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Parente: governo não considera
mudar política de preços da Petrobras
Dinheiro recuperado pela Lava Jato
vai para escolas públicas do Rio
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São Paulo registra nova redução
em fatalidades no trânsito
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Engenheira industrial por
formação, Stacey Cunningham,
de 43 anos, será a primeira mulher em 226 anos a presidir a
Bolsa de Valores de Nova York
– cuja sigla em inglês é Nyse.
Como 67º presidente, Stacey
Cunningham deixa a diretoria de
Operações da Bolsa e assume
no lugar de Tom Farley. A promoção será efetiva na próxima
sexta-feira (25).
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens durante o dia. À noite
o céu fica com muitas nuvens, mas não
chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

22º C
10º C

Noite

O presidente Michel Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu
Padilha, o presidente da Febraban, Murilo Portugal, e o
presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, no lançamento
da plataforma digital para adesão aos planos econômicos

Petrobras anuncia queda nos
preços da gasolina e do diesel
A partir desta quarta-feira
(23), a gasolina e o óleo diesel
ficarão mais baratos nas refinarias de todo o país. Informações
divulgadas no site da Petrobras
indicam que o preço da gasolina
cairá 2,08% e o do diesel, 1,54%.

A queda no preço da gasolina
ocorre depois de 11 aumentos
consecutivos nos últimos 17 dias
e de o preço do produto
ter fechado os primeiros 21 dias
do mês de maio com alta acumulada de 16,07%.
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Meirelles é escolhido por
Temer para “estar à frente”
do MDB nas eleições
O presidente Michel Temer
elogiou na terça-feira (22) o perfil do ex-ministro Henrique Meirelles, provável candidato à Presidência da República nas eleições de 2018. “Meirelles é o

melhor dentre os melhores”,
afirmou o presidente. “E tem
todas as condições para estar à
frente não só do partido, mas da
campanha eleitoral”, acrescentou, durante o evento. Página 4

Estado paulista tem recorde
na arrecadação de petróleo
e gás natural
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Esporte

Liga das Nações Feminina:
Brasil tira a invencibilidade
da Turquia
A seleção brasileira feminina de vôlei acabou com a invencibilidade da Turquia na
Liga das Nações. Na terça-feira (22), a equipe do treinador
José Roberto Guimarães venceu as turcas por 3 sets a 1
(25/17, 25/19, 23/25 e 25/
21), no Baskent Volleyball
Hall, em Ancara. Foi a terceira vitória consecutiva do
time verde e amarelo na competição. Também pelo grupo
das brasileiras, a República
Dominicana superou a Argentina por 3 sets a 0 (26/24, 26/
24 e 25/19).
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Com jovem equipe, Brasil
disputa Copa do Mundo de
Ginástica Artística na Croácia
A ginástica artística masculina do Brasil tem duas competições importantes na Europa
em sequência. Um grupo com
quatro atletas viajou no domingo (20), primeiro com destino
à Croácia para a etapa de Osi-

jek, e na próxima semana segue para Koper, na Eslovênia.
Gabriel Faria Barbosa, Gustavo Polato, Renato Oliveira
e Vinicius Oliveira Machado
formam a seleção para as
duas Copas.
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Show de Motocross Freestyle
puxa lista de atrações da
Copa Truck em Interlagos

Amanda no ataque

Rali de regularidade
vai ao Nordeste pela
primeira vez no ano

DÓLAR
Foto/ Ricardo Leizer

Comercial
Compra: 3,64
Venda:
3,64
Turismo
Compra: 3,50
Venda:
3,79

EURO
Compra: 4,29
Venda:
4,29

OURO
Compra: 140,60
Venda: 169,12

O presidente Michel Temer
afirmou que recursos advindos
do acordo entre poupadores e
bancos vai reforçar o orçamento
das famílias e ajudar a movimentar a economia do país. O acordo com os poupadores foi homologado em março pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e prevê a
compensação das perdas com os
planos econômicos Bresser
(1987), Verão (1989) e Collor 2
(1991).
Segundo ele, o acordo vai injetar de R$ 11 bilhões a R$ 12
bilhões na economia.
“Apresentamos soluções
concretas para problemas antigos. Embora o problema fosse
complexo, a solução encontrada
trará benefícios diretos para os
poupadores e para o conjunto da
economia.
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mudança na política de preços
da Petrobras”, disse, informando que os reajustes estão relacionados aos preços internacionais e ao câmbio.
Segundo Parente, a reunião
teve o objetivo de dar informações sobre a dinâmica de
mercado. Perguntado se a redução dos preços da gasolina
e do diesel, anunciada pela
empresa, foi feita por pressão
política, Parente explicou que
a decisão foi tomada em função da queda do dólar da segunda-feira (21). Página 3

Trilhas e estradas off-road fazem parte do percurso

A charmosa cidade de Gravatá (PE), a apenas 80 km de Recife, receberá a primeira etapa no
Nordeste do rali de regularidade
Mitsubishi Motorsports 2018. A
disputa será no dia 26 de maio e
as inscrições estão abertas no site
www. mitsubishimotors.com.br.
Para participar basta doar uma
cesta básica e seis produtos de
higiene pessoal. Conhecida
como a Suíça Pernambucana,
graças às temperaturas médias
mais baixas que o restante do
Estado e também à arquitetura
com seu estilo alpino. Página 8
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Pela primeira
vez em 226
anos, mulher
comandará
Bolsa de
Valores de NY

Foto/ Antonio Cruz/Agência Brasil

Após sofrer sanções dos
Estados Unidos, o presidente
da Venezuela, Nicolás Maduro,
declarou na terça-feira (22)
como “persona non grata” os
dois diplomatas norte-americanos sediados em Caracas.
Com a declaração, Maduro determinou a expulsão do encarregado de negócios, Todd Robinson, e do ministro conselheiro, Brian Naranjos, do território venezuelano.
Os dois diplomatas terão
48 horas para deixar a Venezuela. A reação dos Estados Unidos foi definida após a reeleição de Maduro, no último domingo (20).
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Temer: acordo de planos
econômicos vai injetar
até R$ 12 bilhões

Foto/ Divulgação

Maduro
expulsa dois
diplomatas
norteamericanos
da Venezuela

O governo nunca considerou
mudar a política da Petrobras de
reajuste de preços dos combustíveis, afirmou na terça-feira (22)
o presidente da Petrobras, Pedro
Parente, ao sair de reunião com
os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e de Minas e Energia, Moreira Franco, na terçafeira (22), em Brasília, no Ministério da Fazenda.
“Fui convidado para a reunião. Na abertura da reunião,
foi logo esclarecido que de
maneira nenhuma o objetivo
seria o governo pedir qualquer

Show de acrobacias com Jorge
Seguindo seu compromisso
de trazer o melhor entretenimento possível para a #NaçãoTruck,
a Copa Truck anunciou uma série de atrações para a etapa de
Interlagos, que acontece no próximo dia 27, abrindo a Copa Sudeste. Uma delas é a mais aguardada dos fãs, além das corridas

Negretti
e do desfile de pilotos
que voltou a ser realizado na
etapa de Guaporé: um show de
acrobacias liderado pela lenda do motocross brasileiro
Jorge Negretti. Um desfile de
caminhões clássicos também
está marcado para acontecer
no domingo.
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São Paulo registra nova redução
em fatalidades no trânsito
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Atendendo pedidos de republicação, anote quem são os vereadores candidatos em 2018: Patrícia Bezerra (PSDB) pra Assembleia (SP); Eduardo Suplicy (PT) pra tentar voltar ao Senado; David
Soares (DEM) - filho de RR Soares da igreja Internacional da
Graça - pra Câmara Federal;
DE
... Conte Lopes (PP) pra voltar pra Assembleia (SP); Eliseu
Gabriel (presidente do diretório paulistano do PSB) pra Câmara
Federal; Mario Covas Neto (ex-PSDB agora no PODEMOS / exPTN) ao Senado; Ricardo Teixeira (presidente paulista do PROS)
pra Câmara Federal; Juliana Cardoso (PT) ...
S Ã O PAU L O
... pra Câmara Federal; Alfredinho (PT) pra Câmara Federal;
Aurélio Nomura (PSDB) pra Assembleia (SP); Gilberto Natalini
(PV) pra Câmara Federal e Ricardo Nunes (MDB) pra Câmara
Federal. Como se observa, dependendo de quantos forem eleitos, pode mudar muito a Casa pra 2019.
PR E F E IT U R A
O Brasil devia e podia se pautar nas éticas de Bruno Covas
(PSDB) e do ex-vereador (PT) João Antonio, presidente do Tribunal paulistano de Contas. Um não acusa o outro [questão do
lixo em que poderia respingar em ambos], mesmo sendo ex-adversários.
A S S E M B LE IA ( S P)
Quem começa a se destacar também em relação às comemorações pelos 110 anos de imigração dos nipônicos pro Brasil é o
deputado [PODEMOS / ex-PTN] Pedro Kaká. Oriundo do Paraná, Pedro veio, viu e tá vencendo pela via da dignidade e do respeito pelo Brasil.
CONGRESSO
No PSDB de Alckmin Presidenciável o deputado federal Trípoli consolida-se como pré-candidato a um dos 2 cargos pro Senado. O 2º, a menos que vá pro DEM, é desejado pelo filho do
deputado Macris, contando com o apoio do ex-prefeito Doria,
candidato ao governo (SP).
PR E S I D Ê N C I A
Esta coluna começou a publicar [ainda no final de 2017] que
tanto a esposa e 1ª Dama Marcela, como o filho Michelzinho
eram os maiores opositores à candidatura pela reeleição do marido e pai Temer (MDB). Ontem resolveu ‘assinar recibo’ e indicar Meirelles candidato.
PA R T I D O S
No PSL, Bolsonaro segue liderando porém patinando quando
não se prepara minimamente pras entrevistas, em especial àquelas nas quais será torpedeado por um exército midiático que joga
contra o Exército do qual ele é oriundo. No PDT, Ciro segue
tentando ...
POLÍTICOS
... atrair o PSB [do comando nacional pernambucano], no qual
esteve [assim como esteve em vários outros], por enquanto sem
sucesso porque o PDT foi tão utilitário de Lula-Dilma quanto o
PSB que era de Campos. No REDE de Marina, tudo como em
2010 e 2014 ...
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na política e uma via da liberdade possível. Ele está dirigente na Associação ”Cronistas de Política de
São Paulo”. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um
dos pioneiros no Brasil.

