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Emprego formal cresce 0,15%
em março, informa ministério

Brasil terá perda de 30% nas
exportações de frango para a Europa
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FMI deve elevar projeção
de PIB ainda este ano, diz BC

MP abre inquérito para
investigar ex-governador

Geraldo Alckmin

Esporte

São Paulo, 21, 22 e 23 de abril de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,22
Venda:       3,22

Turismo
Compra:   3,21
Venda:       3,40

Compra:   3,86
Venda:       3,86

Compra: 135,85
Venda:     163,85

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

14º C

Sábado: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosi-
dade diminui

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

25º C

16º C

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

Manhã Tarde Noite

26º C

15º C

Segunda: Dia de
sol, com muitas nu-
vens à tarde. À noi-
te a nebulosidade
diminui.

Velopark tem nove vencedores
diferentes em 13 corridas

Na segunda etapa da Stock
Car, em Curitiba, o grid atual
reunia 15 pilotos que já haviam
vencido naquela pista. Lucas di
Grassi aumentou o número para
16 quando a principal categoria
do automobilismo brasileiro se-
gue para seu terceiro compro-
misso da temporada. No circui-
to do Velopark, o menor do ca-
lendário, a variedade de vence-
dores também é grande.

A primeira vez em que a
pista localizada a cerca de 30
quilômetros de Porto Alegre
recebeu a Stock Car foi em
2010, com vitória de Ricar-
do Maurício. De lá para cá,
foram 13 provas disputadas
no traçado de 2,2 quilôme-
tros de extensão, com nove
vencedores diferentes.

Felipe Fraga é o último vencedor da Stock Car no Velopark
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O maior vencedor do Velopa-
rk, em números absolutos, é Da-
niel Serra, que venceu em 2011,
2013 e 2015. Mas seu índice
pode ser ameaçado. Depois do
atual campeão da Stock Car,
quem mais ganhou corridas na
pista gaúcha foram Cacá Bueno
e Ricardo Maurício, ambos com
duas vitórias cada. Também já
venceram em Nova Santa Rita
Átila Abreu, Galid Osman, Max
Wilson, Diego Nunes, Thiago
Camilo e Felipe Fraga, todos eles
apenas uma vez.

Apesar de curto, com a pista
cercada de muros e em muito se
assemelhando a um circuito de
rua, o traçado do Velopark cos-
tuma proporcionar grandes dis-
putas por posição e ultrapassa-
gens. A promessa de duas boas

corridas, depois do que foi de-
monstrado em Interlagos e Cu-
ritiba, mantém-se intacta.

A tabela do campeonato mos-

tra isso de forma bem clara. Da-
niel Serra é o líder com 49 pon-
tos depois de uma vitória, um se-
gundo lugar e um décimo; o es-

treante Lucas di Grassi é o se-
gundo com 35 após grande de-
sempenho em Curitiba quando
fez um sexto lugar na primeira
corrida e venceu a segunda; Ru-
bens Barrichello completa o
trio de líderes com 32.

A disputa após três cor-
ridas segue apertada. Gabriel
Casagrande soma 31, apenas um
a mais que Felipe Fraga, Cacá
Bueno e Max Wilson, empata-
dos com 30. Cesar Ramos (25),
Rafael Suzuki (19) e Julio Cam-
pos (19) fecham os dez maiores
pontuadores do campeonato.
Stock Manager: você no coman-
do de sua própria equipe de Sto-
ck Car! Participe: http://
www.stockcar.com.br/stock-
manager.  Mais notícias
em:  www.stockcar.com.br

Dentil/Praia Clube e Sesc RJ já estão
em Uberlândia para decisão

Dentil/Praia Clube (MG) e
Sesc RJ já estão em Uberlân-
dia (MG) para a disputa da par-
tida decisiva da Superliga Ci-
med feminina de vôlei 17/18.
A equipe mineira e o grupo
carioca duelarão às 9h10 des-
te domingo (22), no ginásio
do Sabiazinho, em Uberlândia
(MG). A TV Globo e o Spor-
TV 2 transmitirão ao vivo.

No momento, a vantagem
na série é do Sesc RJ que ven-
ceu o primeiro jogo da deci-

são no último domingo (15) por
3 sets a 1, no Rio de Janeiro
(RJ). O time mineiro precisa
vencer o segundo jogo da série
por qualquer placar para forçar
a disputa do super set logo após
o segundo confronto.

A líbero Suelen, do Dentil/
Praia Clube, comentou sobre a
preparação final para a decisão da
competição e ressaltou a impor-
tância de um bom passe no due-
lo contra o Sesc RJ.

“Sabíamos que o Sesc RJ for-

çaria o saque para as nossas cen-
trais não jogarem e assim o nos-
so jogo não fluiria como nor-
malmente. Já estávamos traba-
lhando para isso e continuá-
mos focadas no nosso passe.
Não vejo a hora de ver esse
ginásio lotado. Acordamos e
vamos dormir só pensando na
vitória nesse jogo. Estamos
treinando e estudando em fun-
ção do Sesc RJ. O nosso sa-
que e o passe precisam funci-
onar melhor e isso acontecen-

do será um bom caminho. Nun-
ca ganhei uma Superliga e esse
grupo merece estar nesse lu-
gar. Vou dar tudo para sairmos
daqui com esse título”, disse
Suelen.

Pelo lado do Sesc RJ, a
ponteira Drussyla falou da

concentração do grupo cari-
oca em uma boa apresenta-
ção no jogo de domingo.

O Sesc RJ, atual campeão,
luta pelo 13º título da compe-
tição, enquanto o Dentil/Praia
Clube busca um título inédito
na sua história.

Tiroteio em
protesto por
controle de
armas deixa
um ferido
na Flórida

Um aluno ficou ferido de-
pois de um tiroteio  na sexta-
feira (20) na escola Forest
High School, de ensino médio,
em Ocala, no Condado de Ma-
rion, Flórida. O tiroteio acon-
teceu minutos antes do início
de um protesto estudantil na-
cional de estudantes secunda-
ristas de duas mil e seiscentas
instituições públicas de ensi-
no do país, como parte de uma
mobilização nacional em prol
do controle de armas.

A sexta-feira foi escolhida
porque há 19 anos, em 20 de
abril de 1999, dois estudantes
abriram tiros em uma escola de
ensino médio, em Colombine,
Colorado. O tiroteio deixou 13
mortes e mais de 20 feridos.

O estudante baleado foi
atingido no tornozelo e levado
para um hospital.        Página 3

O presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, disse na
sexta-feira (20) que acredita o
Fundo Monetário Internacional
(FMI) deve revisar sua proje-
ção de crescimento neste ano
para o Brasil. “Se as nossas
projeções se mantiverem, acho
que eles vão acabar subindo [a
projeção]”, afirmou.

Segundo Goldfajn, que par-
ticipa dos Encontros de Prima-
vera do FMI e do Banco Mun-
dial em Washington, no último
relatório Panorama da Econo-

mia Mundial, divulgado nesta
terça, o Brasil foi um dos paí-
ses cuja projeção mais se ele-
vou em relação ao relatório
anterior de janeiro.

No relatório do FMI, a pre-
visão é que o Brasil deve cres-
cer 2,3% neste ano e 2,5% em
2019, puxado por consumo e
investimento. As projeções do
fundo são menores do que as
do ministério da Fazenda, de
3% para este ano, e do que as
do mercado, que ficam em tor-
no de 2,8%.            Página 3
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celo Camargo Milani, o inquéri-
to vai apurar se houve o paga-
mento, pelo grupo Norberto
Odebrecht, de “vantagem indevi-
da ao ex-governador Geraldo Al-
ckmin, com a participação de
Adhemar César Ribeiro [cunha-
do de Alckmin] e de Marcos An-
tonio Monteiro [que coordenou
financeiramente a campanha de
Alckmin], a título de caixa 2, sem
regular declaração à Justiça Elei-
toral”. A suspeita é que Alckmin
tenha deixado de declarar R$ 2
milhões para a Justiça Eleitoral
na campanha de 2010 e R$ 8,3
milhões na campanha de 2014.

Por meio de nota, a assesso-
ria do ex-governador informou
que “vê a investigação de nature-
za civil com tranquilidade e está
à disposição para prestar quais-
quer esclarecimentos. Página 4

Ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin
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O Ministério Público de São Pau-
lo (MPSP) abriu um inquérito para
investigar o ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) por

improbidade administrativa.
Assinado pelos promotores

Otávio Ferreira Garcia, Nelson
Luis Sampaio de Andrade e Mar-

Vacinação contra gripe
começa nesta

segunda-feira (23) na capital
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Fachin determina liberação
de empréstimo de

R$ 315 milhões ao Piauí

Jungmann diz que MPs
garantirão recursos

“vultosos” para segurança
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Indice de expansão do
comércio cresce 1,6% em

São Paulo este mês



São Paulo tem 40% do investimento
em saneamento das capitais no país

São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, 21, 22 e 23 de abril de 2018

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )

A revista da COHAB cometeu um equívoco na capa da revista
que mostra os contemplados com apartamentos populares. Na
última edição, pintou a foto do vereador Digilio (PRB), pastor na
igreja Quadrangular e vereador no 1º mandato. O dirigente Edson
Aparecido (PSDB) precisa esclarecer.                                 

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

Bruno Covas (PSDB) e o vereador Eduardo Tuma (PSDB) -
Secretário ‘Casa Civil’ - são os políticos mais cobiçados entre as
mulheres de São Paulo. Seja nas redes sociais e até mesmo ao
vivo. Bruno é o mais jovem prefeito da história e Tuma pode ser
o mais jovem presidente do Parlamento paulistano.                  

