade de Ennoc Elias Carminholi, distando 119,00m da faixa
sanitária, localizada ao lado esquerdo de quem da referida faixa sanitária entra na passagem particular “C”,
para a qual tem frente o terreno. Contribuinte nº 185.073.0043-9, objeto da matticula 58.072 do 18º CRI/
SP. Avaliação R$ 341.000,00 (base 11/2015), valor que será atualizado até a data da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Cosnta do AV. 6 que a Pasagem particular C, denomina-se
atualmente Rua Doutor Candido de Moraes Leme Junior.nº 50. Do Pagamento Parcelado - Os interessados
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail:
claudio@llianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art.
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de
atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os
pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC).
Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento
da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da
Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo
antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a
guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto
a remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros,
custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco
por cento) sobre o valor pago (dívida exeqüenda). A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas
notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos não consta recurso. Será o
presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo, 05 de abril de 2018. Claudia
de Lima Menge – Juíza de Direito

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 25/04/18 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA MANUEL
JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68, SAO PAULO, SP, telefone 1139310744 faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma
da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GEST ORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante p agar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia
especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma Agencia da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com
no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo lance minimo de 65% do valor da
avaliação atualizado do imóvel, mais débitos fiscais e condominiais que por ventura
possam incidir sobre o mesmo.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, INSS, registro da carta de
arrematação são responsabilidade do arrematante e despesas com execução
extrajudicial correrão por conta do credor. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções
extrajudiciais.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED 1D1C1 - CONTRATO 102514092680-2- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0251 - MOEMA
ANDRES RICARDO PEREZ RIERA, ARGENTINO, MEDICO CPF 92205100815, CI
11.906.401, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 112, 11º ANDAR, EDIFICIO PARATI,
SITUADO A ALAMEDA DOS ANAPURUS, Nº 1.787, 24º SUBDISTRITO - INDIANOPOLIS,
SAO PAULO, SP. CONTENDO A AREA PRIVATIVA DE 67,325M2, AREA COMUM DE
53,695M2, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 121,020M2, CORRESPONDENDOLHE A FRAÇÃO IDEAL DE 1,93510% NO TERRENO, CABENDO - LHE O DIREITO
DE UMA VAGA NA GARAGEM COLETIVA DO EDIFICIO, SITUADA NA PARTE DO ANDAR
TERREO E PARTE NO SUBSOLO, DESTINADA A GUARDA DE UM AUTOMOVEL DE
PASSEIO, EM LOCAL INDETERMINADO, COM AUXILIO DE MANOBRISTA., COM
TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS E ACESSORIOS.
SAO PAULO, 09/04/18
ARY ANDRÉ NETO
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Motos

Seguro gratuito da “Moto do Ano”
Chegou a hora tão aguardada de adquirir
a moto dos sonhos e ainda com uma condição
super especial. Até o final do mês de abril, a
Kawasaki Motores do Brasil está oferecendo um ano de seguro gratuito contra roubos e
furtos na aquisição da Versys-X 300 zero quilômetro, que tem preço sugerido de R$ 22.990.
A campanha, realizada em parceria com
a Suhai Seguradora, segue até o dia 30 de
abril e é válida em todo o território nacional.
E o melhor: a promoção abrange tanto compras à vista como também na forma de pagamento a prazo – com uma entrada de 30% e
48 meses para pagar o saldo devedor.
Esta condição promocional tem estoque limitado. Lançada em outubro de 2017, a Versys-X 300 chegou para balançar o mercado
nacional. Projetada para superar obstáculos e
rodar nos mais variados tipos de pavimentos, o
lançamento ampliou a linha Adventure da Kawasaki e trouxe ao país um modelo único.
Equipada com motor bicilíndrico de 296
cm³, com potência final de 40 cv a 11.500 rpm
e torque de 2,6 kgf·m a 10.000 rpm, oferece
um suave desempenho em baixas e médias
rotações e uma poderosa aceleração em al-