cesar.neto@mais.com
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As políticas públicas de segurança no trânsito implementadas
pelo governo paulista nos últimos
anos seguem dando resultados positivos no Estado. De acordo com
dados do Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito, o mês
de abril registrou queda de 3,3%
nos óbitos decorrentes de acidentes, ou seja, 436 mortes contra 451
no mesmo período um ano atrás.
Nos primeiros quatro meses de
2018, a redução é de 6,1% – ou
1.642 óbitos contra 1.749 em 2017.
Já em comparação com 2016, a redução é de expressivos 18%. “As
contínuas reduções apontam para a
efetividade das ações praticadas tanto pelo Governo do Estado quanto
pelos municípios. Mas é preciso dar
continuidade a esse trabalho, pois
temos um longo caminho a percorrer”, afirma o governador de São
Paulo, Márcio França.
“O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito segue mobilizando prefeituras, sociedade civil
e órgãos do Governo, enquanto os
convênios com o Detran.SP viabilizam mais de 7,5 mil projetos de
melhoria viária e educação. Um trabalho coordenado e que certamente
resultará em mais vidas salvas no
trânsito”, completa França.
No total, são mais de 7.500
projetos, 104 municípios conveni-

ados e 528 vidas salvas desde o início do programa.
Automóveis
A categoria de automóveis é a
que teve a maior redução nos índices, com 99 fatalidades contra 112
no ano passado, uma queda de
11,6%. O grupo representa 22,7%
das fatalidades no Estado em abril
e no ano acumula redução de 3,9%
(374 fatalidades contra 389 no ano
passado).
Já os motociclistas são as principais vítimas no trânsito e representam 34,2% dos casos em abril.
No mês, foram registradas 149 vítimas deste grupo, aumento de
7,2% na comparação com 2017
(139). No acumulado do ano, a redução foi de 3,4%, com 561 óbitos de janeiro a abril contra 581 no
mesmo período do ano passado.
Em segundo lugar entre as vítimas no Estado aparecem os pedestres, com 126 fatalidades em
abril e aumento de 4,1% na comparação com 2017 (121). No ano,
a redução é de 7%, com 463 vítimas neste ano contra 498 no período anterior.
Os ciclistas, por sua vez, correspondem a 7,6% das vítimas no
Estado em abril com 33 ocorrências, redução de 13,2% na comparação com 2017 (38 casos). No ano,

o aumento é de 7,2% (119 vítimas
em 2018 contra 111 em 2017).
Outra funcionalidade importante do Infosiga SP é mostrar a localização dos acidentes. Os dados
apontam que vias municipais concentram 55% das fatalidades no
Estado, contra 38,5% em rodovias
(6,5% das ocorrências não trazem
com precisão esse dado).
Homens (80,1%), jovens com
idade entre 18 e 29 anos (26,1%)
e condutores dos veículos (54,4%)
permanecem como as principais
vítimas de acidentes que se concentram no período noturno (53%)
e nos fins de semana (46,6%).
Maio Amarelo
O Governo de São Paulo apoia
mais de 1.200 iniciativas para conscientizar a população sobre comportamentos de risco no período
em que são celebrados a Semana
Mundial de Segurança no Trânsito
da ONU e o Maio Amarelo. As
ações são realizadas por órgãos de
governo, municípios e demais parceiros do Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito.
As iniciativas envolvem ainda
eventos em escolas, distribuição
de folhetos em semáforos e outras
ações de prevenção e conscientização, em vários municípios conveniados ao Movimento Paulista,

que concentram 78% da população
e 69% das fatalidades no Estado.
Nas rodovias, ações voltadas
para motoristas, motociclistas, caminhoneiros e ciclistas serão desenvolvidas pelo Artesp, DER e
Polícia Militar Rodoviária.
Movimento Paulista de Segurança no Trânsito
Programa do Governo do Estado de São Paulo, tem como principal objetivo reduzir pela metade
os óbitos no trânsito no Estado até
2020.
Inspirado na “Década deAção
pela Segurança no Trânsito”, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o período de 2011 a 2020, o comitê gestor do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito é coordenado
pela Secretaria de Governo e composto por mais nove secretarias de
Estado: Casa Civil, Segurança Pública, Logística e Transportes, Saúde, Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação, Transportes Metropolitanos, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação.
As secretarias são responsáveis
por construir um conjunto de políticas públicas para redução de vítimas de acidentes de trânsito no
Estado.

Escolas estaduais podem se inscrever
na campanha #AprenderParaPrevenir
Por meio da Secretaria da
Educação, o Governo do Estado
continua a promover ações voltadas à preservação do meio
ambiente e dos recursos naturais.
Assim, a pasta e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta
de Desastres Naturais (Cemaden) estimulam a participação
das escolas da rede paulista de
ensino na campanha #AprenderParaPrevenir.
Na 3ª edição, a iniciativa propõe o tema “Água [D+ ou D-] =
Desastre?”. A ação tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos educativos
ligados à prevenção de riscos de
desastres socioambientais relacionados com a água, seja o excesso ou a escassez. Além dis-

so, a proposta é mapear os projetos educativos realizados no Brasil sobre o tema, com possibilidade de promoção de um espaço
para divulgação das atividades.
As inscrições podem ser realizadas até 1º de outubro, mês
Internacional da Redução de
Desastres Naturais, referendado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Os projetos de acordo com as orientações do Guia de Orientação da
campanha participarão do sorteio de prêmios.
Os contemplados receberão
12 pluviômetros semiautomáticos, que podem ser usados na
medição das chuvas, bem como
12 kits educativos com livros,
cartilhas e outras publicações

sobre Educação em Redução de
Riscos de Desastres. O cadastro está aberto a escolas de
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio,
públicas, privadas, comunitárias e instituições de educação
não-formal.
Desafios
A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo também
desenvolveu o jogo “Defesa Civil – A Aventura”, que aborda as
ações para os cidadãos se protegerem no caso de chuvas em
abundância. A diversão, gratuita
e livre para estudantes do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental,
reúne mais de 100 desafios e
apresenta alternativas de como

agir em diversas situações de
risco
O aluno encontra, em cada
etapa, um cenário diferente e
precisa realizar ações preventivas, além de orientar a comunidade para prosseguir. Para acessar o “Defesa Civil – A Aventura”, basta o jovem informar o
número do R.A. (registro do
aluno) no site da Evesp, plataforma virtual interativa que
apresenta cursos de idiomas,
pré-vestibular e desenvolvimento de habilidades.
Vale destacar que o conteúdo foi integralmente desenvolvido com a supervisão técnica
da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil, da Secretaria da
Casa Militar.

Estado paulista tem recorde na
arrecadação de petróleo e gás natural
O aumento da arrecadação na
produção de petróleo e gás natural bateu recorde no primeiro
trimestre deste ano em São Paulo. Comparado com o último trimestre de 2017, o Estado registrou valor 16% superior, totalizando R$ 444 milhões.
O crescimento da produtividade em 8% e o preço do barril
de petróleo, regulado pela moeda norte-americana, foram os
grandes responsáveis pela receita. O capital, dessa forma, é referente à participação especial
dos campos de produção em território paulista.
“O aumento da arrecadação

de participação especial é resultado da consolidação de São
Paulo como o segundo maior
produtor de petróleo e gás do
país. O Estado vem atuando junto ao Governo Federal na adoção de medidas para atrair investimentos no setor e ampliar a
exploração das novas descobertas”, disse o secretário de Estado de Energia e Mineração, João
Carlos Meirelles.
Do montante total, R$ 355
milhões foram destinados ao
Estado, enquanto R$ 88,8 foram
repassados a municípios da Bacia de Santos. Vale ressaltar que
esses valores são trimestrais e

vão além dos royalties pagos
mensalmente pela produção.
Nos últimos 10 anos, os tributos provenientes da produção
de petróleo e gás cresceram fortemente no Estado e a Secretaria de Energia e Mineração, por
meio da Subsecretaria de Petróleo e Gás, esteve empenhada em
acompanhar o setor e responder
às demandas do mercado.
“A ideia é criar um ambiente
competitivo para trazer mais investimentos ao território paulista. Com esse trabalho, ofereceremos serviços públicos mais
adequados à população”, comenta o subsecretário de Petróleo e

Gás, Dirceu Abrahão.
Atualmente, o Estado conta
com uma produção equivalente
a 445 mil barris por dia, sendo
extraído um petróleo nobre e de
alta qualidade. Segundo o assessor executivo da Subsecretaria,
Ricardo Cantarani, esse é um
ambiente propício para atrair investidores.
“Ao maximizar a nossa produção, conseguimos atrair mais
investimentos para o Estado,
como a construção de novas refinarias. Isso, além de trazer
mais arrecadação, pode gerar
renda e empregos a vários paulistas”, completa.