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

No Palácio Anchieta, completando 50 anos na sede do Ibira-
puera, há quem diga que o governo França (PSB) começou bem
e há quem diga que se o governador não começar a cumprir as
promessas de que vai ‘mandar pra roça’ quem jogar contra ele
pode perder terreno pra Doria (PSDB) e Skaf (PMDB).             

G O V E R N O  ( S P ) 

Pro jantar com o governador França (PSB), não foram PT e
cia.; do PSDB só Bezerra; do DEM Edmir e cia.; do PP Curiati e
Olim; do PSB todos, do PMDB Itamar e Caruso , do PR todos,
do PV Sardelli, do PSC Celso, do AVANTE Clélia e do
PRB Vieira. Do PTB, o líder e dono Campos não estava se
sentindo bem.       

C O N G R E S S O 

Deputado federal Gilberto (PSC) segue podendo, mesmo de-
pois que o partido perdeu o campeão de votos Feliciano [levado
pela colega Abreu pro PODEMOS - ex-PTN] e na Assembleia
(SP) ficou somente com 1 deputado. Faturou uma Secretaria -
pro filho vereador Gilbertinho - no governo França (PSB).           
    

P R E S I D Ê N C I A 

Até quando Temer (PMDB) vai dizer que pode ser ele o can-
didato à reeleição com o agora ex-PSD [de Kassab] Meirelles de
vice, apostando no aumento da popularidade em função de algum
crescimento econômico pra 2018 ? Será que tão a fim de desmo-
ralizar de vez as empresas de pesquisas ?  

P A R T I D O S 

No PTB, do deputado e eterno líder na ALESP Campos Ma-
chado, a dirigente do “PTB Mulher” Marlene [candidata ao Sena-
do em 2014] será candidata este ano. A mais bela política do Es-
tado só não definiu ainda qual será o cargo. Se for preciso, até
mesmo à Câmara Federal, caso Jefferson fique pior.            

H I S T Ó R I A S 

No dia 23 de abril de 1933 foi fundado na cidade de São Pau-
lo o jornal ”O DIA”; tá completando 85 anos de fundação. “O DIA”
é hoje o 3º diário mais antigo em circulação. “O DIA” foi tam-
bém Diário Oficial do Município de São Paulo, publicando [há
50 anos] o decreto do prefeito Faria Lima, ...  

D A  

... criando o Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
“O DIA” pertenceu ao grupo político do interventor e depois go-
vernador (SP) Adhemar de Barros [falecido em 1969]. O jornal
do Rio era sucursal do paulista. Em tempo: nossa coluna de
política completou 25 anos de publicação diária.  

 P O L Í T I C A 

... Na nossa coluna pro jornal mensal ”IL GIORNO DEL SU-
DAMERICA”, relacionamos os vereadores paulistanos, deputa-
dos na ALESP, na Câmara Federal e no Senado [por São Paulo].
Pedimos perdão por não ter relacionado Roque Barbieri [grafado
Barbiere] no Portal da ALESP e na porta do gabinete.     

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na política e uma via da liberdade possí-
vel. Ele está dirigente na Associação ”Cronistas de Política de
São Paulo”. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um
dos pioneiros no Brasil.  

CESAR
 NETO

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

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548
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Mais de 40% do dinheiro in-
vestido em obras de saneamen-
to nas 27 capitais brasileiras foi
aplicado pela Sabesp na cidade
de São Paulo. a informação é
resultado de estudo do Instituto
Trata Brasil divulgado na última
quarta-feira (18).

Entre os anos de 2012 e
2016, a companhia investiu R$
9,1 bilhões no saneamento da
cidade de São Paulo, ou seja,
média de R$ 1,8 bilhão por ano.

No total, foram investidos
R$ 22,20 bilhões nas 27 capi-
tais brasileiras no mesmo perí-

odo. O Rio de Janeiro, segun-
do colocado, recebeu investi-
mento de R$ 1,92 bilhão – ou
seja, apenas um quinto do que
foi aplicado na capital paulis-
ta. Recife, em terceiro lugar,
recebeu R$ 1,39 bilhão, o que
representa apenas 15% do valor
aplicado em São Paulo.

Franca no pódio mais uma
vez

O novo ranking do sanea-
mento também destaca Fran-
ca como o melhor município
brasi le i ro  em saneamento

pelo quinto ano consecutivo,
com 100% de abastecimento
de água, 100% de coleta de
esgoto e 100% de tratamen-
to de esgoto.

A cidade também é a que
mais recebe investimento entre
os 20 melhores colocados do
ranking. O investimento médio
anual por habitante em Franca é
de R$ 189,14, cerca de 39% a
mais que o segundo município
que mais investe.

Outro destaque do estudo é
a entrada de Taubaté entre as 10
cidades com os melhores índi-

ces de saneamento. O município
está na 8ª posição neste ano. No
ranking passado estava no 14º
lugar. Com isso, duas cidades do
Vale do Paraíba estão entre as 10
primeiras posições, Taubaté e
São José dos Campos – ambas
atendidas pela Sabesp.

O diagnóstico dos principais
indicadores de saneamento bá-
sico dos 100 maiores municípi-
os brasileiros (em população)
tem como base o SNIS 2016
(Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento), do
Ministério das Cidades.

Vacinação contra gripe começa
nesta segunda-feira (23) na capital

Começa nesta segunda-feira
(23) a campanha de vacinação
contra a gripe no município de
São Paulo. A dose estará dispo-
nível em todos os postos de saú-
de da capital aos chamados gru-
pos prioritários, que são aque-
les com maior possibilidade de
desenvolver quadros mais graves
das doenças respiratórias. A meta
da campanha deste ano é vacinar
2.395.236 pessoas.

Nesta primeira fase, a vaci-
na será aplicada nos profissio-
nais de saúde, nos indígenas e
nas pessoas com 60 anos e mais
de idade.

Somente a partir de 2 de
maio serão incluídas as crianças

entre 6 meses e menores de 5
anos de idade, as gestantes e
as puérperas (mulheres que es-
tão no período de até 45 dias
após o parto).

Em 9 de maio será a vez dos
portadores de doenças crônicas
(cardiopatias, diabetes, HIV po-
sitivo e imunodeprimidos) e ou-
tras comorbidades, além de pro-
fessores.

Nos casos dos profissionais
de saúde e educação, é preciso
apresentar holerite ou crachá para
receber a vacina. Portadores de
doenças crônicas e outras co-
morbidades devem levar a recei-
ta da medicação que faz uso com
data dos últimos seis meses.

 Dia D
O dia de mobilização nacio-

nal para vacinação de Influenza
será em 12 de maio, com en-
cerramento da campanha pre-
visto para 1º de junho. Seguin-
do a recomendação da Organi-
zação Municipal da Saúde
(OMS), a vacina é a trivalente
e protege contra três subtipos
do vírus da gripe: H1N1, H3N2
e Influenza B.

“A campanha acontece anu-
almente devido à duração
da proteção ser de aproximada-
mente um ano, pois depende de
alguns fatores como idade e
do sistema imunológico de cada
um, e também para a atualização

da vacina de acordo com os ví-
rus de maior circulação no ter-
ritório. O benefício da vacina é
proteger das complicações que
podem acontecer por consequ-
ência da gripe, como pneumoni-
as, e evitar internações e, em
casos mais graves, óbito”, expli-
ca a gerente do Programa Muni-
cipal de Imunizações da Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS),
Maria Lígia Nerger. 

A dose é contraindicada para
pessoas que já tiveram alergia
grave em doses anteriores ou a
algum componente da vacina.
Pessoas com febre alta também
devem procurar orientação mé-
dica antes de se vacinar.

Governo autoriza doação da NF
Paulista em duas modalidades

O governador Márcio Fran-
ça assinou, na sexta-feira (20),
o decreto que restabelece a pos-
sibilidade de os consumidores
realizarem a doação de cupons da
Nota Fiscal Paulista em papel,
sem a indicação de CPF, e da con-
sequente captação dos documen-
tos doados voluntariamente às
instituições filantrópicas.

A assinatura ocorreu no Pa-
lácio dos Bandeirantes, duran-
te a apresentação do balanço do
programa e a entrega dos prê-
mios aos ganhadores do sorteio
de abril.

A medida tem o objetivo de
auxiliar os estabelecimentos
que ainda não se adaptaram às
novas regras e será válida até 31
de dezembro. “As entidades
têm dificuldades de se adequar,
pois nem todas estão na mesma
condição financeira para que
possam se adaptar. O sistema
moderno é mais rentável, evita
intermediários e faz com que o
destino dos recursos seja a pró-
pria instituição”, ressalta Már-
cio França.

Pela doação em papel, os
estabelecimentos receberão o
teto máximo de 7,5% o valor da
nota. Já nas doações realizadas
diretamente pelo aplicativo da
Nota Fiscal Paulista ou pelo sis-
tema automático, com a indica-

ção do CPF, podem gerar uma
receita de até 10 Ufesps (o
equivalente a R$ 250,70) por
cupom fiscal. Com isso, um
cupom fiscal doado por esse
método gera a mesma receita de
100 documentos depositados
em urnas.

Crescimento
Com mais de 1 milhão de

downloads do aplicativo ofici-
al, nos dois primeiros meses
deste ano, as doações somaram
R$ 10 milhões, ou seja, três
vezes mais do que o mesmo
período de 2017. Além disso,
com o uso do aplicativo e do
sistema automático o número
de pessoas que passaram a doar
os seus cupons cresceu quatro
vezes, comparado ao primeiro
bimestre do ano passado.