cessário para viagens longas. O para-brisa de
grande dimensão proporciona uma excelente
proteção contra o vento, aumentando o conforto em longas viagens.
Em complemento ao assento do piloto, o
assento traseiro tem uma ampla área que oferece um conforto superior ao passageiro. As
duas alças de apoio ergonomicamente esculpidas oferecem segurança, enquanto o suporte
traseiro oferece uma excelente plataforma
para carregar a bagagem.
O painel de instrumentos da Versys-X 300
é de qualidade premium, com sofisticado design. Tem um tacômetro analógico central,
ladeado por um indicador de marchas e uma
tela LCD multifuncional.
Os números de mercado confirmam o sucesso inicial da Versys-X 300. No último trimestre de 2017, o lançamento da montadora
japonesa atingiu 435 unidades fabricadas e, este
ano, vem sendo o modelo mais produzido pela
fábrica da Kawasaki em Manaus, somando 212
unidades – até fevereiro –, dentre as três versões disponibilizadas: a básica, a com freios
ABS e a Tourer ABS.

tas rotações. A suave entrega de potência
facilita as manobras em baixas velocidades,
oferecendo bom nível de controle.
Com transmissão de seis velocidades, sua
embreagem assistida e deslizante utiliza dois
tipos de mecanismos. Atua como limitadora
do freio motor como um servo-mecanismo que
permite um acionamento mais leve no manete de embreagem, contribuindo para uma condução suave e confortável.
A Versys-X 300 vem equipada com suspensão de longo curso que permite o uso em
variadas situações. Foi projetada para absorver facilmente as imperfeições da estrada,
mesmo quando viajando em estradas não pavimentadas. O amortecedor traseiro foi projetado para absorver as irregularidades do terreno, contribuindo para a forte aptidão “OffRoad” do modelo trail da Kawasaky.
Poucos meses após sua apresentação, a
Versys-X 300 faturou o prêmio ‘Moto do Ano’
pela categoria Trail, concedido pela Revista
Duas Rodas. Uma das suas principais características é a posição de pilotagem vertical e
versátil, oferecendo alto nível de controle e
confiança do piloto, bem como o conforto ne-

Nacionais

Toyota lança nova versão SRX
Diamond na linha SW4

A Toyota do Brasil anunciou a chegada
da linha SW4 2019 em todo o território nacional. A principal novidade para o portfólio do
utilitário médio mais vendido do País é a introdução da versão especial SRX Diamond,
desenvolvida a partir da configuração topo
SRX, equipada com tração 4x4, motorização
a diesel e com capacidade para sete ocupantes. O modelo possui maior nível de equipamentos e detalhes exclusivos, e entrega ainda
mais requinte e conforto ao proprietário de
SW4, que não abre mão da robustez, dirigibilidade, segurança e capacidade off-road de
um verdadeiro SUV.
Ainda a partir da linha SW4 2019, a opção SR flex de sete lugares deixa de ser comercializada.
Ao público final, a família SW4 2019 conta, então, com cinco integrantes, sendo duas
opções flex e três diesel:
Flex: opção de entrada SR de cinco lugares e intermediária SRV de sete, ambas com
tração 4x2 e motorização Dual VVT-i Flex
2.7 litros de 16V DOHC, que gera 163 cv de
potência a 5.000 rpm, quando abastecidos com
etanol, e 159 cv, também a 5.000 giros, com
gasolina. O torque máximo é de 25 kgfm (com
álcool e gasolina), sempre a 4.000 rpm.
Diesel: topo de linha SRX com cinco ou
sete assentos e sua derivada, a nova SRX
Diamond, também com capacidade para sete
ocupantes, todas equipadas com tração 4x4 e
motor 1GD 2.8 litros e de 16 válvulas, rendendo 177 cv a 3.400 rpm, e 45,9 kgfm, entre
1.600 e 2.400 rpm.
Todas as versões contam com transmissão automática sequencial de seis velocidades
e controle eletrônico (Super ECT), capaz de
aproveitar todo o potencial do motor por meio
de um alcance de relações mais amplo e melhor aceleração em primeira marcha, além de
reduzir o consumo de combustível na sexta,