Maratona de Informática das Etecs
tem inscrição até sexta-feira (25)
O período de inscrições para
a Maratona de Informática de
2018 das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) termina na próxima sexta-feira (25). Por isso,
os professores devem inscrever
seus alunos exclusivamente pela
internet para participação no
campeonato estudantes dos cursos técnicos de Informática, Informática para Internet, Manutenção e Suporte em Informática, Rede de Computadores e Jogos Digitais.
O evento ocorrerá no dia 9

de junho em cada unidade participante, no período da manhã. A
organização é da Robótica Paula Souza, ligada à Unidade do
Ensino Médio e Técnico (Cetec) do Centro Paula Souza.
“A maratona transforma a
participação dos estudantes
em sala de aula a partir da aplicação da questão técnica que
envolve a lógica de programação. Eles se sentem mais estimulados a se envolver nas atividades”, enfatiza o coordenador da Robótica Paula Souza,

Tiago Jesus de Souza.
Metodologia
Vale destacar que o torneio
virtual usará o software denominado “BOCA”, em linguagem
PHP e empregado no controle
remoto desse tipo de atividade.
Os docentes dos cursos já receberam capacitação para uso do
aplicativo em 2016 e 2017.
Divididos em grupos de três
integrantes, os competidores
deverão resolver problemas por
meio da lógica de programação,

com possibilidade de consulta
ao material impresso. Vence a
equipe que solucionar o maior
número de questões no menor
tempo.
Na edição do ano passado, o
evento contou a participação de
aproximadamente 160 alunos,
além de 30 professores e 15 juízes. Os ganhadores da competição foram Adélia de Andrade,
Daniel Milanez Antonio e Alisson Vinicius Gonsales, estudantes da Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso, de Piracicaba.

HackathonUSP: competição incentiva
soluções para o ambiente acadêmico
O HackathonUSP, evento que
será realizado em junho, terá como
tema como a ciência de dados pode
melhorar o dia a dia universitário. Na
ocasião, aproximadamente de 350
alunos da Universidade de São Paulo (USP) terão 24 horas para propor
softwares e hardwares sobre o tema.
A competição ocorrerá nos dias

9 e 10 do próximo mês, no Instituto de Matemática e Estatística
(IME) da USP, na capital paulista.
Os jurados levarão em consideração, para a definição dos premiados,
aspectos como a criatividade usada
no processo de criação, o design e
a interface do projeto, o impacto que
a ideia tem em sua aplicação e o fun-

cionamento da aplicação dos softwares e hardwares desenvolvidos
pelos participantes.
Vale destacar também que a
equipe vencedora ganhará uma viagem para o Vale do Silício, com
apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa USP, curso de curta duração na
Universidade de Stanford, e um

troféu 3D HackathonUSP.
Os times nas segunda e terceira posições terão à disposição,
respectivamente, o leitor de livros
digitais Kindle e um fone de ouvido da marca JBL. Além disso,
todos os premiados ganham medalhas do HackathonUSP. As inscrições já foram encerradas.
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Parente: governo não considera
mudar política de preços da Petrobras
O governo nunca considerou
mudar a política da Petrobras de
reajuste de preços dos combustíveis, afirmou na terça-feira
(22) o presidente da Petrobras,
Pedro Parente, ao sair de reunião com os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e de Minas
e Energia, Moreira Franco, na
terça-feira (22), em Brasília, no
Ministério da Fazenda.
“Fui convidado para a reunião.
Na abertura da reunião, foi logo
esclarecido que de maneira nenhuma o objetivo seria o governo pedir qualquer mudança na
política de preços da Petrobras”,

disse, informando que os reajustes estão relacionados aos preços
internacionais e ao câmbio.
Segundo Parente, a reunião
teve o objetivo de dar informações sobre a dinâmica de mercado. Perguntado se a redução
dos preços da gasolina e do diesel, anunciada pela empresa, foi
feita por pressão política, Parente explicou que a decisão foi
tomada em função da queda do
dólar da segunda-feira (21).
“A redução de hoje é simples
de entender: houve uma redução
importante de câmbio. É a prova
de que essa política tanto funci-

ona na direção de subir os preços quanto de cair os preços. O
Banco Central interveio com
mais intensidade no mercado
ontem, houve uma redução de
câmbio e isso foi refletido no
preço de hoje”, disse.
Com reforço da intervenção
do Banco Central no mercado,
o dólar comercial encerrou o pregão de ontem em queda de 1,35%,
cotado a R$ 3,689. O resultado
ocorre após seis altas consecutivas da moeda norte-americana
frente ao real. Ao longo da semana passada, o dólar se valorizou
3,85% e chegou a valer mais de

R$ 3,74 na sexta-feira (18).
Parente evitou falar sobre
eventuais medidas que o governo possa adotar para reduzir os
preços dos combustíveis, como
mudanças na tributação. “O governo está preocupado com os
preços e está procurando ver o
que, no nível deles, pode ser feito”, disse. Ele acrescentou que
o assunto é de responsabilidade
do governo. “Sobre esses temas
da alçada do governo, só as autoridades do governo têm que
falar”, afirmou, ao deixar o Ministério da Fazenda. (Agencia
Brasil)

Temer: acordo de planos econômicos
vai injetar até R$ 12 bilhões
O presidente Michel Temer
afirmou que recursos advindos
do acordo entre poupadores e
bancos vai reforçar o orçamento das famílias e ajudar a movimentar a economia do país. O
acordo com os poupadores foi
homologado em março pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e
prevê a compensação das perdas
com os planos econômicos
Bresser (1987), Verão (1989) e
Collor 2 (1991).
Segundo ele, o acordo vai
injetar de R$ 11 bilhões a R$ 12
bilhões na economia.
“Apresentamos soluções
concretas para problemas antigos. Embora o problema fosse complexo, a solução encontrada trará benefícios diretos
para os poupadores e para o
conjunto da economia. Serão
bilhões de reais a reforçar o
orçamento das famílias e, especialmente, a circular na economia brasileira”, disse.
Temer anunciou na terça-feira (22), oficialmente, o início de
adesões ao acordo que deverão
ser feitas pela internet.
Segundo o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, o acordo envolve mais de 1 milhão de
processos individuais além de
mil ações civis públicas. Aproximadamente 3 milhões de pesso-

as poderão ser beneficiadas.
“Tenho certeza que vai ter um
impacto positivo para o consumo e possivelmente no investimento, dependendo do que os
poupadores desejam fazer”, disse Portugal.
O acordo foi firmado pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec), a Frente Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo) e a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), com a mediação daAdvocacia-Geral da União
(AGU). O processo foi acompanhado pelo Banco Central.
Temer destacou ainda que o
acordo foi fruto do diálogo e da
conciliação – valores, segundo
ele, tão necessários no país atualmente. “No Brasil, o que mais
precisamos hoje é de diálogo. E
a conciliação que se deu foi de
natureza judicial, mas deve servir como exemplo para todos os
atos que se praticam no Estado
brasileiro”, disse.
Como funciona a plataforma
A página na internet que receberá os pedidos de habilitação
dos poupadores que tiveram perdas financeiras com planos econômicos das décadas de 80 e 90
está no ar desde ontem. Caberá
aos próprios poupadores ou seus
representantes legais (advogados, defensores públicos ou her-

deiros) fazer o cadastro no site
e incluir as informações sobre
o processo, que serão remetidas
às instituições financeiras responsáveis pelos pagamentos.
Os dados serão conferidos e
validados e a instituição financeira poderá confirmar as informações, devolver ou negar o pagamento. Em caso de negativa,
o interessado poderá requerer
uma nova análise.
Ao final do processamento
de cada pedido na plataforma,
uma lista dos poupadores deverá ser divulgada. A adesão
ao acordo é voluntária e
quem optar por essa alternativa terá sua ação extinta na
Justiça. “Estabelecemos
como critério a questão da
idade, então os mais idosos
terão preferência e a cada 30
dias o sistema se abre para
lotes, pautando-se pela idade com diferença de 4 anos
em 4 anos. Isso vai se dar até fevereiro de 2019”, explica a ministra Greice Mendonça, da Advocacia-Geral da União.
Terão direito ao pagamento
das perdas os poupadores com
ações na Justiça e também seus
herdeiros. Os poupadores que
tenham até R$ 5 mil a receber
terão o valor creditado à vista na
conta bancária. Já os que têm
saldo entre R$ 5 mil e R$ 10 mil,

receberão em três parcelas, sendo uma à vista e duas semestrais.
A partir de R$ 10 mil, o pagamento será feito em uma parcela à vista e quatro semestrais. A
correção para os pagamentos
semestrais será feita pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).
O acordo também prevê descontos para poupadores que receberão quantia superior a R$ 5
mil. O deságio varia conforme
o saldo e começa em 8% para
aqueles que receberão entre R$
5 mil e R$ 10 mil; 14% para os
que receberão na faixa de R$ 10
mil a R$ 20 mil; e 19% para investidores que têm direito a receber mais de R$ 20 mil.
“Não somente os titulares
terão direito a recebimento. Os
herdeiros e inventariantes poderão também aderir ao acordo e
para isso devem buscar rapidamente o diálogo com advogado. Ele poderá acessar de forma segura essa plataforma eletrônica, preencher os dados do
poupador, indicar a conta corrente em que o poupador pretende receber esses valores e
com isso, com o todo o cronograma que está previsto no
acordo, finalmente permitir
que os recursos cheguem ao
destinatário”, acrescenta a ministra. (Agencia Brasil)