A modernização do progra-
ma proporcionou mais recursos
para as entidades assistenciais,
reduzindo os esforços e o cus-
teio com o cadastro dos cupons,
que, no caso de algumas insti-
tuições, representavam mais de
50% da renda adquirida com o
programa. Dessa forma, quase
metade das cadastradas no pro-
grama já ganham mais do que no
sistema antigo.

Com a doação automática, a
expectativa da Secretaria da Fa-

zenda é que a soma dos cupons
doados por consumidor gere
uma receita anual de R$ 4 mil
reais para a instituição de sua
preferência. Por isso, é impor-
tante que as ONGs mobilizem
amigos e familiares dos atendi-
dos a contribuírem com a sua
causa.

Doações
Para realizar o cadastro, bas-

ta entrar no site do programa,
escolher a sua entidade favori-
ta e autorizar. No momento da
compra, quando informado o
CPF, o crédito do cupom vai di-
reto para a instituição e ainda
concorrem a prêmios nos sor-
teios mensais.

Assim, a distribuição dos re-
cursos já beneficia um número
maior de entidades. No sistema
antigo, com a captação dos cu-
pons por meio das urnas fis-
cais, apenas 4% das institui-
ções eram contempladas com
50% dos valores distribuídos.
Com a doação via aplicativo,
esse número subiu para 20%
e a expectativa é que a distri-
buição desses recursos seja
ainda melhor.

Vale destacar que a doação
pelo aplicativo é uma importan-
te ferramenta de combate a
fraudes, o que prejudica cerca

de 70% das entidades, princi-
palmente por conta da indústria
ilegal que foi criada para capta-
ção de cupons fiscais de for ir-
regular.

Programa
Criado em outubro de 2007,

o Nota Fiscal Paulista integra o
Programa de Estímulo à Cida-
dania Fiscal do Governo do Es-
tado e reduz, de fato, a carga tri-
butária individual dos cidadãos,
que recebem créditos ao efetu-
ar compras de mercadorias em
São Paulo.

A iniciativa conta com mais
de 19 milhões de participantes
cadastrados e, desde seu início,
soma mais de 59 bilhões de do-
cumentos fiscais processados
na Fazenda. No total, a Nota Fis-
cal Paulista devolveu aos parti-
cipantes R$ 15,9 bilhões, sen-
do R$ 14,2 bilhões em crédi-
tos e mais de R$ 1,6 bilhão em
prêmios nos 113 sorteios já re-
alizados.

Para conferir os créditos,
aderir ao sorteio ou obter mais
informações sobre a Nota Fis-
cal Paulista, basta acessar
a página do programa no site da
Secretaria da Fazenda. Para bai-
xar o aplicativo, acesse a loja de
aplicativos de seu smartphone
ou tablet.

Prorrogadas inscrições para
concurso de estágio na Sabesp

A Sabesp prorrogou as ins-
crições do concurso público para
preencher 956 vagas de estágio
na companhia. Desse total, 393
são para candidatos do ensino
médio regular, 128 para ensino
técnico e 435 para superior.

As inscrições são recebidas
exclusivamente pela internet e o
prazo se encerra às 14 horas da
próxima segunda-feira (23). A
taxa é de R$ 60 para os estudan-
tes do ensino médio e técnico e
de R$ 80 para superior.

O edital completo com as ori-
entações para inscrição e regras
está disponível no site da Funda-
ção Carlos Chagas, instituição res-
ponsável pelo concurso
p ú b l i c o  ( h t t p : / /
www.concursosfcc.com.br/con-
cursos/sabes217/index.html).

É importante que o candidato
estude em horário que seja compa-
tível, e não conflitante com o perí-
odo do estágio, a ser comunicado
na data da convocação. A bolsa-au-
xílio mensal é de R$ R$ 812,03 para

ensino médio regular; R$ 897,50
para estudantes do ensino médio téc-
nico; e de R$ 1.068,44 para os de
ensino superior.

Os aprovados também rece-
berão vale-refeição, vale-trans-
porte, assistência médica (ex-
clusiva ao estagiário) e seguro
contra acidentes pessoais.

As vagas de estágio de nível
técnico são para estudantes dos
cursos de Administração, Edifica-
ções, Elétrica, Eletrônica, Eletro-
técnica, Enfermagem do Trabalho,
Informática, Mecânica, Química,
Saneamento, Secretariado e Segu-
rança do Trabalho.

Já as vagas que exigem cur-
so superior estão distribuídas
nas áreas de: Administração, Aná-
lise e Desenvolvimento de Sis-
temas, Ciências Biológicas, Ci-
ências Contábeis, Ciências da
Computação, Ciências Econômi-
cas, Comunicação Social (Foto-
grafia, Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Rádio e TV e Rela-
ções Públicas), Design Gráfico,

Direito, Engenharia (Ambiental,
Cartográfica, Civil, de Produção,
Elétrica, Mecânica e Química).

Há vagas ainda para Informá-
tica, Propaganda e Marketing ou
Marketing, Psicologia, Química,
Secretariado Executivo, Serviço
Social, Sistemas de Informação,
Tecnologia da Informação, Tec-
nologia em Construção de Edifí-
cios, Tecnologia em Gestão Em-
presarial ou Processos Gerenci-
ais, Tecnologia em Hidráulica e
Saneamento Ambiental, e Tecno-
logia em Obras Hidráulicas.

Estão reservadas 10% das
vagas para pessoas com defici-
ência, conforme curso e a região
de classificação.

Condições
Para concorrer a uma das va-

gas é necessário ter idade míni-
ma de 16 anos no ato da admis-
são, estar regularmente matricu-
lado e cursando instituição pú-
blica ou privada e ter no mínimo
seis meses para a conclusão do

curso a contar da data de início
prevista para o estágio.

O estudante deverá se inscre-
ver para apenas uma vaga e indi-
car no formulário de inscrição
via internet o código da Opção
de Curso/Região de Classifica-
ção para a qual deseja concor-
rer, conforme a tabela disponí-
vel no edital. Vale ressaltar que,
ao indicar o curso/região, auto-
maticamente, estará definida a
cidade onde realizará a prova,
marcada para o dia 20 de maio.

A contratação dos aprovados
será por Termo de Compromis-
so firmado entre o estudante, a
Sabesp e a Instituição de Ensino.
O contrato de estágio é por tem-
po determinado, com duração
máxima de 2 anos, ou ao término
do curso. A carga horária é de seis
horas diárias, em horário a ser es-
tabelecido pela Companhia, com
jornada de 30 horas semanais.

Antes de se inscrever, é im-
portante consultar o edital para
verificar todas as orientações.
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Tiroteio em protesto
por controle de
armas deixa um
ferido na Flórida

Um aluno ficou ferido depois de um tiroteio  na sexta-feira
(20) na escola Forest High School, de ensino médio, em Ocala,
no Condado de Marion, Flórida. O tiroteio aconteceu minutos
antes do início de um protesto estudantil nacional de estudantes
secundaristas de duas mil e seiscentas instituições públicas de
ensino do país, como parte de uma mobilização nacional em prol
do controle de armas.

A sexta-feira foi escolhida porque há 19 anos, em 20 de abril
de 1999, dois estudantes abriram tiros em uma escola de ensino
médio, em Colombine, Colorado. O tiroteio deixou 13 mortes e
mais de 20 feridos.

O estudante baleado foi atingido no tornozelo e levado para
um hospital. Ele está fora de perigo, segundo Kevin Christian,
porta-voz do sistema público de ensino do condado. O suspeito é
um aluno da escola, que foi detido. Este é o 20º tiroteio em es-
colas norte-americanas neste ano.

As aulas em Forest High School foram interrompidas e os
alunos levados de ônibus a uma igreja nas proximidades. A esco-
la, de 2100 alunos, é considerada uma das melhores e como
melhor desempenho acadêmico da região, segundo a imprensa
local.

Protesto
A manifestação nacional – chamada “Walk Out” – é parte de

uma onda de protestos iniciada em fevereiro, quando 17 pessoas
morreram no tiroteio em uma escola de ensino médio de Pa-
rkland, no sul da Flórida.

No protesto de hoje, cada escola fez 13 minutos de silêncio
em memória das vítimas de Parkland. O país está experimentan-
do uma onda maior de protestos por mudanças na legislação para
um maior controle no uso das armas, com mais exigências para a
compra e porte delas.

A Constituição norte-americana determina que é um direito
dos cidadãos do país ter uma arma e usá-la para autodefesa. Em-
bora seja difícil a mudança em nível constituicional, a sociedade
civil pressiona os Poderes Executivo e Legislativo por mudan-
ças, sobretudo na checagem de antecedentes criminais dos com-
pradores de arma.

O presidente Donald Trump encomendou estudo para deta-
lhar que medidas devem ser tomadas, algumas polêmicas, como
armar e treinar professores para o porte de armas, dentro dos
estabelecimentos. Algumas escolas também aumentaram a fis-
calização e colocaram seguranças privados.(Agencia Brasil)

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, disse na sex-
ta-feira (20) que acredita o Fun-
do Monetário Internacional
(FMI) deve revisar sua projeção
de crescimento neste ano para o
Brasil. “Se as nossas projeções
se mantiverem, acho que eles
vão acabar subindo [a projeção]”,
afirmou.

Segundo Goldfajn, que parti-
cipa dos Encontros de Primave-
ra do FMI e do Banco Mundial
em Washington, no último rela-
tório Panorama da Economia
Mundial, divulgado nesta terça, o
Brasil foi um dos países cuja pro-
jeção mais se elevou em relação
ao relatório anterior de janeiro.