diminuindo a velocidade do motor. O sistema é
capaz de adequar o desempenho do veículo ao
estilo de condução, inclinação do terreno e nível de carga, atingindo, simultaneamente, desempenho e durabilidade.
Completam ainda o portfólio SW4 duas
versões destinadas a Vendas Diretas: a SR diesel 4x4 automática e a SR 4x2 flex mecânica
de cinco marchas, ambas com cinco assentos.
SW4 SRX Diamond 2019
Com todos os itens presentes em sua versão base, a SW4 SRX Diamond conta ainda
om protetor de para-choques na cor preta,
rodas de liga leve 18’’ com novo design e logo
Diamond na parte traseira do veículo.
A SRX Diamond é a única da linha SW4
2019 equipada de série com sistema de som
JBL® com 10 alto-falantes e um subwoofer,
elevando o nível de exclusividade aos ocupantes.
No interior, os bancos, portas e painel possuem revestimento em couro e material sintético na cor bege, além de sistema de ventilação nos assentos dianteiros. O console central da SW4 Diamond ganhou acabamento nas
cores bege e bronze, enquanto a chave é personalizada na cor branca e os tapetes e soleiras contam com logo Diamond.
A linha SW4 2019 está disponível nas cores Branco Sólido (exceto as versões SRX),
Branco Pérola (apenas para as versões SRX),
Prata Metálico, Cinza Metálico, Preto Metá-

lico e Marrom Metálico. ASRX Diamond será
oferecida somente em duas cores: Branco
Pérola e Marrom Metálico.
Equipamentos e itens de série
Toda a linha SW4 oferece, a partir da
versão SR flex de cinco assentos disponível
ao público final, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade; ar-condicionado integrado frio e quente; Sistema Multimídia Toyota Play com tela de 7" touchscreen, com sistema de navegação (GPS) integrado, sistema de entretenimento de vídeo integrado ao painel com TV Digital e leitor de
DVD, rádio com CD Player/MP3, câmera de
ré, Bluetooth®, conexão USB e AUX e seis
alto-falantes; volante com comandos integrados de telefone, áudio e vídeo; computador
de bordo com aviso de portas abertas, odômetros total e parcial e temperatura externa,
além de seleção de modo de condução entre
Eco e Power.
Apartir da intermediária SRV, o pacote de
itens contempla tela em TFT de 4,2" com funções que revelam autonomia, consumo médio
e instantâneo de combustível, distância a percorrer com combustível no tanque, economia
realizada, indicador de modo econômico, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização do navegador e de áudio.
Completam a lista alarme ultrassônico; arcondicionado automático com display digital;
assento do motorista com ajuste elétrico para
distância, inclinação e altura; bancos de couro; paddle shift; painel com detalhes em madeira; Smart Entry System, que permite o desbloqueio das portas com a simples pressão do
botão na maçaneta; botão Push Start, facilitando a operação de ligar e desligar o veículo;
maçanetas cromadas e vidros elétricos com
sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento.
As versões diesel SRX contam com todos esses equipamentos e mais abertura elétrica do porta-malas com função de memória para ajuste de altura da tampa; luz de
leitura individual dianteira em LED; ajuste
elétrico para distância, inclinação e altura
também para o passageiro dianteiro; retrovisor interno eletrocrômico; espelhos externos com regulagem elétrica, indicadores de
direção e iluminação de boas-vindas; faróis
alto e baixo com nivelamento automático;
faróis de neblina dianteiros e luzes de condução diurna, ambos em LED.

Veja abaixo a nova tabela de preços para a linha SW4 2019:
SW42019 Motorização
Versão
Preços
Diesel
SRX Diamond A/T
- 7 assentos
R$ 264.990,00
SRX A/T
- 7 assentos
R$ 256.610,00
SRX A/T
- 5 assentos
R$ 250.890,00
SR A/T
- 5 assentos (VD)
R$ 231.770,00
Flex
SRV A/T
- 7 assentos
R$ 181.690,00
SR A/T
- 5 assentos
R$ 168.140,00
SR M/T
- 5 assentos (VD)
R$ 154.380,00