Comissão avalia uso de publicidade
para promover venda da Eletrobras
O presidente da Eletrobras,
Wilson Ferreira Júnior, defendeu
na terça-feira (22) a contratação
de uma empresa de comunicação para promover a imagem e
convencer os cidadãos durante o
processo de privatização da estatal. Ao comparecer s audiência na Câmara dos Deputados
para explicar o contrato da companhia com uma empresa de comunicação, Ferreira Júnior disse que os objetivos de manter a
“favorabilidade” da Eletrobras e
a preservação do seu valor de
mercado foram cumpridos.
Segundo ele, a companhia,
que valia R$ 9 bilhões em 2015,
chegou a valer R$ 35 bilhões
depois que o governo anunciou
a intenção de privatizá-la. Hoje
o valor é de R$ 30 bilhões, número que se manteve estável, de
acordo com o presidente da estatal, durante a contratação da
empresa FSB comunicações. Na
apresentação feita aos deputados
e membros de entidades contrá-

rias à privatização da Eletrobras,
Wilson Ferreira disse que a contratação da agência permitiu
mostrar os benefícios e diminuir
os as críticas ao processo de
capitalização.
“A contratação da agência de
comunicação estratégica contribuiu para esclarecer o processo
de capitalização, desmistificar
os impactos negativos ao consumidor, difundir os benefícios
sociais, fiscais, tarifários e energéticos, destacar os ganhos com
a modernização da gestão, explicitar as vantagens de empresa
forte, capitalizada, competitiva e
lucrativa”, disse o presidente.
Wilson Ferreira Júnior foi
convidado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público da Câmara a prestar esclarecimentos sobre recentes
notícias segundo as quais a Eletrobras pagou cerca de R$ 2 milhões à FSB para que fosse feito
um serviço de depreciação da
companhia, com o objetivo de

mobilizar a sociedade sobre a
necessidade de privatização.
Autora do requerimento para
realização da audiência pública,
a deputada Érika Kokay (PT-DF)
questionou o presidente da Eletrobras sobre as peças publicitárias lançadas nos últimos meses
sobre o tema. De acordo com a
deputada, uma campanha do Ministério de Minas e Energia dizia
claramente que a Eletorbras estava “quebrada” e, à época, não foi
feito nenhum contraponto pela
presidência da estatal.
“Em outra propaganda, o ministério, diz: ‘Você nunca mais
vai perder aquele gol’. Isso é um
desrespeito com a empresa porque diz que as pessoas deixaram
de ver em função do corte de
energia, sem ser possível [saber]
como foi que houve esse corte,
onde foi que se deu”, afirmou.
O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) concordou com
Érika e enfatizou que não faz
sentido divulgar informações

negativas sobre a estatal com o
objetivo de torná-la mais barata.
“Eu nunca vi isso na vida. Alguém anunciar um apartamento
dizendo: ‘vendo um péssimo
apartamento’. Ou dizer que quer
vender um carro dizendo que ele
está quebrado.”
O presidente da Eletrobras
rebateu as acusações. Wilson
Ferreira Júnior disse que a Eletrobras não compartilhou as peças publicitárias veiculadas pelo
Ministério de Minas e Energia.
“Não contratamos uma empresa
de publicidade, contratamos uma
empresa de comunicação estratégica. Não pagamos uma propaganda, zero. Mas mantivemos a
Eletrobras nesse espaço nobre.”
Na audiência, que contou
com representantes de movimentos contra a privatização
como o Coletivo Nacional dos
Eletricitários (CNE), Érika
Kokay criticou também o clima
organizacional existente na empresa. (Agencia Brasil)

Petrobras anuncia queda nos
preços da gasolina e do diesel
A partir desta quarta-feira
(23), a gasolina e o óleo diesel
ficarão mais baratos nas refinarias de todo o país. Informações
divulgadas no site da Petrobras
indicam que o preço da gasolina
cairá 2,08% e o do diesel, 1,54%.
A queda no preço da gasolina
ocorre depois de 11 aumentos consecutivos nos últimos 17 dias e de o
preço do produto ter fechado os primeiros 21 dias do mês de maio com
alta acumulada de 16,07%. Com a
queda de 2,08% que entra
em vigor amanhã, o preço da gasolina
nas refinarias cairá para R$ 2,0433.
No caso do diesel, com a
queda de 1,54%, após
sete aumentos consecutivos, o
produto passará a custar a partir
de amanhã nas refinarias R$
2,3351. O diesel acumula desde

o dia 1º de maio alta de 12,3%.
A queda de preços anunciada na terça-feira, pela Petrobras
se dá um dia depois de a
companhia ter informado mais
um aumento nas refinarias de
todo o país nos valores do diesel, que subiu 0,97%, e nos da
gasolina, com alta de 0,9%.
No mesmo dia, mais
cedo, caminhoneiros de todo o
Brasil iniciaram uma greve geral
contra os aumentos do diesel, o
que levou à paralisação dos transportes de carga e ao bloqueio
de rodovias em vários estados.
Na segunda-feira (21), o governo convocou uma reunião, no
Palácio do Planalto, em caráter
de emergência, para discutir a
alta dos combustíveis. Participaram do encontro o presidente

Michel Temer, os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Minas e Energia),
Eduardo Guardia (Fazenda) e
Esteves Colnago (Planejamento) e o secretário da Receita
Federal, Jorge Rachid.
O aumento dos preços dos
derivados voltou a ser discutido
em Brasília. Os ministros Eduardo Guardia e Moreira Franco se
reuniram com o presidente da
Petrobras, Pedro Parente, no
Ministério da Fazenda. Após o
encontro, Parente afirmou que
a redução dos preços da gasolina
e do diesel, anunciada nesta terça-feira, foi tomada em função da
queda do dólar ontem.
Há discussões no governo sobre a possibilidade de redução da
cobrança de tributos sobre os

combustíveis. Existem situações
em que a composição de impostos chega a quase a metade do valor final do preço da gasolina e do
diesel nas bombas de todo o país.
Segundo a Petrobras, os aumentos são consequência das
oscilações do preço do barril do
petróleo no mercado externo.
De acordo com a estatal, “os
combustíveis derivados de petróleo são commodities e têm
seus preços atrelados aos mercados internacionais, cujas cotações variam diariamente, para
cima e para baixo”.
A companhia destacou que a
variação dos preços nas refinarias e terminais é importante
para que a empresa possa competir de forma eficiente no mercado brasileiro. (Agencia Brasil)

Maduro expulsa dois
diplomatas norteamericanos da Venezuela
Após sofrer sanções dos Estados Unidos, o presidente da
Venezuela, Nicolás Maduro, declarou na terça-feira (22) como
“persona non grata” os dois diplomatas norte-americanos sediados em Caracas. Com a declaração, Maduro determinou a expulsão do encarregado de negócios, Todd Robinson, e do ministro
conselheiro, Brian Naranjos, do território venezuelano.
Os dois diplomatas terão 48 horas para deixar a Venezuela. A
reação dos Estados Unidos foi definida após a reeleição de Maduro, no último domingo (20).
Maduro expediu a ordem depois de ser proclamado presidente da República Bolivariana da Venezuela para mais um mandato
de seis anos, no período 2019-2025. A cerimônia foi na sede do
Conselho Nacional Eleitoral (CNE), em Caracas.
De acordo com o presidente reeleito, as sanções impostas
pelos Estados Unidos afetam diretamente a população venezuelana, causando danos econômicos e financeiros.
Na lista de sanções, está uma série de exigências para o pagamento das dívidas públicas e de títulos venezuelanos para limitar
a capacidade do Executivo bolivariano de liquidar ativos em território estadunidense. Também há a proibição de comprar qualquer dívida prometida como garantia após a entrada em vigor da
ordem executiva, assinada ontem pelo presidente norte-americano, Donald Trump.
Reações às eleições
No poder desde 2013, Maduro foi reeleito por 67,7% dos
votos. Mas o resultado das eleições foi contestado, não só pela
oposição venezuelana como também por boa parte da comunidade internacional. Mais de 50% do eleitorado da Venezuela se
absteve de votar.
O Brasil e mais 13 nações emitiram uma declaração, assinada pelo Grupo de Lima, em repúdio à reeleição de Maduro.
Argentina e mais cinco países também reagiram ao resultado
das eleições, informando que não vão reconhecer o pleito
como legítimo.
A Venezuela vive uma grave crise econômica, política e social. Imigrantes venezuelanos buscam refúgios no Brasil e demais
países vizinhos devido ao desabastecimento e ausência de perspectivas em Caracas e arredores. (Agencia Brasil)