No relatório do FMI, a previ-
são é que o Brasil deve crescer
2,3% neste ano e 2,5% em 2019,
puxado por consumo e investi-
mento. As projeções do fundo
são menores do que as do minis-
tério da Fazenda, de 3% para este
ano, e do que as do mercado, que
ficam em torno de 2,8%.

Sobre a gradualidade da re-
tomada do crescimento brasilei-
ro, o presidente do Banco Cen-

tral afirmou que os números atu-
ais são positivos, já que não se
fala mais em recessão.

“Qualquer projeção entre 2,5
e 3% está dentro da margem ra-
zoável de projeções para este
ano”, ressaltou, e e disse que
a aceleração prevista pelo
FMI está relacionada à polí-
tica monetária, que gerou ren-
da e permitiu o consumo an-
tes mesmo da retomada dos
investimentos. “Estamos re-
cuperando. A  recuperação é
gradual e uma parte do gradu-
alismo são as incertezas”, dis-
se o presidente, citando enrte
elas as incertezas políticas.

Quando questionado se con-
tinuaria no cargo em um even-
tual novo governo, o presiden-
te do Banco Central afirmou
que a contribuição de um pre-
sidente para o Banco Central é
mais efetiva se ele se mantiver
neutro com relação a questões
partidárias. “O BC tem que tra-
balhar para qualquer cenário,
para qualquer partido, ser um
ator neutro para ter o seu papel
de órgão de estado.”

Alta dos juros
 Para Goldfajn, a normaliza-

ção das políticas monetárias, ou
seja, um aumento da taxa de ju-
ros, sobretudo nos Estados Uni-
dos, não deve causar sobressal-
tos à economia brasileira, até
porque o processo de normali-
zação está relacionado à retoma-
da do crescimento ao redor do
mundo, o que é positivo. Ele
lembrou a projeção do FMI de
que o crescimento mundial será
de 3,9% neste ano e no ano que
vem, que, segundo ele, é um
bom número: “a única coisa é
que os números bons trazem nes-
sa normalização”.

 Segundo Ilan, os países têm
que se preparar para uma mudan-
ça no cenário internacional, que
havia sido muito benigno nos
últimos anos e “talvez deixe de
ser tão benigno”. De acordo
com ele, nesse período houve
uma janela para que os países fi-
zessem reformas, e o Brasil, as-
sim como outras economias,
aproveitou essa janela, ainda que
a reforma da Previdência não
tenha sido aprovada. “Ficou para

mais adiante”, afirmou.
 
Guerra comercial
 O presidente do Banco Cen-

tral afirmou que o cenário in-
ternacional é benigno, mesmo
que algumas flutuações tenham
ocorrido no sistema financeiro no
início do ano, sobretudo depois da
intensificação das discussões so-
bre disputais comerciais entre
Estados Unidos e China. “Nós es-
tamos num mundo onde muita
coisa começa muito ruidosa e não
necessariamente acaba com o ru-
ído que começou”, afirmou.  “Não
acredito que isso que estamos ob-
servando vá levar a uma guerra
comercial, isso faz parte de es-
tratégias de negociação”.

 Ilan disse que o Brasil está
preparado para lidar com even-
tuais volatilidades, já que tem
amortecedores, como um siste-
ma financeiro robusto, balanço
de pagamentos equilibrado, re-
servas altas, estoques de swaps
baixos, conta-corrente favorável
e fluxo normal dos investimen-
tos estrangeiros diretos. (Agen-
cia Brasil)

Expectativa de inflação dos consumidores
tem menor nível desde 2007

A pesquisa que aponta a ex-
pectativa dos consumidores bra-
sileiros para  a inflação nos 12
meses seguintes recuou em
abril e ficou em 5,0%. A re-
dução foi de 0,3 ponto per-
centual em relação a março. É
o menor nível do índice desde
agosto de 2007, quando a me-
diana ficou em 4,9%. Na com-
paração com abril de 2017,
houve queda de 2,5 pontos per-
centuais. O indicador foi di-
vulgado  na sexta-feira (20)
pelo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre/FGV).

O economista do instituto

Pedro Costa Ferreira explica que
essa queda reflete o momento de
estabilidade da inflação no país.
“A queda na expectativa de infla-
ção dos consumidores está em
linha com o que foi previsto em
meses anteriores e reflete o
momento de estabilidade da in-
flação. Para os próximos meses,
espera-se que o indicador de
expectativa de inflação continue
caindo, refletindo o bom mo-
mento do nível geral de preços
da economia”.

Do total de consumidores
ouvidos na pesquisa, 47,1% pro-
jetaram valores dentro dos limi-
tes da meta de inflação de 4,5%

estabelecida pelo Conselho
Monetário Nacional para este
ano – com a tolerância de 1,5
ponto percentual, o índice fi-
caria entre 3% e 6% para es-
ses entrevistados. Para 26,4%
dos entrevistados o índice fi-
caria entre o limite inferior e
a meta, que foi o intervalo
mais citado. A proporção dos
que indicaram inflação abaixo
do limite inferior permaneceu
estável, em 23,5%.

Pelas faixas de renda, as fa-
mílias com renda acima de R$
9.600 foram as únicas que
mantiveram a previsão sem re-
cuos, com índice de 4% pelo

quarto mês seguido. A maior
queda ocorreu na faixa com
renda familiar até R$ 2.100,00,
com redução da expectativa de
inflação de 6,4% em março
para 5,8% em abril.

A Sondagem do Consumidor
da FGV faz uma coleta mensal
de informações com mais de
2.100 brasileiros em Porto Ale-
gre, São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Salvador, Bra-
sília e Recife. O quesito expec-
tativa de inflação é respondido
por cerca de 1.500 entrevista-
dos, com uma resposta livre,
sem nenhum valor sugerido.
(Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15) registrou variação de
0,21% em abril, informou  na
sexta-feira (20), no Rio de Ja-
neiro, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O indicador mede a inflação do
dia 15 de um mês ao dia 15 do
mês seguinte e funciona como
uma prévia da inflação oficial,
medida pelo IPCA.

A variação registrada é a me-
nor para um mês de abril desde
2006 e o acumulado entre janei-
ro e abril, 1,08%, é o menor des-
de o início do Plano Real em
1994. O resultado de abril ficou
0,11 ponto percentual acima da

Prévia da inflação é de
0,21%, a menor para

abril desde 2006
taxa de março, acumulando
2,8% em 12 meses.

O grupo Comunicação foi o
único que apresentou queda na
variação de preços, com -0,15%.
As maiores variações foram re-
gistradas em Saúde e Cuidados
Pessoais (0,69%) e Vestuário
(0,43%).

O índice para Alimentação e
Bebidas ficou perto da estabili-
dade: 0,15%.

Entre as capitais pesquisa-
das, o Rio de Janeiro teve a mai-
or variação com 0,43% de infla-
ção, enquanto Recife e Goiânia
anotaram deflação de -0,07% e
-0,1%, respectivamente. (Agen-
cia Brasil)

A Petrobras anunciou  na sex-
ta-feira (20), no Rio de Janeiro,
a elevação no preço da gasolina
e do diesel nas refinarias. A par-
tir de amanhã (21), a gasolina
passará de R$ 1,7199 para R$
1,7391. O diesel vai subir de R$
1,9822 para R$ 2,0045.

A gasolina e o diesel comer-
cializados para as distribuidoras
nas refinarias são do tipo A. Os
produtos vendidos ao consumi-
dor final, nas bombas dos pos-
tos, são uma composição que
mistura esses combustíveis do
tipo A com biocombustíveis. Os
preços médios divulgados pela
Petrobras para as refinarias tam-
bém não contabilizam a incidên-
cia de tributos.   

 O reajuste não necessaria-
mente chegará ao consumidor

Petrobras aumenta
preços de combustíveis

nas refinarias
final porque o preço nas refina-
rias não é o único fator deter-
minante do preço final, uma vez
que distribuidores, revendedores
e produtores de biocombustí-
veis têm liberdade de preço no
mercado de combustíveis.

Na nota que anuncia o rea-
juste, a Petrobras explica que os
preços para a gasolina e o diesel
têm como base o preço de pari-
dade de importação, formado
pelas cotações internacionais
desses produtos, mais os custos
que importadores teriam.

“A paridade é necessária por-
que o mercado brasileiro de
combustíveis é aberto à livre
concorrência, dando às distribui-
doras a alternativa de importar
os produtos”, diz o texto. (Agen-
cia Brasil)

Brasil terá perda de 30% nas
exportações de frango para a Europa
O embargo da União Euro-

peia ao frango brasileiro deverá
gerar, neste ano, perda de 30%
sobre o total do produto expor-
tado pelo Brasil para o bloco,
que é composto por 28 países,
conforme projeção da Associa-
ção Brasileira de Proteína Ani-
mal (ABPA).

A decisão, tomada na última
quinta-feira (18), terá impacto
em 20 plantas exportadoras (uni-
dades de produção) de nove em-
presas. A lista oficial das unida-
des que serão descredenciadas
ainda foi divulgada.

Segundo o vice-presidente
de Mercado da ABPA, Ricardo
Santin, a maior parte da produ-
ção deverá ser vendida no mer-
cado interno: “Existem alguns
mercados substitutos como o
México, a África do Sul e o Ori-
ente Médio, mas estão com a
capacidade de suprimento alcan-
çada”, diz.

A medida tornará o frango mais
barato momentaneamente para o
consumidor, mas poderá também
gerar demissões no setor.  