CAOA Chery lança
o Tiggo 2

A CAOA Chery estreia no mercado brasileiro em grande estilo com o lançamento do
Tiggo 2, primeiro modelo da nova marca. O
SUV chega com alto valor agregado e preço
competitivo para se tornar protagonista em um
dos segmentos mais disputados do mercado
brasileiro.
Entre os grandes destaques do Tiggo 2
estão: a altura do solo, que é uma das mais
alta entre os SUV´s (186 mm), espaço interno amplo, conteúdo tecnológico, design, qualidade e um pacote funcional que vai ao encontro das expectativas dos consumidores
brasileiros.
O SUV foi desenvolvido para atender aos
mais diversos tipos de utilização, mas é ideal
para trafegar em vias urbanas, onde se mostra mais ágil e flexível, com direção fácil e
leve, suspensão firme e confortável para este
tipo de uso.
O Tiggo 2 é um SUV de confiança, pois
chega ao mercado na 2ª posição no Índice
CESVI (Centro de Experimentação e Segurança Viária) em sua categoria, depois de passar por testes rígidos que definem padrões de
custo de reparabilidade. Isto significa que o
seguro do novo modelo tem grandes chances
de ser um dos mais competitivos do segmento.
Design inovador, contemporâneo e duradouro. Essa é a escola de padrão europeu que
a Chery segue hoje com o seu Dream Team
de designers vindos de diversas marcas reconhecidas e famosas no ambiente automotivo
europeu.
O Tiggo 2 mostra estas características em
pequenos detalhes como suas linhas fluidas
que correm pela lateral, dando a sensação
contínua de movimento, um conjunto ótico
moderno com a presença de Led´s e até uma
assinatura com o nome do modelo na parte
interna dos faróis. São nos pequenos detalhes
que a Chery demonstra a revolução no design e o carinho pelos detalhes que encantam
o consumidor.
Inicialmente, o modelo está disponível em
duas versões com transmissão manual: Look

e ACT, mas está previsto ser oferecido também com transmissão automática até o final
do primeiro semestre deste ano.
A versão Look conta com ar-condicionado, pacote elétrico completo, rodas de ligaleve 16", ISOFIX, sensor de estacionamento
traseiro, DRL (luz diurna de rodagem) e entre outros itens. Já a ACT, além de todas as
opções oferecidas na versão Look, traz teto
solar, central multimídia de 8" - com espelhamento de celular Android e IOS -, controle de
estabilidade e de tração, assistente de partida
em rampa, volante multifuncional em couro,
piloto automático, ar-condicionado automático e muito mais.
Conforto Interior
Outro destaque do Tiggo 2 são suas medidas, além de toda modernidade e tecnologia
a bordo, seu espaço interno proporciona conforto aos passageiros devido às dimensões do
carro: o excelente entre-eixos de 2.555 mm,
os 1.570 de altura e os 1.760 mm de largura,
que permitem acomodar com conforto cinco
ocupantes. O SUV tem 4.200 mm de comprimento, com porta malas de 420 litros.
As duas versões são equipadas com motor Chery de 1.5l, com 4 válvulas por cilindros
e comando de válvulas variável. Alimentação
bicombustível e sistema de partida a frio elétrico. A potência do propulsor é de 115 CV a
6.000 rpm (com etanol) e de 110 CV a 6.000
rpm (com gasolina). Seu torque máximo é de
14,9 kgfm a 2.700 rpm (etanol) e de 13,8 kgfm
a 2.700 rpm (gasolina).
A transmissão é manual de 5 velocidades. O Tiggo 2 está posicionado entre os melhores do segmento com relação a economia
de combustível. O modelo tem três anos de
garantia para o veículo completo e cinco anos
para motor e câmbio.
O Tiggo 2 será ofertado em cinco cores,
sendo duas sólidas (Branco e Preto) e três
metálicas (Prata, Azul e Marrom).
No caso da versão ACT, existe a opção
de teto pintado em preto para as cores Prata,
Branco e Azul.