Pela primeira vez em
226 anos, mulher
comandará Bolsa de
Valores de NY
Engenheira industrial por formação, Stacey Cunningham, de
43 anos, será a primeira mulher em 226 anos a presidir a Bolsa
de Valores de Nova York – cuja sigla em inglês é Nyse. Como
67º presidente, Stacey Cunningham deixa a diretoria de Operações da Bolsa e assume no lugar de Tom Farley. A promoção será
efetiva na próxima sexta-feira (25).
Criada em 1792, a Bolsa de Valores de Nova York está no
centro da cidade, no bairro de Manhattan, em Wall Street, o coração financeiro da cidade. Na bolsa, são feitas as grandes negociações de ações de empresas norte-americanas.
É a maior bolsa de valores dos Estados Unidos ao lado da
Nasdaq e da American Exchange. A Nasdaq também está sob comando de uma mulher, a executiva Adena Friedman, de 49 anos,
que assumiu o posto em 2017.
Stacey Cunningham assume o comando da Bolsa de Valores meio século depois de Muriel Sibert ser a primeira mulher a ocupar um lugar de destaque na mesma instituição. Stacey Cunningham entrou na Bolsa como estagiária, em 1994.
(Agencia Brasil)

Eunício e Maia anunciam que
governo pretende zerar a Cide
Os presidentes do Senado,
Eunício Oliveira (MDB-CE), e
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciaram que o governo vai zerar a
Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide) cobrada sobre os combustíveis. Os
parlamentares informaram que
os recursos que poderão ser obtidos com o projeto que reonera setores da economia, ainda em
tramitação no Congresso, serão
usados para reduzir o impacto
sobre o aumento do preço do
diesel.
Em suas contas pessoais no
Twitter, Maia e Eunício disseram
que a decisão foi acertada com
o ministro da Fazenda, Eduardo
Guardia. O anúncio de ambos
ocorreu de forma surpreendente, já que, até o fim da manhã de
terça-feira (22), o ministro considerava “reduzido” o espaço
para diminuir os tributos dos
combustíveis. A equipe econômica do governo ainda não se
manifestou sobre o assunto.
Desde segunda-feira (21),
caminhoneiros fazem protestos
e bloqueiam estradas em vários
estados contra o aumento no
preço do combustível. Só na semana passada, o valor do diesel

e da gasolina nas refinarias subiu cinco vezes consecutivas.
“Em acordo com o ministro
da Fazenda, acertamos que a
Cide [Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico]
será zerada com o objetivo de
reduzir o preço da gasolina e do
diesel. E, também, os recursos
da reoneração serão todos utilizados para reduzir o impacto
sobre o diesel. Seguiremos trabalhando para que o consumidor
seja o mais rapidamente beneficiado com a redução dos preços
dos combustíveis”, escreveu
Eunício Oliveira na rede social.
“Fechamos aqui a aprovação
[do projeto] da reoneração, a arrecadação vai toda para redução do
diesel”, afirmou Maia em vídeo no
qual aparece ao lado de Eunício e
do líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE).
Em entrevista, há pouco, o
presidente da Câmara esclareceu: “Nós tínhamos feito a proposta de zerar a Cide, e o presidente me deu a informação de
que, para o diesel, ele vai zerar a
Cide”. Em mensagem no Twitter, ele havia dito que a Cide seria zerada com o objetivo de reduzir o preço da gasolina e do
diesel. (Agencia Brasil)
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Meirelles é escolhido por Temer para
“estar à frente” do MDB nas eleições
Dinheiro recuperado
pela Lava Jato vai
para escolas públicas
do Rio
Parte do dinheiro recuperado pela Op eração Lava Jato
será destinado a obras e melhorias na infraestrutura de escolas públicas estaduais do Rio de
Janeiro. A Justiça Federal autorizou o uso de R$ 17,9 milhões,
depois da assinatura de um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público Federal no estado (MPF/RJ), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Ministério da Educação (MEC), a
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc)
e a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE).
O termo que estabeleceu os
critérios de aplicação dos recursos foi assinado em fevereiro e prevê que seja feito primeiro um diagnóstico da rede
estadual de ensino pelo projeto Ministério Público pela
Educação MPEduc. Parceria
com o Ministério Público Estadual (MPE), o projeto já mostrou que “a deficiência da estrutura física é um desafio que
se apresenta em pelo menos
64% das 1.221 unidades escolares mapeadas no Rio de Janeiro”, segundo o MPF/RJ.
A Secretaria Estadual de
Educação fará a relação das

escolas a serem beneficiadas,
seguindo uma ordem de prioridade com as intervenções e
com previsão de custo e número de alunos beneficiados. O
projeto básico de cada obra
terá prazo de 60 dias para ser
apresentado. A licitação será
feita em até 30 dias, após a liberação do recurso.
O FNDE vai acompanhar a
execução das obras e as prestações de contas por um sistema eletrônico já existente. O
procurador da República Sergio Pinel, integrante da força
tarefa da Lava Jato no Rio de
Janeiro, disse que a decisão é
“histórica”.
“A decisão do juízo da 7ª
Vara Federal Criminal é histórica e materializa a destinação
para a educação valores arrecadados em processos relacionados ao combate à corrupção.”
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), a Procuradoria Regional da República da 2ª Região (PRR2) e o
Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro (MP-RJ) assinaram o termo como intervenientes. e membros do MPF
e do MP-RJ, que integram o
MPEduc, foram testemunhas.
(Agencia Brasil)

ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE MAGICA E ILUSIONISMO JOAO PEIXOTO DOS SANTOS-MUAMI
EDITAL DE CONVOCAÇAO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE MAGICA E ILUSIONISMO JOAO PEIXOTO DOS SANTOS, MUAMI, por
Roberto Pablo Jardon no uso de suas atribuições, conforme Artigo 14º. seus incisos e parágrafos do Estatuto da
Sociedade Civil, convoca a seus Membros, na qualidade de Sócios Fundadores, Beneméritos ,Colaboradores
e Contribuintes, ou herdeiros e/ou sucessores; para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na Avenida
Paulista 2073 HORSA I sala 706 na Cidade de São Paulo SP a ser realizada no dia 05 de Junho do corrente em
1ª. convocação as 18:00 horas com ¾ de seus membros , e em 2ª. convocação as 18:30 horas com a presença
de qualquer número de presentes . A pauta desta Assembleia está composta de a) Aprovação de despesas e
rateios das mesmas no período entre assembleias b) Apresentação e votação de medidas para adoção de
campanhas tipo “fundraising” c) Outras questões de interesse geral . São Paulo, 3 de Maio de 2018 - Roberto
Pablo Jardon Presidente.
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HPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0{QLFD'L6WDVL*DQWXV(QFLQDVQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5,$6$17$0285$%UDVLOHLUR&3)TXHDDomRGH&REUDQoDGH
3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU&UX]$]XOGH6mR3DXORIRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDDRSDJDPHQWR
GD TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH   (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR
SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHPRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWD
GHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -XOLDQD&UHVSR'LDVQDIRUPDGD
/HL HWF )D] 6DEHU D 9DOWHU 3DXOLQL 5RGULJXHV -~QLRU &3)   TXH 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR &DPLOR
HQWLGDGH PDQWHQHGRUD GR +RVSLWDO 6mR &DPLOR  3RPSpLD OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP
REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH UHIHUHQWHDRV5HFLERV3URYLVyULRVGH6HUYLoRVQV
 H  RULXQGRV GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV PpGLFRVKRVSLWDODUHV (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHP
VHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUHTXHULGRVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXH
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR1&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRH3XEOLFDGR1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U )HUQDQGR +HQULTXH GH 2OLYHLUD
%LROFDWL-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD$\DWH[,QG~VWULDH&RPpUFLRGH
5RXSDV /WGD  (33 &13-   TXH 6XO $PpULFD &RPSDQKLD GH 6HJXUR 6D~GH OKH DMXL]RX DomR
GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   UHIHUHQWH DR
&RQWUDWRGH6HJXUR$SyOLFHQ(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRV
DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGH
PDLRGHH
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0006838-17.2018.8.26.0005 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional V-São Miguel Paulista,Estado de São Paulo,Dr.Paulo de Tarsso da Silva Pinto,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a ERENILSON LUZ DOS SANTOS,CPF 310.497.408-07 que por este Juízo,tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,movida por Jose
Dorival Tesser.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,nos termos do artigo 513,§2º,IV do CPC,foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL,para que,no prazo de 15(quinze) dias úteis,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,pague a
quantia de 2.167,39,devidamente atualizada,sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10%(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).Fica ciente, ainda,que nos termos do artigo 525 do Código de Processo

Civil,transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,inicia-se o prazo de 15(quinze) dias úteis para que o
executado,independentemente de penhora ou nova intimação,apresente,nos próprios autos,sua impugnação.Será o presente edital,por extrato,publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 24 de abril de 2018. [22,23]

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0201679-96.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
40ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) MOTTA ASSESSORIA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.,CNPJ 08.291.843/0001-04,que Omar Gattás,ajuizou incidente de
desconsideração de personalidade jurídica inversa na ação de Execução movida contra Maurilio da Motta Filho,CPF 808.275.60800, objetivando seja julgada procedente, a desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado, integrando a empresa
Motta Assessoria e Serviços Automotivos Ltda., ao polo passivo da presente ação. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, se manifeste e requeira as provas cabíveis (art. 135 do
CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2018.
[22,23]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1071863-05.2014.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc.
Faz saber a Josinalva da Silva Sousa EPP, CNPJ 14.678.368/0001-18 e Josinalva da Silva Sousa, CPF 088.009.927-57,
que Banco Bradesco S/A ajuizou ação monitória, para cobrança de R$ 91.317,83(jul/2014), referente ao Contrato de
LimiteRotativo de Desconto de Títulos de Créditos e Mútuo, devidamente atualizado e acrescido das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede -se edital, para que em 15 dias, a fluir do
prazo supra, pague o valor supra, ficando consignado, neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios, ou no
mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando -se
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[22,23]