Santin ressaltou que o preju-
ízo pode ser menor caso a me-
dida seja revertida rapidamente
e disse que outras empresas po-
dem ocupar o espaço deixado
pelas plantas descredenciadas,
também colaborando para a re-
dução das perdas. “Na Europa, há

um sistema de cotas para a im-
portação pelo bloco: se uma
empresa não usa a cota, outra
pode pedir para usá-la. Ainda não
dá para calcular o efeito em de-
finitivo porque outras empresas
poderão usar as cotas.”

Além disso, é necessário es-
perar a divulgação oficial da de-
cisão do bloco, o que deverá
ocorrer em 15 dias, acrescentou
Santin. “Algumas empresas po-
dem ter sido bloquedas para al-
gum tipo de produto, e não para
todos. Podem, por exemplo, ter
sido bloqueadas para exportar
frango com sal, mas podem man-
ter a exportação de frango sem
sal”. Ele informou que atualmen-
te há 18 empresas autorizadas a
exportar frango para a Europa e
que o embargo abrange unidades
de produção da metade delas.

 
Carne Fraca 
A decisão da União Europeia

deu-se após a terceira etapa da
Operação Carne Fraca, realiza-
da no ano passado pela Polícia
Federal para investigar denúnci-
as de fraudes cometidas por
empresários e fiscais agropecu-
ários federais. A Operação Tra-
paça, deflagrada em 5 de março,
teve como alvo a BRF, dona da
Sadia e Perdigão. O grupo é in-
vestigado por fraudar resultados
de análises laboratoriais relaci-

onados à contaminação pela bac-
téria Salmonella pullorum. Em
nota, a BRF negou riscos para a
saúde para população.

Ainda não há confirmação
oficial, mas, segundo o ministro
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Blairo Maggi, a BRF
deverá ser a empresa mais afe-
tada, com as nove plantas auto-
rizadas a exportar atualmente
para o bloco suspensas. 

A BRF informou, em nota
que, até o momento, não foi ofi-
cialmente informada sobre a de-
cisão da Comissão Europeia e
que não tem como afirmar quais
unidades foram contempladas.

A companhia acrescentou
que iniciará “a revisão de seu pla-
nejamento de produção, que já
considera o regime de férias
coletivas em quatro de suas uni-
dades: Capinzal (SC), Rio Verde
(GO), Carambeí (PR) e Toledo
(PR). “Ainda é prematuro prever
o impacto dessa revisão, dada a
complexidade da cadeia produ-
tiva na qual a BRF está inserida.”

 
Ministério da Agricultura
Em declaração à imprensa,

Maggi disse que o ministério
não fará “socorro ou coisa pare-
cida” às empresas, mas pode in-
terceder junto a entidades finan-
ceiras. “Esses frigoríficos têm
financiamentos em bancos e

coisas parecidas. Nesse aspec-
to, se for necessário, o ministé-
rio pode auxiliar e fazer os con-
tatos necessários para que não
entrem em problema muito pro-
fundo.”

Maggi informou que pedirá
o recadastramento das plantas,
uma vez que os problemas apon-
tados pela União Europeia sejam
sanados, mas ressaltou que não
há prazo para que isso ocorra.
Para o ministro, a medida não é
sanitária, mas comercial, e o ór-
gão disse que acionará a Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC). 

 
Exportações
 De acordo com a ABPA, o

Brasil é o maior exportador de
carne de frango do mundo. Ao
longo de quatro décadas, o país
embarcou mais de 60 milhões de
toneladas de carne de frango, em
mais de 2,4 milhões de contêi-
neres para 203 países. 

As vendas para a União Eu-
ropeia, no entanto, têm apresen-
tado quedas. De acordo com o
Ministério da Agricultura, no ano
passado, o Brasil exportou 201
mil toneladas para o bloco. Em
2007, chegou a exportar 417 mil
toneladas. Em valores, no ano
passado, foram exportados US$
765 milhões de dólares em fran-
go. (Agencia Brasil)

Conab é autorizada a vender
milho e a comprar arroz

A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) foi au-
torizada a vender, por meio de
leilões públicos, até 1 milhão
de toneladas de milho em
grãos. O objetivo da oferta é
atender à demanda dos criado-
res de animais, que reclamam
dos altos preços do cereal no
mercado. A venda será feita por
meio de leilões públicos.

 “Os preços do cereal no
mercado estão iguais ou supe-
riores ao preço de liberação de

estoque, definido pelo governo
em R$ 19,95 a saca de 60kg
[quilos] no estado de Mato
Grosso”.

Um primeiro aviso de ven-
da de 200 mil toneladas de mi-
lho foi publicado na sexta-feira
(20), dirigido a criadores de
aves, suínos, bovinos, ovinos e
caprinos cadastrados no Siste-
ma de Cadastro Nacional do
Produtor Rural (Sican) e repre-
sentados por bolsas de merca-
dorias. O leilão deverá ocorrer

no dia 27.
Também foi autorizada a

aquisição de até 70 mil tonela-
das de arroz em casca, ao preço
mínimo de R$36,01 pela saca
de 60kg. O valor pode variar de
acordo com sua classificação
em função dos ágios e desági-
os previstos no Manual de Ope-
rações da Conab. Serão desti-
nados R$ 50 milhões para essa
compra, a ser feita pelas supe-
rintendências regionais da Co-
nab em todo o país, por meio

do mecanismo de Aquisições
do Governo Federal (AGF), pre-
visto na Política de Garantia de
Preços Mínimos (PGPM).

De acordo com a Conab,
essa medida será necessária
para conter a pressão de oferta,
em consequência do início da
colheita. A companhia diz espe-
rar, como resultado dessas ope-
rações, um “enxugamento do
mercado e uma mudança das ex-
pectativas de queda de preço no
setor.” (Agencia Brasil)
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O Ministério Público de São
Paulo (MPSP) abriu um inqué-
rito para investigar o ex-gover-
nador de São Paulo Geraldo Al-
ckmin (PSDB) por improbidade
administrativa.

Assinado pelos promotores
Otávio Ferreira Garcia, Nelson
Luis Sampaio de Andrade e Mar-
celo Camargo Milani, o inqué-
rito vai apurar se houve o paga-
mento, pelo grupo Norberto
Odebrecht, de “vantagem indevi-
da ao ex-governador Geraldo

Alckmin, com a participação de
Adhemar César Ribeiro [cunha-
do de Alckmin] e de Marcos An-
tonio Monteiro [que coordenou
financeiramente a campanha de
Alckmin], a título de caixa 2, sem
regular declaração à Justiça Elei-
toral”. A suspeita é que Alckmin
tenha deixado de declarar R$ 2
milhões para a Justiça Eleitoral
na campanha de 2010 e R$ 8,3
milhões na campanha de 2014.

Por meio de nota, a assesso-
ria do ex-governador informou

que “vê a investigação de natu-
reza civil com tranquilidade e
está à disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos. Não
apenas por ter total consciência
da correção de seus atos, como
também por ter se posicionado
publicamente contra o foro pri-
vilegiado”, diz a nota. “Registre-
se que os fatos relatados já es-
tão sendo tratados pela Justiça
Eleitoral, conforme determinou
o Superior Tribunal de Justiça”.

A assessoria de imprensa da

Odebrecht informou que “está
colaborando com a Justiça no
Brasil e nos países em que atua”.

“[A Odebrecht] Já reconhe-
ceu os seus erros, pediu descul-
pas públicas, assinou um acordo
de leniência com as autoridades
do Brasil, Estados Unidos, Suí-
ça, República Dominicana, Equa-
dor, Panamá e Guatemala, e está
comprometida a combater e não
tolerar a corrupção em quais-
quer de suas formas”, disse a
construtora. (Agencia Brasil)

A juíza federal Caroline Fi-
gueiredo, da 7ª Vara Federal Cri-
minal do Rio de Janeiro, tornou
na sexta-feira (20) o ex-gover-
nador Sérgio Cabral réu pela 23ª
vez, em desdobramento da Ope-
ração Lava Jato. Desta vez, o ex-
governador e mais 25 pessoas
são acusadas de corrupção ativa
e passiva, lavagem de dinheiro e
organização criminosa na Ope-
ração Pão Nosso – deflagrada
no mês passado, que revelou
ramificação da organização cri-
minosa em contratos da Secre-
taria de Estado de Administra-
ção Penitenciária (Seap).

Cabral responde por cor-
rupção passiva por, de acordo
com a denúncia do Ministério
Público Federal (MPF), ter
aceitado promessa e recebido
pelo menos R$ 1 milhão do
então secretário da Seap, o co-
ronel reformado da Polícia
Militar César Rubens Montei-
ro de Carvalho, e do ex-subse-
cretário Marcos Vinicius Lips,
que também viraram réus. Mes-
mo com diversas irregularida-
des apontadas pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE), o en-
tão secretário à época renovou
o fornecimento de refeições
para os presídios com a empre-
sa Induspan, de propriedade de
Carlos Felipe Paiva, outro de-
nunciado no esquema.

Justiça Federal torna Cabral
réu pela 23ª vez na Lava Jato

Propina para Cabral
Um dos operadores finan-

ceiros de Sérgio Cabral reve-
lou, em colaboração premiada,
que parte da propina recebida
na Seap era repassada ao ex-
governador, mas sem a defini-
ção de percentual fixo como
identificado em outras secreta-
rias já investigadas. Segundo a
denúncia, para receber a propi-
na, Carvalho utilizava duas em-
presas das quais era sócio, a In-
termundos Câmbio e Turismo e
a Precisão Indústria e Comér-
cio de Mármores. O sócio dele
é Marcos Lips, apontado como
responsável pela entrega de di-
nheiro em espécie ao núcleo
central da organização crimino-
sa que operava no estado do Rio
de Janeiro na gestão do ex-go-
vernador Sérgio Cabral.