Nova concessionária Jaguar
Audi lança série especial Q3 Black Edition Land Rover GB Cars

Importados

A Audi apresenta uma novidade para seu
SUV de maior sucesso no país: a série especial Q3 Black Edition, já pode ser encontrada
nas concessionárias da marca. O modelo,
apenas na versão com motor 1.4 TFSI Flex,
recebe uma série de equipamentos e retoques
no visual para ficar com estilo mais esportivo
e dinâmico. O preço sugerido para a versão é
de R$ 184.990.
Baseado na versão Ambiente, o Q3 Bla-

ck Edition traz, entre as novidades, acabamento interno de alumínio, computador de bordo
colorido, teto solar panorâmico “Open Sky”,
abertura e fechamento elétrico da tampa do
porta-malas, pacote de luzes, teto interior na
cor preta e sistema de som Bose. Na parte
de design, o carro recebe kit esportivo S Line,
capas dos espelhos retrovisores externos pretas, frisos decorativos na cor High Gloss Black (preto brilhante) e rodas exclusivas de liga
leve de 18". Esse pacote é extremamente
vantajoso para o cliente, uma vez que se fosse equipar o Q3 Ambiente com todos esses
itens, arcaria com mais de R$ 12 mil acima
do preço da versão Black Edition.
A série especial está disponível apenas
para a motorização 1.4 TFSI Flex com injeção direta de combustível, que desenvolve potência máxima de 150 cv entre 4.000 e 6.000
rpm e um generoso torque de 250 Nm, disponível entre 1.500 e 3.500 giros, tanto com etanol quanto com gasolina.
Os atributos do motor são potencializados pela dinâmica transmissão S tronic de seis

velocidades. Com dupla embreagem, o câmbio realiza trocas de marchas com extrema
rapidez, sem deixar que a rotação do motor
caia. A caixa S tronic pode funcionar de forma automática, permitindo trocas manuais por
meio da alavanca no console ou pelos shift
paddles, instalados junto ao volante multifuncional.
Com esse conjunto, o Q3 alcança os 100
km/h em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 204 km/h com ambos os combustíveis.
O Q3 Black Edition está disponível nas
cores Branco Cortina, Branco Geleira, Cinza
Monção, Prata Florete, Preto Brilhante, Preto Mito e Verde Camuflagem. A lista de equipamentos inclui ainda ar-condicionado automático de duas zonas, bancos de couro, sensor de luz e chuva, volante multifuncional com
shift paddles e base aplanada revestido de
couro, sistema Audi drive select, controle de
cruzeiro, parking assist com câmera de ré,
assistente de partida em aclives, Audi Music
Interface e Bluetooth.

Um dos maiores distribuidores de automóveis do País, o Grupo SHC, que é responsável pela importação e comercialização de
JAC Motors, e conta com as bandeiras Citroën,
Peugeot, Jaguar Land Rover e Volkswagen,
além de Carbraxx (megastores especializadas
em seminovos), inaugurou uma nova concessionária Jaguar Land Rover no Jardim Anália
Franco, zona leste de São Paulo.
Por ter sido representante da marca Jaguar desde 1994, quando iniciou a importação
oficial da marca ao país, o Grupo SHC estreita ainda mais a parceria com a marca britânica com o início das atividades da segunda GB
Cars em São Paulo. A expectativa é comercializar 400 unidades das marcas Jaguar e
Land Rover por ano com a nova loja.
Localizada em uma área privilegiada, na
avenida Regente Feijó, com 8.000 mil m² de
área construída, a GB Cars Anália Franco irá
se somar às 45 concessionárias do Grupo
SHC, confirmando a vocação da empresa também na realização de negócios no segmento
premium.

Essa concessionária é a primeira Jaguar
Land Rover estabelecida na zona leste de São
Paulo e está situada a mais de 15 km da revenda mais próxima da marca, dispondo de
uma linha completa de produtos e serviços.
A GB Cars Anália Franco nasce dentro
dos novos padrões da Jaguar Land Rover, com
espaços delineados e dedicados ao show room
das duas marcas, com exibição das linhas de
modelos novos e seminovos. Este novo projeto
foi concebido com base nos princípios de transparência, flexibilidade e modularidade, que priorizam o conforto e a comodidade dos consumidores em um ambiente requintado e, ao mesmo tempo, sustentável.
Há uma área específica para atendimento de pós-venda, que pode ser efetuado com
a facilidade do agendamento online. Na oficina, a concessionária investiu no que há de mais
moderno em infraestrutura para os reparos
nos modelos das duas marcas, sempre obedecendo aos critérios recomendados pela
montadora. A previsão é receber mais de 5
mil passagens anuais de oficina.