O presidente Michel Temer
elogiou na terça-feira (22) o
perfil do ex-ministro Henrique
Meirelles, provável candidato à
Presidência da República
nas eleições de 2018. “Meirelles é o melhor dentre os melhores”, afirmou o presidente. “E
tem todas as condições para estar à frente não só do partido,
mas da campanha eleitoral”,
acrescentou, durante o evento
Encontro com o Futuro, no qual
foi lançada a primeira versão do
programa do MDB a ser apresentado nas próximas eleições.
“A Presidência da República
exige liturgia, rito, educação,
paciência, responsabilidade,

competência, boa fé e, acima de
tudo, um tom conciliador,” enumerou. “Fiz essa escolha por esse homem simples de Goiás para ganhar
o mundo. Fiz a escolha pela seriedade, respeito e caráter
do Meirelles, independente de visões políticas e ideológicas”, anunciou. As declarações de Michel Temer indicam que o presidente desistiu de se candidatar à reeleição –
como ele próprio chegou a cogitar.
Temer disse ainda que o documento Encontro com o Futuro, lançado hoje, aponta “diretrizes para a continuidade”. “A tese
é a seguinte: queremos progredir
ou retroceder? Esta é a grande
pergunta que deve pautar nossos

encontros”. O presidente criticou também candidatos que se
apresentam como a salvação do
país. Ele defendeu que a população vote não apenas em
um candidato, mas em um programa. Temer apelou aos emedebistas: “não aceitem quem só
fala o que fazer. É preciso mostrar o como fazer”. E completou: “Não podemos brincar porque a crise volta”.
O presidente e o ex-ministro se disseram contrários a
eventuais discursos radicais
que possam surgir durante a
campanha eleitoral. Henrique
Meirelles discursou pela primeira vez como pré-candida-

to: “Tenho preocupação com
o radicalismo que segrega.
Sou radical, mas na liberdade
em seu sentido mais radical,
onde todos são livres para escolher seu caminho. Sou radical da economia forte. Muitos
me perguntam porque colocar
meu nome a disposição
do partido. Digo que não é por
que, mas para que o radicalismo não permaneça”.
“Não somos radicais na
defesa dos extremos. Espero
que você seja o único candidato de centro, e que continue
o que começamos”, completou Michel Temer. (Agencia
Brasil)

TJMG nega recurso e determina
prisão imediata de Eduardo Azeredo
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou na
terça-feira (22) o recurso apresentado pela defesa do ex-governador e ex-senador por Minas Gerais, Eduardo Azeredo
(PSDB), e determinou sua prisão imediata.
O tucano foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem
de dinheiro pela primeira vez em
dezembro de 2015, quando foi
sentenciado a 20 anos e 10 meses de prisão por participação no
chamado Mensalão Tucano. Em
agosto do ano passado, a condenação foi confirmada em segunda instância e a pena aplicada ao

político foi reduzida em 9 meses, para 20 anos e um mês.
O recurso negado na terçafeira (22) pela 5ª Câmara do
TJMG era o último possível na
segunda instância, permitindo a
prisão de Azeredo a qualquer
momento. O relator do processo, Júlio Cesar Lorens, e o revisor, desembargador Alexandre
Victor de Carvalho, votaram favoravelmente à rejeição dos recursos e pela decretação da prisão imediata do ex-governador,
sendo seguidos por outros três
desembargadores.
Atendendo a um pedido da
defesa, o desembargador Ale-

xandre Victor de Carvalho sugeriu que a expedição do mandado
de prisão aguardasse a publicação do acórdão dos embargos
julgados hoje, em razão da possibilidade de interposição de
novo recurso. O relator, no entanto, defendeu a manutenção da
imediata expedição do mandado
de prisão, sendo seguido pelos
demais desembargadores.
Azeredo foi denunciado
pelo suposto envolvimento em
um esquema de corrupção montado para beneficiar sua campanha de reeleição ao governo mineiro, em 1998. Segundo o Ministério Público Federal (MPF),

mais de R$ 3 milhões foram
desviados de empresas estatais
mineiras. Para o MPF, a prática dos crimes só foi possível
por meio de “esquema criminoso” montado pelo publicitário Marcos Valério, condenado na Ação Penal 470, o processo do mensalão.
Em 2014, Eduardo Azeredo
renunciou ao cargo de deputado
federal, perdendo o foro privilegiado no Supremo Tribunal
Federal – o que fez com que seu
processo fosse remitido à Justiça de primeira instância, em
Minas Gerais, retardando o julgamento. (Agencia Brasil)
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BR Towers SPE1 S.A. (“Cia”)
123456
CNPJ nº 14.206.371/0001-39 - NIRE 35.300.445.350
123456
AGO 27.04.18
123456
Em 27.04.18, 10h00, na sede da Cia, SP/SP, R Olimpíadas, 205, 8º a, sl 4, Vila Olímpia, 04551-000. Convocação 123456
dispensada cfr. art 124, §4º, da Lei 6404/76. DFs e relatório da administração, do exercício ﬁndo em 31.12.17 123456
publicados no DOESP e O Dia de 27.03.18. Flávio Galvão Lopes Cardoso; Presidente; Maria Cecília Calza 123456
Fantinelli; Secretária. Foi aprovado: (i) a prestação das contas dos administradores e as DFs do exercício ﬁndo 123456
em 31.12.17; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício ﬁndo em 31.12.17, para compensar os prejuízos 123456
acumulados, constituição da conta de reserva legal e distribuição aos acionistas sob forma de juros sobre capital 123456
próprio (“JCP”) e à título de dividendos complementares; (iii) a remuneração global anual para os administradores 123456
da Cia no limite máximo de até R$1.100.000,00; (iv) a ratiﬁcação do valor de JCP pago aos acionistas em 12.05.17. 123456
A AGO foi encerrada com a lavratura desta ata. JUCESP 225.289/18-0, 15.05.2018.
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123456
Massa Falida do Banco BVA S.A.
123456
CNPJ/MF: nº 32.254.138/0001-03 - NIRE 35.300.502.230
123456
Edital de Convocação
SEDE SOCIAL Alameda Santos, número 2335, 1º andar, Cerqueira César, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01419-101. 123456
Ficam os acionistas da MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. (“MFBVA”) convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos 123456
termos do artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que será realizada na sede social da Companhia, localizada na Alameda 123456
Santos, número 2335, 1º andar, Cerqueira César, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01419-101, em primeira convocação, 123456
no dia 30 de maio de 2018, às 14:00 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: (i) Aprovar a cisão parcial da MFBVA, bem como seu 123456
Protocolo de Justiﬁcação, como base (a) na Proposta de Realização Ordinária de Ativos da Massa Falida do Banco BVA S.A., conforme 123456
previsto no do item 9 - “Alienação da Carteira de Créditos (Ações da NewCo): atos preparatórios”, o qual foi aprovado por Assembleia Geral
123456
de Credores, realizada em 16 de dezembro de 2015; e (b) em razão de decisão judicial proferida em 25 de abril de 2018 pela 1ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, no processo nº 1087670-65.2014.8.26.0100; (ii) Ratiﬁcar a 123456
nomeação de empresa avaliadora responsável pelo Laudo de Avaliação da parcela cindida da MFBVA; (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação da 123456
parcela cindida da MFBVA; (iv) Aprovar, por consequência, a redução do Capital Social da MFBVA, em razão da cisão parcial mencionada 123456
no item (i) supra, mediante a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social do MFBVA; (v) Aprovar a constituição de nova sociedade que irá 123456
incorporar a parcela cindida do patrimônio da MFBVA, em razão da cisão parcial mencionada no item (i) supra; e, (vi) Autorizar a prática de 123456
todos os atos necessários pela Administradora Judicial da MFBVA para implementar os itens acima elencados. Os documentos relativos à 123456
123456
aludida Assembleia Geral Extraordinária estão disponíveis para consulta dos acionistas na sede social da MFBVA.
São Paulo-SP, 22 de maio de 2018.
123456
Alvarez & Marsal Administração Judicial Ltda.
123456
Administradora Judicial da Massa Falida do Banco BVA S.A.
123456
123456
(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U0iUFLR7HL[HLUD/DUDQMR-XL]GH'LUHLWRGD 123456
9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D /tJLD &RKHQ &3)   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 123456
3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU&RQGRPtQLR(GLItFLR(VWiGLRIRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDDRSDJDPHQWRGDTXDQWLD 123456
GH5 QRYHPEURGH (VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHP 123456
GLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRV 123456
DGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH 123456
123456
123456
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD 123456
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUORV(GXDUGR%RUJHV)DQWDFLQLQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD%HOOD
&ROFK}HV/WGD(33 &13- H$QGUHVVD&DQGLGR6LOYD &3) TXH%DQFRGR%UDVLO6$OKHV 123456
DMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH UHIHUHQWHDR 123456
&RQWUDWRGH$EHUWXUDGH&UpGLWRHP&RQWD&RUUHQWH%%*LUR&DUW}HVQ(VWDQGRDVUHTXHULGDVHPOXJDULJQRUDGR 123456
IRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHP 123456
VHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDVUHTXHULGDVVHUmRFRQVLGHUDGDVUHYpLVFDVRHPTXHVHUi 123456
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH 123456
6mR3DXORDRVGHPDLRGHH
123456
123456
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D 123456
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $OH[DQGUH%DWLVWD 123456
$OYHVQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD1RYD(UD&RPpUFLRGH'LVFRVH)LWDV/WGD0( &13- 123456
  TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU 0DGUDV (GLWRUD /WGD IRL MXOJDGD 123456
SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   (VWDQGR D UHTXHULGD
HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH 123456
R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP 123456
 H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 123456
1$'$0$,6H 123456
123456
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029726-40.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 123456
Vara Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da 123456
Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS, RG 37.058.720, CPF 412.503.705-15, e EDUARDO 123456
JOSÉ CARDOSO, CPF 577.484.708-04, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Cláudio
Kawahara, objetivando seja julgada procedente, declarando nula a aquisição do veículo TOYOTA, PLACA CAE-0102, 123456
RENAVAM 632151323,com baixa do nome do autor perante o DETRAN-SP,inclusive, das multas apontadas, condenando o 123456
réu na indenização de danos morais no valor de R$10.000,00 e eventuais danos materiais,além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 123456
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 123456
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que 123456
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [
]
123456
123456
123456
EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
123456
123456
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso 123456
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA SAO 123456
FLORENCIO, Nº 1500, APARTAMENT O Nº 114, 11º ANDAR OU 12º PAVIMENT O, 123456
EDIFICIO HORTENCIA, CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PENHA DE 123456
FRANÇA, 41º SUBDISTRITO CANGAIBA, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O 123456
DIREITO UMA VAGA INDETERMINADA DESCOBERTA NO ESTACIONAMENT O 123456
123456
EXTERNO DO EDIFICIO. CEP 03733020
123456
1º leilão 30/05/18 partir 12:00 horas
123456
2º leilão 28/06/18 partir 12:30 horas
123456
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº 123456
123456
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
123456
Mutuarios:
123456
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, CPF 30513669949,
123456
e cônjuge, se casado(a) estiver.
123456
123456
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 123456
1º Leilao
123456
Informações tel 1139310744 ou RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA 123456
123456
JARDIM BRASIL ITUPEVA SP CEP 13295000
123456
123456
ARY ANDRÉ NETO
123456
Leiloeiro Oficial
123456
123456
21 - 22 - 23/05/18 123456
Santa Vitória Empreendimentos e Participações S/A