O advogado de Cabral, Ro-
drigo Roca, foi procurado pela
reportagem e respondeu por
meio de nota que, assim como
as anteriores, a nova denúncia do
MPF “não atribui qualquer con-
duta direta ao ex-governador,
apenas supõe o seu consenti-
mento com a atuação de tercei-
ros”. A nota diz ainda que Cabral
nunca tomou conhecimento de
“qualquer desvio de conduta por
parte dos agentes públicos liga-
dos à Seap ou a outro órgão do
seu governo”. (Agencia Brasil)

Emprego formal cresce 0,15%
em março, informa ministério

O emprego formal no Brasil
cresceu em março. De acordo
com o Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged), divulgado  na sexta-feira
(20), pelo Ministério do Traba-
lho houve acréscimo de 56.151
postos de trabalho, com aumen-
to de 0,15% em relação ao sal-
do de fevereiro. Esse foi o ter-
ceiro mês seguido de saldo po-
sitivo, mas em ritmo menor na
comparação com janeiro
(77.822) e fevereiro (61.188).

Esse resultado de março de-
correu de 1,340 milhão de ad-
missões e de 1,284 milhão de
desligamentos.

Os dados também mostram
que o resultado de março foi o
melhor para o mês desde 2013,
quando foi registrado saldo po-
sitivo de 112.450 postos.

No acumulado do ano, hou-
ve crescimento de 204.064
empregos, representando ex-
pansão de 0,54%, nos dados
com ajustes.

Nos últimos 12 meses, o
a c r é s c i m o  c h e g o u  a
223 .367  pos tos  de  t raba-
l h o ,  c o r r e s p o n d e n t e  a o

0,59% de crescimento.

Setores da economia
De acordo com o Caged, o

emprego cresceu em seis dos
oito setores econômicos. Os
dados registram expansão no ní-
vel de emprego nos setores de
serviços (57.384 postos), indús-
tria de transformação (10.450
postos), construção civil (7.728
postos), administração pública
(3.660 postos), extrativa mine-
ral (360 postos) e serviços in-
dustriais de utilidade pública
(274 postos).

Os saldos negativos vieram
da agropecuária (17.827 postos)
e do comércio (5.878 postos).

Entre as regiões do país, hou-
ve saldo positivo no Sudeste
(46.635 postos), no Sul (21.091)
e no Centro-Oeste (2.264). No
Norte e Nordeste, o saldo ficou
negativo em 231 e 13.608 pos-
tos, respectivamente.

Salário
O salário médio de admissão

em março chegou a R$1.496,58
e o salário médio de desliga-
mento foi R$1.650,88. Houve

crescimento real, descontada a
inflação, 1,07% no salário de
admissão e de 0,27%) no salá-
rio de desligamento, em compa-
ração a fevereiro deste ano. Em
relação a março de 2017, houve
2,26% para o salário médio de
admissão e perda de 1,04% para
o salário de desligamento.

Reforma trabalhista
Entre as mudanças que a Re-

forma Trabalhista (em vigor des-
de 11 de novembro de 2017)
trouxe foi o desligamento me-
diante acordo entre empregador
e empregado. Segundo dados do
Caged, em março de 2018, hou-
ve 13.522 desligamentos medi-
ante acordo entre empregador e
empregado, envolvendo 9.775
estabelecimentos.

Os dados do ministério mos-
tram que o trabalho intermiten-
te, também criado com a refor-
ma, teve 4.002 admissões e 803
desligamentos, com saldo de
3.199 empregos, em março. O
setor que gerou maior saldo foi
serviços (1.506 postos), segui-
do por indústria de transforma-
ção (617), construção civil

(538), comércio (310), agrope-
cuária (221) e serviços industri-
ais de utilidade pública (7).

As dez principais ocupações
foram servente de obras (202
postos), trabalhador volante da
agricultura (167), alimentação
de linha de produção (154), fa-
xineiro (141), armazenista
(133), soldador (105), montador
de máquinas (89), garçom (79),
operador de caixa (77) e mecâ-
nico de manutenção de máqui-
nas (65).

Por essa modalidade de tra-
balho intermitente, o trabalhador
recebe por período trabalhado -
em horas ou diária. Tem direito
a férias, FGTS, previdência e
décimo terceiro salário propor-
cionais. No contrato, deverá es-
tar definido o valor da hora de
trabalho, que não pode ser infe-
rior ao salário mínimo por hora
ou à remuneração dos demais
empregados que exerçam a mes-
ma função. O empregado deverá
ser convocado com, no mínimo,
três dias corridos de antecedên-
cia. No período de inatividade,
pode prestar serviços a outros
contratantes. (Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin determinou na sexta-fei-
ra (20) que a Caixa Econômi-
ca Federal libere R$ 315 mi-
lhões para efetivar um contra-
to de financiamento com o es-
tado do Piauí.

A decisão do ministro foi
motivada por uma ação protoco-
lada na Corte pelo estado. Na
petição, o Executivo local, que
é governado pelo petista We-
llington Dias, alegou dificuldades
para liberar os recursos do em-
préstimo com a União, que será
usado para custear reformas em
rodovias e obras de saneamento
básico. Segundo o governo esta-
dual, o Piauí foi única unidade da
federação que fez o pedido de

Fachin determina liberação
de empréstimo de

R$ 315 milhões ao Piauí
financiamento, mas não conse-
guiu formalizar o contrato.

Ao decidir a questão, Fachin
pediu que o banco apresente o
cronograma de desembolso do
valor em 72 horas após ser noti-
ficado da decisão.

“É relevante que as partes
processuais do polo passivo não
declinaram motivos com sufici-
ente força técnica para explicar
a demora na transferência de re-
cursos, previamente aprovados
de forma geral e impessoal aos
Estados-membros, de muita re-
levância à persecução de uma
finalidade especialmente rele-
vante para o desenvolvimento
nacional e a autonomia federa-
tiva”, argumentou o ministro.
(Agencia Brasil)

Governo estuda decreto para manter
alterações na reforma trabalhista

A Medida Provisória (MP)
enviada pelo presidente Michel
Temer alterando pontos da re-
forma trabalhista não foi apre-
ciada pelo Congresso Nacional
e perde sua validade na próxima
segunda-feira (23). Com isso, o
governo precisa buscar outra

forma de manter vigentes as al-
terações propostas na MP e es-
tuda a edição de um decreto.

O assunto está na Casa Civil,
órgão responsável pela formula-
ção de propostas legislativas do
Executivo. A área técnica está
analisando quais pontos da MP

podem ser regulamentados via
decreto. Está prevista uma reu-
nião na próxima semana para tra-
tar no assunto entre as áreas téc-
nica, jurídica e legislativa. Se-
gundo a assessoria da Casa Ci-
vil, não há um prazo para finali-
zação desse texto.

A MP foi enviada ao Con-
gresso em 14 de novembro do
ano passado como parte de um
acordo firmado pelo presidente
Michel Temer com os senado-
res para que acatassem o texto
da reforma aprovado na Câmara
dos Deputados. (Agência Brasil)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0010354-51.2018.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 30º
Vara Cível do Foro Central da Capital /SP, Dra. Daniela Dejuste de Paula, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Build Brasil Incorporações e Projetos S/A, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença
por parte de Raul Henriques do Amaral Junior, ficando intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o valor de R$ 596.033,66 (base 02/2018), acrescido
de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523 sem o
pagamento voluntário, iniciasse o prazo de15(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento. Encontrando se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 19 de março de 2018.     20 e 21/04
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0154479-64.2008.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Marrone de Castro Sampaio, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a KELDYA HELENA PONTES (RG 17.862.721-5 e CPF 085.936.488-78), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA 
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma ação Monitória, visando o recebimento de R$13.287,71 
(junho/2008), representado pelos serviços médicos hospitalares prestados e não honrados. Estando a ré em lugar ignorado, expede-
se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de 
honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o 
mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1017664- 50.2016.8.26.0007). O(A) Dr. Celso Maziteli Neto, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP. FAZ SABER a WW3 TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA (CNPJ 
02.403.922/0001-75), que COFIPE VEÍCULOS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória, visando o recebimento de R$ 29.325,14 
(julho/2016), correspondente aos pagamentos feitos pela Autora na ação de reclamação trabalhista devida pela ré. Estando o réu em 
lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isento de custas 
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereças 
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital para Conhecimento de Terceiros, expedido nos Autos de Interdição de Hanna Tamura, requerido por
Carlos Eduardo Laubé - Processo nº 1035267-17.2017.8.26.0100. O Dr. Paulo Nimer Filho, MM. Juiz de
Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível, Comarca de São Paulo do Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar a INTERDIÇÃO
de HANNA TAMURA, brasileira, viúva, portadora do RG nº 2.390.047, inscrita no CPF sob o n° 023.184.148-
58, nascida em 07/07/1930, filha de Wieghold Kirsch e Irma Kirsch, domiciliada neste Município e Comarca
de São Paulo, onde reside na Rua Miguel Telles Júnior, 612, Apartamento 44, Cambuci, CEP: 01540-040,
portadora de Demência não especificada na Doença de Alzheimer (CID-10: F00.1), afetando todos os atos da
vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe Curador na pessoa de
seu filho, CARLOS EDUARDO LAUBÉ, brasileiro, casado, portador do RG n° 10.163.313-0, inscrito no CPF
sob o n° 013.782.808-06, domiciliado neste Município e Comarca de São Paulo, onde reside na Rua
Cristianópolis, 268, Alto da Moóca, CEP: 03128-030... São Paulo, 21.03.2018.       B 21/04

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 4007440-25.2013.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I – Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sylvia Regina de Lima Garroux, CPF
114.774.138-71, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor
Ltda., objetivando a cobrança de R$ 20.731,45 (junho/2013), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2009. 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 constitui-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 13 de abril de 2018.