C.N.P.J. 09.942.071/0001-88 - NIRE 35300357124
Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 26/04/2018, às 09 horas, em São Paulo/SP. A totalidade dos acionistas. Presidente da mesa: Sr. Itamar Arrais
Fior; Secretário: Itamar Fior. Foram aprovados: o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do
5HVXOWDGRGR([HUFtFLRHGHPDLV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGRH[HUFtFLR¿QGRHP'RVOXFURVDSXUDGRV
no período, no valor de R$ 14.363.450,05 foram destinados para a constituição de Reserva Estatutária e para a
distribuição de dividendos, sendo o saldo remanescente transferido para a conta de Lucros Acumulados. Nada
mais. Jucesp nº 227.419/18-2 em sessão de 17/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100075022.2014.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV
- Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) RICARDO SOMONES ROSA, RG 109066431, CPF 701.213.534-43, que
a JD9 Serviços de Limpeza Ltda EPP, ajuizou uma Ação de Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$ 8.333,20 (abril/2017), referente aos cheques nºs
000139, 000138 e 000140, 02 (dois) com valor de R$ 1.000,00 e outro no valor de R$
2.050,00. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 03 dias, pague o débito, atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06
parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra,
bem como intimado da penhora efetuada sobre o valor de R$ 260,45, em 16/09/2016,
conta judicial nº 2200117685446 (fls 100), presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (Art. 257 § - IV). 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.
B 23 e 24/05
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 20 dias - Processo principal: 0173706-98.2012.8.26.0100
- Cumprimento de sentença 0015842-21.2017.8.26.0100. A Drª Maria Carolina de
Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a
Qualy Tools Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 72.012.818/0001-35, na pessoa de seu
representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando o
réu ao pagamento de R$ 76.473,97 (02/2017), bem como dos valores correspondentes
as faturas de energia elétrica que se venceram no decorrer do processo, corrigidos
monetariamente; a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a ré
em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, após fluir após os 20
dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de
multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do
Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação,
ofereça sua impugnação, nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil). Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de 2018.
B 23 e 24/05
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1001297-94.2015.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube
de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz
Saber a Maria Inês Arruda de Três Rios, CPF 073.591.188-67, que Banco Bradesco S/
A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 88.405,06
(19/01/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 2.094.277.
Estando a executada 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 afluir após o
prazo supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo
o crédito do 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, 09.05.2018.
B 23 e 24/05
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0060023-83.2012.8.26.0100 (USUC 1419) O(A) Doutor(a) Rodrigo
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Formosa S/AAgricultura, Industria e Comércio, antes Banco A.E. Carvalho S/A, na
pessoa do representante Mario Estevam (ou Estevão) de Carvalho Filho; Francisco
Baldivia Filho, Irene Garcia Baldivia, Sebastião Barbosa, Lindinalva Santos Viana, José
Pereira Viana, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eder Vilela
Brandão e Macilene Araujo de Oliveira Brandão, ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Guaraxaim, nº 424,
parte do lote 35 da quadra 11 Cidade A.E. Carvalho Distrito de São Miguel Paulista - São
Paulo SP, com área de 190,45 m², contribuinte nº 142.122.0052-9, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.
B 23 e 24/05
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003270-69.2015.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBSON FALCHET,
CPF 170.172.598-31 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Agro
Comercial Bella Vista Ltda, objetivando o recebimento de R$ 5.515,86 (março/2015),
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao cheque nº 850121-1, no valor de R$
4.196,00, sacado contra o Banco do Brasil, bem como ao pagamento de custas, honorários
e demais cominações. Estando o requerido 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
o tornará isento 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, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19
de abril de 2018.
B 23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008862-29.2013.8.26.0020
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó,
Estado de São Paulo, Dr(a). Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) TP COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS LTDA, CNPJ
04.387.865/0001-03, Avenida Coronel Manuel Py, 165, Lauzane Paulista, CEP 02442090, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte
de Banco Santander S/A, alegando em síntese: ajuizou uma Ação com Procedimento
Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 10.649,36 (20.06.2013), bem
como a custas, honorários e demais cominações, referente ao saldo devedor da concessão
de crédito junto à Conta Corrente nº 0033-0024-13-004624-6 (operação
0024000012460300613. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
(Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV).
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 março de 2018.
B 23 e 24/05
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Liga das Nações Feminina: Brasil
tira a invencibilidade da Turquia
po brasileiro pela vitória e falou da importância do resultado.
“Foi uma vitória importante. Sabemos que podemos melhorar ainda mais a nossa relação entre o bloqueio e a defesa
e os contra-ataques. No terceiro set cometemos um maior
número de erros o que fez a Turquia crescer e acreditar no placar. Tivemos uma boa recuperação no quarto set e vencemos
uma equipe que ainda não tinha
perdido na competição”, afirmou José Roberto Guimarães.

Foto/ Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei acabou com a invencibilidade da Turquia na Liga
das Nações. Na terça-feira
(22), a equipe do treinador
José Roberto Guimarães venceu as turcas por 3 sets a 1 (25/
17, 25/19, 23/25 e 25/21), no
Baskent Volleyball Hall, em
Ancara. Foi a terceira vitória
consecutiva do time verde e
amarelo na competição. Também pelo grupo das brasileiras,
a República Dominicana superou a Argentina por 3 sets a 0
(26/24, 26/24 e 25/19).
O Brasil voltará à quadra às
8h (horário de Brasília) desta
quarta-feira (23) contra a Argentina. O SporTV 2 transmitirá ao vivo. Com a vitória sobre
a Turquia, as brasileiras subiram
para quinta colocação na classificação geral, com nove pontos (três resultados positivos e
um negativo). A Holanda, única
invicta, lidera, com 11 pontos,
seguida pelos Estados Unidos,
com 10, Sérvia, com nove e
Rússia, também com nove.
A oposta Tandara foi a maior pontuadora do confronto,
com 25 pontos (22 de ataque,
dois de bloqueio e um de saque). As ponteiras Drussyla,
com 16, e Amanda, com 11,

Brasil comemora ponto
também se destacaram para o
time verde e amarelo. Pelo lado
da Turquia, a central Eda foi
quem mais pontuou, com 14
acertos.
Ao final do duelo, a campeã olímpica Tandara comentou
sobre a vitória e ressaltou a recuperação das brasileiras no
quarto set.
“Hoje (terça) foi uma vitória importante. Os jogos contra a Turquia são sempre muito
difíceis. Nós conseguimos ter
uma margem no placar nos dois
primeiros sets, mas no terceiro deixamos elas abrirem e não
conseguimos buscar a diferen-

ça. No quarto, voltamos a jogar
bem e conquistamos esses três
pontos que são fundamentais na
nossa busca pela fase final”,
disse Tandara, que também falou sobre o duelo de desta quarta-feira contra Argentina.
“Amanhã vamos enfrentar a
Argentina em um duelo sulamericano. As equipes sul-americanas se conhecem muito
bem, por isso vamos precisar
jogar com inteligência. Nós temos apresentado um bom volume de jogo e vamos precisar
repetir isso”, explicou Tandara.
O treinador José Roberto
Guimarães parabenizou o gru-

A competição
A Liga das Nações acontece pela primeira vez em 2018,
substituindo o Grand Prix, onde
o Brasil é o maior vencedor,
com 12 títulos, e atual campeão. Agora, com novo nome e
formato, a competição tem 16
equipes na disputa pelo título.
A cada semana são formados
quatro grupos com quatro seleções cada, definidos em sorteio. Ao fim da fase classificatória, as cinco equipes mais
bem classificadas avançarão à
Fase Final, que contará ainda
com a China, país sede. A Fase
Final acontecerá de 27 de junho a 1º de julho.