Dia: 21.04

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

Dias: 21 e 24.04

EDITAL - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095110-78.2015.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Henrique Maul Brasilio De Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
sucessores e/ou testamenteiro do falecido BIRENO AUGUSTO PAULA DE AZAMBUJA, 
Brasileiro, Solteiro, Auxiliar de Escritório, RG 2.824.335, CPF 703.581.768- 91, pai Bireno 
Augusto Ferreira de Azambuja, mãe Maria Generosa Paula de Azambuja, Nascido/Nascida 
01/08/1953, natural de São Paulo - SP, Rua José Constancio da Silveira, 155, Centro, CEP 
37130-000, Alfenas - MG, nos termos do artigo 741 do CPC, que neste Juízo tramita a ação 
de Declaração de Ausência movida por RENATA RIBEIRO AZAMBUJA e outros, onde foi 
determinada a expedição do presente EDITAL para chamamento à HABILITAÇÃO, para os 
atos e termos da ação proposta, com o prazo de 6 meses contados da primeira publicação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1072147-08.2017.8.26.0100. O Dr. Carlos 
Eduardo Borges Fantacini, MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível do Foro central da Comarca Capital, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Master 4x4 Eventos Ltda (CNPJ 08.356.256/0001-48), na pessoa de seu 
representante legal, Alberto Luiz Lima de Ramos (CPF nº 153.476.508-50), que lhes foi proposta uma ação 
de Execução Por quantia certa, requerida por Rosely Kohan e outros, alegando em síntese: que é credor do 
executado na importância de R$ 86.097,38, representada pelo contrato de locação do imóvel sito Rua 
Guaicurus, nº 742/744, Barra Funda/SP, encontrando se em mora de setembro de 2016 a julho de 2017. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital, para os atos e termos 
da ação proposta e pague o valor do débito no prazo de 03 dias, que deverá ser atualizada até a data do efetivo 
pagamento, acrescido de honorários 10%, mas caso o executado efetue o pagamento no prazo acima os 
honorários serão reduzidos pela metade. Fica ciente o executado do prazo de 10 (dez) dias para eventual 
apresentação de embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, e seguirá até o final com 
expropriação de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, Guarulhos-SP. 
São Paulo, 19 de março de 2018. Carlos Eduardo Borges Fantacini - Juiz de Direito 

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela DOMUS COMP ANHIA
HIPOTECARIA, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou  presumivelmente
se ocultando, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). JOSE MASSI, BRASILEIRO, CASADO
NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA  DA  LEI 6.515/77,
VENDEDOR, CPF: 014.363.018/07 e seu cônjuge ELFRIDA STRAFLING MASSI,
BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 063.819.968/97  de que o 1º Público Leilão e 2º
Público Leilão do imóvel sito à: ALAMEDA SUBTENENTE FRANCISCO HIERRO,
Nº 360, AP 101, NO 10º ANDAR DO BLOCO  A, CONDOMÍNIO MANSÃO DE VERONA,
NO 36º SUBDISTRITO VILA MARIA - SÃO PAULO/SP. Serão realizados nos seguintes
dias e horários: 1º Leilão: Dia: 27/04/2018 DAS 10:00 AS 10:15h, no(a) RUA
JOAQUIM FLORIANO, Nº 446, AG. ITAIM, COD. 0254-2, SÃO PAULO/SP e o 2º Leilão:
Dia: 17/05/2018 DAS 10:00 AS 10:15h, no mesmo local de realização do primeiro
leilão, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação
Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações
pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato nº 1023541361966,
relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 17º
Registro Geral de Imóveis de SÃO PAULO/SP, sob nº 31.065. O Segundo público
leilão ocorrerá somente na hipótese de não haver licitante no Primeiro Leilão.

São Paulo, 19 de abril de 2018
HELIO JOSE ABDOU

Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, AP 08, V ila Ré, São Paulo/SP.

Fones: 11-97334-6595 – 11-2687-1327.

19, 20 e 21/04/2018
 - SED: 10318/2017

Edital de Citação Prazo: 20 dias. Processo nº 1066876-18.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da
28ª Vara Cível, Foro Central Cível, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, Faz Saber a
Bruno Malta do Rego, CPF 870.694.584-87, que Hotelaria Accor Brasil S/A - Mercure SP Privilege Flat,
ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 4.390,28 (julho/2017),
referente a débito de Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Estando o executado em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como, honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo
de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a fluir após o prazo
supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito da
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o
presente, afixado e publicado. São Paulo, aos 19 de março de 2018.          B 21 e 24/04

Edital de Citação – Prazo de 20 Dias Processo nº 1009963-56.2016.8.26.0001 O (A) MM. Juiz (a)
de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional – I – Sant ana, Estado de São Paulo, Dr(a).Ana
Carolina Della Latta Camargo Belmudes, na forma da lei, etc. Faz Saber a Leonardo Costa,
Brasileiro, CPF 313.311.368-22, que Fundação São Paulo, lhe ajuizou ação Monitória, objetivando
a cobrança da quantia de R$ 33.062,54(março/2016) corrigida pela Tabela Prática Para Calculo
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, referente as mensalidades não pagas no ano de
2013/2014. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir após o prazo supra, contados da publicação deste edital, ofereçam embargos
monitórios ou pague a importância supra, ficando ciente, outrossim, que neste último caso ficará
isento de custas e honorários advocatícios, e de que na hipótese de não pagamento, ou oferecimento
de embargos, será constituído titulo executivo judicial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. 20 e 21/04.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020607-74.2015.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel
Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Benedito Gleison P. de Souza, CPF 315.817.718-86, na
pessoa de seu representante legal, que Confecções Shadow Ltda, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando
o recebimento de R$ 1.706,73 (set/2015), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao cheque
nº 000020 do Banco Itaú S/A, Agência 8353, conta corrente nº 05257-7, no valor de R$ 1.200,00, bem
como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC),
que à tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo
judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2018.         B 20 e 21/04

CITAÇÃO - PROCESSO 0032624-40.2016.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. José Walter Chacon Cardoso, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Fabiano Coutinho Jacinto Pucci, brasileiro, empresário, CPF 306.504.938-42, que por
parte de João Pedro Coelho Jacinto Pucci, menor impúbere, representado por sua genitora Isabela
Bagueira Leal Coelho, CPF 220.674.628-06, lhe foi proposta uma ação de Execução de Alimentos,
constando que o débito, a título de pensão alimentícia, importa em R$ 6.045,88, até o mês de maio do ano
de 2017. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital,
para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da importância mencionada (devidamente atualizada e acrescida das pensões que se vencerem
ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo, SOB
PENA DE PRISÃO, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de janeiro de 2018.     B 21 e 24/04
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Importados

Volvo Cars lança o SUV XC40
O Volvo XC40 já está sendo distribuído

nas 31 concessionárias da rede nas versões
T5 Momentum e T5 R-Design. Em julho che-
ga a configuração T4.

O novo utilitário esportivo tem as dimen-
sões de um legítimo SUV, com um grande
entre-eixos de 2,70 m; 1,86 m de largura; 1,65
m de altura; e 4,42 m de comprimento, garan-
tindo conforto e amplo espaço interno a todos
os ocupantes.

O XC40 chega equipado com tração in-
tegral AWD (All Wheel Drive), que calcula
constantemente a distribuição de tração en-
tre os eixos para obter a melhor performance
e estabilidade. O controle absoluto do veículo
se dá também por meio de diferentes modos
de condução. São cinco no total, que ajustam
parâmetros relacionados à resposta do motor,
agilidade de troca de marchas, ajuste de es-
forço da direção, resposta dos freios e con-
trole de estabilidade:

• Eco: privilegia economia de combustí-
vel;

• Comfort: prioriza suavidade nas reações
do veículo;

• Off-road: para transitar fora de estrada;
• Dynamic: para uma condução mais es-

portiva;
• Individual: customiza a configuração.
O modelo dispõe de transmissão automá-

tica Geartronic de 8 velocidades acoplada ao
motor T4 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em

linha, com turbocompressor, que gera potên-
cia de 190 hp a 4.700 rpm e torque de 300
N.m entre 1.300 e 4.000 rpm – esta versão
chega ao mercado brasileiro a partir de julho.

Também está disponível para o XC40 o
renovado propulsor T5 Drive-E, de 2 litros,
4 cilindros em linha, com turbocompressor
e injeção direta de gasolina, o mais potente
de seu segmento com 252 hp. O ótimo tor-
que de 350 N.m se dá numa ampla faixa
entre 1.800 e 4.800 rpm, garantindo ótima
retomada de velocidade e ultrapassagens
seguras.

Em números, o novo utilitário esportivo da
Volvo Cars chega a 230 km/h e sai da imobi-
lidade aos 100 km/h em 6,4 segundos.

O interior do XC40 tem uma abordagem
radicalmente nova para os porta-objetos. O
engenhoso design de interiores oferece espa-
ço de armazenamento mais funcional nas por-
tas e sob os assentos, espaço especial para
smartphones (com carregamento indutivo), um
gancho para sacolas pequenas no porta-luvas
e uma lixeira removível no túnel do console
central.

Para obter mais espaço de armazenamen-
to nas portas do XC40, os designers tiraram
os autofalantes do local e desenvolveram um
subwoofer ventilado a ar de alta qualidade
montado no painel, criando espaço suficiente
no compartimento para acomodar um laptop
e um tablet, ou algumas garrafas de água. O

Garantia estendida até quatro anos
Com o XC40, a Volvo Cars avança na

política de serviços de pós-venda ao oferecer
garantia estendida de fábrica tanto para o novo
SUV como também ao restante da gama. O
cliente pode adquirir, por exemplo, um plano
de cobertura adicional de 12 meses por R$
2.990, sem limite de quilometragem, para o
modelo XC40. O Volvo on Call está incluso
no pacote e o plano é extensivo a veículos
com período de garantia vigente.
Tabela de preços (modelo 2019):
XC40 T4 – R$ 169.950 (a partir de julho)
XC40 T5 Momentum – R$ 194.950
XC40 T5 R-Design – R$ 214.950
Vendas para PCD

O novo XC40 também faz parte do pro-
grama Volvo For All, que oferece a pessoas
com deficiência isenção de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na compra do
modelo. Além de todos os benefícios para
aquisição dos veículos da marca, a fabricante
sueca também disponibiliza em suas conces-
sionárias equipes treinadas e preparadas para
atender os interessados nas vantagens do pro-
grama.

Tabela de preços para vendas espe-
ciais (PCD):

XC40 T4 – R$ 145.950
XC40 T5 Momentum – R$ 169.950
XC40 T5 R-Design – R$ 189.950

XC40 também oferece espaços para guardar
cartões, uma grande área de armazenamento
com uma caixa revestida de tecido e uma li-
xeira especial, que pode ser removida para o
passageiro descartar facilmente o lixo.

No porta-malas, um assoalho inteligente

pode ser dobrado para levar sacolas ou ou-
tras bagagens por meio de ganchos ou para
usar o espaço completo sem removê-lo do
carro, além do mecanismo de rebatimento do
banco traseiro fornecer um assoalho plano
para bagagens.

Sorteio de ix35 e
viagem para a Copa do

Mundo

A partir dessa semana, todos os consu-
midores que realizarem test drives ou ad-
quirirem um veículo 0 Km nas Concessio-
nárias Hyundai CAOA e em toda a rede
que comercializa os modelos Hyundai im-
portados, além dos SUVs, Tucson, ix35 e
New Tucson, receberão cupons para con-
correr a uma viagem para a Rússia, para
assistir um jogo da Copa do Mundo Fifa
2018, um ix35 0 km e milhares de prêmios
instantâneos, como mochilas e kits Copa do
Mundo.

Ao realizar o test drive, o participante
receberá um voucher com o código para
concorrer aos prêmios. O Cliente deverá
acessar o site da promoção
(www.promocaocopapremiada.com.br) e
realizar o cadastro, inserir esse código para
liberar uma raspadinha virtual que pode dar
prêmios exclusivos da Copa, como: mochi-
la ou kit Copa do Mundo com boné, saco-
chila e chaveiro. Após realizar o cadastro,
o Cliente terá à sua disposição, no site, dois

números para concorrer ao sorteio do ix35
e dois números para concorrer a uma via-
gem com acompanhante para assistir um
jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mun-
do Fifa 2018, na Rússia.

Já os Clientes que adquirirem um mo-
delo Hyundai CAOA nas Concessionárias
participantes durante o período da campa-
nha, ganharão automaticamente, sem sor-
teio, o kit Copa do Mundo e mochila, que
serão entregues em até 30 dias no endere-
ço escolhido pelo Cliente. Além disso, após
o cadastro, serão disponibilizados oito nú-
meros da sorte para concorrer ao ix35 e
outros oito para a viagem à Rússia.

O sorteio para a viagem ocorrerá em 23/
05, mas o vencedor, juntamente com todos
os outros participantes, seguirá concorrendo
ao sorteio do Hyundai ix35, que acontecerá
no dia 18/07. Para mais informações sobre
os sorteios e sobre as 89 lojas participantes,
os Clientes poderão acessar o site
www.promocaocopapremiada.com.br.

Nacionais

Toyota lança linha
Corolla 2019

A Toyota do Brasil anuncia a chegada da
linha Corolla 2019, disponível nas mais de 250
concessionárias da rede autorizada da marca
em todo o território nacional.

O sedã médio mais vendido do Brasil con-
tinua a oferecer quatro versões também na
linha 2019: GLi 1.8L com acabamento em
couro e transmissão Multi-Drive, capaz de
reproduzir sete velocidades nos modos Drive
e sequencial, por meio de trocas na alavanca
de transmissão; a intermediária XEi, a XRS e
a topo de linha Altis, todas de motorização 2.0L
equipadas com a mesma transmissão, porém
com possibilidade de trocas de marchas ma-
nuais no modo sequencial, tanto na alavanca
do câmbio quanto por meio de borboletas lo-
calizadas atrás do volante.

A principal novidade na linha 2019 do
Corolla está no reposicionamento de preço da
versão GLi, que possui acabamento em cou-
ro e passa a ser comercializada por R$
89.990,00. Com a redução, a Toyota objetiva
intensificar a competitividade da opção de
entrada da gama no mercado brasileiro.

De olho na plena satisfação de seus clien-
tes, a Toyota aprimorou a configuração XEi, a
mais vendida do portfólio Corolla. O modelo
adota acabamento interno na cor preta, o que
dá à versão uma aparência mais moderna e de
maior prestígio a bordo do veículo.

KA e Ecosport com
ofertas especias

A Ford iniciou uma nova campanha de
varejo com ofertas do Ka e do EcoSport,
oferecidos em condições especiais que in-
cluem taxa zero e incentivos. O EcoSport
FreeStyle 1.5 Automático 2018 é vendido
por R$84.990 à vista, ou financiado com en-
trada e saldo em 36 vezes com taxa zero –
e o cliente ainda conta com um bônus de
R$4.000 na avaliação do seu veículo usa-
do. O Ka SE também é oferecido com des-
conto pelo preço à vista de R$41.990, ou
financiado com entrada e 36 parcelas de
R$380, com taxa zero.

A versão do EcoSport disponível nesta
ação é equipada com o inédito motor 1.5
Flex de 137 cv e transmissão automática
de seis velocidades com conversor de tor-
que e opção de trocas no volante. Tem tam-
bém central multimídia SYNC 3 com tela
de 8 polegadas e interior com novo padrão
de acabamento.

O Ka SE vem equipado com direção
elétrica, ar-condicionado, travas e vidros elé-
tricos dianteiros, som MyConnection com
comandos de voz e compartimento para ce-
lular no painel My Ford Dock.

Truck

Linha MAN de caminhões
para coleta de resíduos

 Líder no mercado com caminhões sob
medida para operação de coleta de resíduos,
a MAN Latin America está sempre com no-
vidades para atender ao segmento. Um de
seus mais recentes lançamentos, por exem-
plo, é inovação no mercado: o Volkswagen
Constellation 17.230 Compactor é o primeiro
vocacional da indústria com transmissão me-
cânica a contar com sistema automático de
partida em rampa, sem o uso de manetim.

Outro modelo recém-lançado com gran-
de potencial de atrair clientes é o Constellati-
on 24.260 6x2, único no mercado com essa
configuração de fábrica. Equipado com ter-
ceiro eixo pusher, o veículo não perde a tra-
ção em vias de difícil acesso e com muitos
aclives.

A tecnologia EGR também está entre as
exclusividades dos caminhões Volkswagen no
mercado de coleta de resíduos e agrega be-
nefícios à aplicação. Além da redução no custo
operacional por não requerer o abastecimen-
to com Arla 32, proporciona um melhor apro-
veitamento do espaço no chassi, sem interfe-
rir no encarroçamento, e não agrega peso sig-
nificativo ao veículo. Há ainda a opção de to-
mada Repto para compactação de cargas em
movimento.

Outra característica que o cliente encon-
tra apenas no portfólio da Volkswagen é o
banco para três passageiros, que atende de
forma mais adequada à realidade da opera-
ção, tornando-a inclusive mais segura. O mo-

delo está equipado ainda com um parachoque
mais robusto: metálico e mais curto para o
maior ângulo de ataque. A linha Compactor
oferece o chicote elétrico para cargas adicio-
nais já instalado de fábrica, facilitando e agili-
zando a instalação do implemento.

Os veículos são configurados ouvindo as
necessidades dos clientes, que são especial-
mente consultados para os desenvolvimentos.
A engenharia da Volkswagen Caminhões tra-

balha visando sempre à melhor relação cus-
to-benefício e à garantia de fábrica para to-
das as suas demandas.

Também disponíveis com pacote Robust,
que dá nova cara aos modelos e amplia sua
vocação para o trabalho pesado com o me-
lhor custo de aquisição. Nesta configuração,
os modelos trazem a robustez necessária para
quem precisa de um caminhão com durabili-
dade e baixo custo de investimento.
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Expediente

O Corolla 2019 continuará sendo comer-
cializado nas cores branco perolizado, prata
supernova, cinza granito, preto eclipse, ver-
melho granada e na nova cor marrom urban.
O Corolla XRS, apenas nas cores branco po-
lar e preto eclipse.

Tabela de Preços da linha Corolla
Versão Preços
GLi Couro R$ 89.990,00
XEi R$ 105.690,00
XRS R$ 111.270,00
Altis R$ 118.850,00