Show de Motocross Freestyle puxa lista
de atrações da Copa Truck em Interlagos
Seguindo seu compromisso
de trazer o melhor entretenimento possível para a #NaçãoTruck, a Copa Truck anunciou
uma série de atrações para a etapa de Interlagos, que acontece
no próximo dia 27, abrindo a
Copa Sudeste.
Uma delas é a mais aguardada dos fãs, além das corridas e
do desfile de pilotos
que voltou a ser realizado na
etapa de Guaporé: um show de
acrobacias liderado pela lenda do motocross brasileiro
Jorge Negretti. Um desfile de
caminhões clássicos também
está marcado para acontecer
no domingo.
“O público que comparecer
ao autódromo vai poder ver de
perto as manobras mais clássicas
do Motocross Freestyle, como
Backflip, Tsunami e outras. Nessas apresentações a gente reali-

za saltos de 21 metros de distância e atingimos até nove metros
de altura. Com certeza será
uma experiência muito boa”,
comentou Negretti, que terá
ao seu lado no show os pilotos Jeff Campaci e Cyro Oliveira. “Será uma grande satisfação fazer esse show em Interlagos, que é um lugar sensacional. A expectativa é muito grande e vamos fazer de
tudo para que o público tenha
o melhor show possível”, acrescentou Negretti.
Fora da pista, atrações para
todas as idades: as crianças terão um playground com brinquedos infláveis gigantes, enquanto
os grandinhos poderão curtir uma
exposição incrível de truckmodelismo organizado pela Turma
do Trecho. E, quando bater uma
fome, o fã poderá se alimentar
em uma Praça de Food Trucks.

Foto/Divulgação

Além da apresentação de Jorge Negretti, evento dos dias 26 e 27 de maio terá brinquedos infláveis gigantes para a criançada, exibição de Truckmodelismo, desfile de caminhões e Praça de Food Trucks

Show de acrobacias com Jorge
“Pensamos na Copa Truck em
um evento como um todo e vamos além das atividades de pista. Nossos fãs merecem todo o
entretenimento que pudermos
dar, então organizamos essa sé-

Negretti
rie de atividades extra-pista para
que todos tenham um fim de semana inesquecível, em família”,
comenta Carlos Col, diretor da
Mais Brasil, organizadora da
Copa Truck.

Com jovem equipe, Brasil
disputa Copa do Mundo de
Ginástica Artística na Croácia
Objetivo é buscar vagas nas finais por aparelhos e melhorar os níveis competitivos
A ginástica artística masculina do Brasil tem duas competições importantes na Europa em
sequência. Um grupo com quatro atletas viajou no domingo
(20), primeiro com destino à
Croácia para a etapa de Osijek, e
na próxima semana segue para
Koper, na Eslovênia.
Gabriel Faria Barbosa, Gustavo Polato, Renato Oliveira e
Vinicius Oliveira Machado formam a seleção para as duas Co-

pas. O grupo com jovens e talentosos atletas ficou concentrado
durante toda a semana passada no
Centro de Treinamento Time
Brasil, no Rio de Janeiro (RJ),
juntamente com a Seleção que
viaja no fim de semana para os
Jogos Sul-Americanos da Colômbia. Lá, eles fizeram treinos
intensivos e avaliações sob os
cuidados dos treinadores. Nas
duas etapas, os ginastas estarão
acompanhados pelos técnicos

Antônio Lameira e Carlos Bezerra. A delegação terá também
o árbitro Frederico Gonçalves.
“Vamos testar novos ginastas
nessas Copas. Eles são jovens, buscam finais e também melhorar nos
níveis competitivos internacionais.
Treinaram bem na semana passada
e estão bastante motivados”, comentou Leonardo Finco.
A disputa somente por aparelhos terá Gabriel no solo e argolas, Gustavo no cavalo e barra

fixa, Vinícius no cavalo e paralelas, e Renato no solo e no salto.
Em Osijek, além do Brasil,
estarão ginastas da Alemanha,
Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia,
Bulgária, Croácia, Chipre, Egito,
Eslováquia, Eslovênia, Grã Bretanha, Holanda, Hong Kong, Hungria, Israel, Itália, Kazaquistão,
Lituânia, República Tcheca, República Dominicana, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia, Suíça, Taipei,
Turquia, Ucrânia e Uzbequistão.

Mitsubishi Motorsports

Rali de regularidade vai
ao Nordeste pela
primeira vez no ano
Gravatá, conhecida como a Suíça Pernambucana, recebe
a prova no dia 26 de maio; inscrições estão abertas via
internet

Foto/ Ricardo Leizer

Com 25 pontos de Tandara, brasileiras superaram as turcas por 3 sets a 1, no Baskent Volleyball Hall, em Ancara. Time do
treinador José Roberto Guimarães voltará à quadra nesta quarta-feira, às 8h, contra a Argentina. SporTV 2 transmitirá ao vivo

Prova passará por regiões incríveis
A charmosa cidade de Gra- rão por uma fazenda com muivatá (PE), a apenas 80 km de tos balaios, lama e trilha esRecife, receberá a primeira eta- treita. Um dos destaques é a
pa no Nordeste do rali de regu- passagem por uma pedreira.
laridade Mitsubishi Motors- “O trecho promete empolgar
ports 2018. A disputa será no mais ainda os participantes,
dia 26 de maio e as inscrições pois teremos laços com méestão abertas no site dias bem justas. Os navegawww.mitsubishimotors.com.br. dores serão as grandes esPara participar basta doar uma trelas da prova e serão os
cesta básica e seis produtos de responsáveis pela perforhigiene pessoal.
mance de seus pilotos”, gaConhecida como a Suíça rante Lourival Roldan, diretor
Pernambucana , graças às técnico da prova.
temperaturas médias mais
Na parte final, os competibaixas que o restante do Es- dores passarão por trilhas de
tado e também à arquitetura mata fechada com grandes lacom seu estilo alpino, a ci- jes e gigantescos mandacadade, localização no Planal- rus. Ainda subirão e desceto da Borborema, é destaque rão serras com estradas escomo polo turístico, gastronô- treitas e sinuosas passando
mico e moveleiro.
pela margem de belas plan“Estamos muito felizes de tações de abacaxi, finalizando
voltar a Gravatá. A região tem a prova com cerca de 160 quium relevo fascinante, perfei- lômetros.
to para o off-road. Será uma
Já para quem tem pouca
prova repleta de belezas na- experiência ou está indo pela
turais em um fim de semana primeira vez, a Turismo Light
de muita descontração para iniciará a prova pelo lado sul
amigos e famílias”, afirma de Gravatá, passando por uma
Fernando Julianelli, diretor bela e bem cuidada estrada mude marketing da Mitsubishi nicipal, mostrando a riqueza da
região. Depois entram em esMotors.
Não é necessário ter expe- tradas estreitas com piso de
riência, nem carros preparados areia, lajes e também sobem a
para participar da prova. O ob- um ponto alto da região com
jetivo da prova é manter-se uma paisagem incrível, percordentro do tempo e velocidade rendo municípios como Sairé,
estipulados pela organização. Bezerros e Passira, totalizanNa véspera do evento é reali- do cerca de 130 quilômetros
zado um briefing com todas as de percurso.
“Nos programamos para
informações e explicações do
trajeto.
participar das etapas. É
Podem participar os mo- algo para a família e nós
delos 4x4 das linhas L200, gostamos muito de compePajero e ASX e as inscrições tir”, comenta Agnaldo Garpodem ser feitas no site cez, que ao lado da esposa
www.mitsubishimotors.com.br. Selly e da filha Aline, parNão é cobrada nenhuma taxa ticipa na categoria ASX. “O
e cada carro faz a doação de carro é fantástico, ele enuma cesta básica e seis pro- cara lama, estrada e cidade
dutos de higiene, que são des- sem problemas. Vale muito
tinados a entidades assisten- a pena”.
O Mitsubishi Motorsports
ciais da região.
“Viajamos o Brasil intei- tem patrocínio de Adorno / Siro para participar do Mitsu- deral, Banco Itaú, Clarion, Lubishi Motorsports porque é brax / Petrobras, Mit Consórmuito bom fazer isso, é nos- cio, Pilkington, Pirelli, STP /
sa paixão, a válvula de esca- Petroplus, Transzero, Unirios
pe. É um prazer participar”, e W. Truffi Blindados.
Descubra como o rali funafirma a navegadora Debora
Bonatti.
ciona:
https://youtu.be/
j6jTFKOgxVI
Percurso por belas paiConheça a MIT4FUN, loja
sagens
oficial da Nação 4x4 que ofeA largada e chegada da pro- rece diversos acessórios e
va serão no Hotel Canariu’s e itens
de
vestuário:
as categorias terão percursos www.mitshop.com.br. Para
diferentes. A Master, Gradua- mais informações, vídeos, fodos e Turismo, destinadas às tos e inscrições, acesse:
duplas mais experientes, segui- www.mitsubishimotors.com.br.

