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Perdas no comércio chegam a
R$ 3,1 bi em 6 estados, aponta CNC
Precatórios fazem superávit primário
cair para R$ 7,18 bi em abril
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Federação de hospitais adverte sobre
risco de desabastecimento
Página 4

Um painel formado por especialistas internacionais independentes, cujo relatório foi
divulgado na terça-feira (29)
pela Organização dos Estados
Americanos (OEA), afirma que
há razões suficientes para afirmar que crimes contra a humanidade foram cometidos na Venezuela ao menos desde 12 de
fevereiro de 2014. Página 3

Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

24º C
13º C

Noite

Usina de Itaipu Binacional
A Usina de Itaipu atingiu a
maior produção de energia para
os cinco primeiros meses do
ano, desde sua inauguração em
1984. A produção superou a mar-

ca de 43.062.656 Megawattshora (MWh), registrada de janeiro a maio de 2016, e apontada
desde então como recorde de
produção de eletricidade. De

EURO
Compra: 4,32
Venda:
4,32

OURO
Compra: 145,35
Venda: 174,49

acordo com informe divulgado
por Itaupu, o volume foi superado hoje, antes mesmo de fechar
o mês de maio, fazendo com que
a produção em 2018 seja novo
recorde.
“Na comparação com 2017,
quando a usina gerou 40.684.451
MWh nos cinco primeiros meses do ano, a diferença já é de 7%.
Para se ter uma ideia, com a
quantidade de energia produzida
neste ano, Itaipu poderia abastecer sozinha o Brasil inteiro pelo
período de um mês”, informou a
assessoria da hidrelétrica.
De acordo com a área técnica da usina, a expectativa é de que
Itaipu feche o semestre com produção acima de 50 milhões de
MWh. Para o ano, a meta é ficar
entre as cinco melhores performances da história.
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Confederação de
caminhoneiros denuncia
infiltração e pede fim da greve
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Governo precisará de
R$ 260 bilhões para cumprir
regra de ouro em 2019
Página 3

Oito brasileiros seguem na CAIXA IRONMAN
Brasil 2018: sete
busca do título em Bali
O cearense Michael Rodrigues, o catarinense Tomas Hermes e o paulista
Jessé Mendes, venceram
suas primeiras baterias nas
direitas de Keramas na terça-feira e oito brasileiros
seguem na disputa do título
do Corona Bali Protected
na Indonésia. Os outros que
já tinham passado para a
terceira fase são os campeões mundiais Gabriel Medina e Adriano de Souza, o
também paulista Filipe Toledo, o potiguar Italo Ferreira e o catarinense Willian Cardoso.
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países dividem as
vagas na Faixa Etária
O triatlo nacional garantiu
a maioria das 40 vagas na Faixa Etária para o Mundial
IRONMAN no Havaí, em outubro. O país terá 28 atletas na
principal competição de modalidade, ao lado de outras seis
nações que também tiveram
atletas classificados, como

Tomas Hermes (SC)

Brasil começa terceira
semana com vitória sobre
a Coréia do Sul
Foto/Divulgação

Turismo
Compra: 3,73
Venda:
3,95

Governador anuncia
retomada do abastecimento
em São Paulo

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,74
Venda:
3,74

ramos de combustíveis e supermercados respondem por
47% do volume anual de vendas do varejo brasileiro. Os seis
estados avaliados na pesquisa
são responsáveis por 56% da
receita dos dois segmentos, em
nível nacional.
Segundo os cálculos da entidade, o prejuízo registrado
durante o bloqueio do transporte de cargas representam 4,6%
no faturamento mensal do setor supermercadista e 12,7%
do faturamento médio mensal
no segmento de combustíveis
nas regiões avaliadas.
Com as perdas registradas
pelos dois mais relevantes ramos do varejo, a CNC revisou
sua expectativa do volume de
vendas em 2018 de +5,4%
para +4,7%. (Agencia Brasil)

A seleção brasileira feminina de vôlei começou a terceira
semana da Liga das Nações com
vitória. Na terça-feira (29), a
equipe do treinador José Roberto Guimarães superou a Coréia do Sul por 3 sets a 1 (25/
11, 25/14, 31/33 e 25/20), no
Omnisport, em Apeldoorn, na
Holanda. Foi a sexta vitória do
time verde e amarelo na competição. Destaque para a oposta Tandara, maior pontuadora do
confronto, com 33 pontos (27
de ataque, cinco de saque e um
de bloqueio).
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Drussyla no ataque

Argentina, Chile, Paraguai,
Estados Unidos, Bélgica e
França. O topo do pódio na Elite do CAIXA IRONMAN Brasil 2018, realizado no domingo, em Jurerê Internacional,
teve o sueco Jesper Svensson
e a canadense Kirsty Jahn
como campeões.
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Começou a corrida pelo
Hexa: confira os próximos
passos da Seleção Brasileira
na véspera da Copa
Foto/ Pedro Martins

OEA decide se
denuncia
Venezuela ao
TPI por crimes
contra
a humanidade

Foto/Caio Coronel/Itaipu

A Casa Branca disse na terça-feira (29) que os Estados
Unidos “vão impor uma tarifa
de 25% em U$ 50 bilhões de
bens importados da China contendo tecnologia industrial significativa”. O governo norteamericano acusa o país de roubo de propriedade intelectual.
Segundo o comunicado, a lista
final de produtos importados
que serão atingidos será anunciada no dia 15 de junho.
A medida havia sido anunciada pela Casa Branca em
abril, mas ainda havia expectativa de que pudesse ser revogada. O secretário do Tesouro
norte-americano, Steven Mnuchin, havia dito no dia 20 de
maio que a guerra comercial
com os chineses estava suspensa. Também estava programada uma visita do secretário de Comércio, Wilbur
Ross, para Pequim neste final
de semana.
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Usina de Itaipu bate recorde
de produção de energia
em 2018

Foto/@WSL / Ed Sloane

EUA voltam
a ameaçar
iniciar guerra
comercial
com a China

Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC) divulgado hoje (29)
aponta perdas de R$ 3,1 bilhões após os oito dias de paralisação dos caminhoneiros,
considerados os impactos em
seis unidades da federação:
São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Paraná, Bahia e
Distrito Federal.
Do total contabilizado até 28
de maio, R$ 1,42 bilhão se refere a perda nas vendas de
combustíveis e lubrificantes.
Soma-se ainda R$ 1,73 bilhão
relativos à restrição da oferta
de produtos hortifrutigranjeiros
no ramo de hiper, supermercados e minimercados, em razão dos bloqueis das estradas.
De acordo com a CNC, os

Treino da Seleção Brasileira em Londres
A Seleção Brasileira está na Inglaterra, palco principal da preparação antes de chegar na Rússia para
a Copa do Mundo. A estreia do time
comandado pelo técnico Tite será

dia 17 de junho contra a Suíça,
mas antes o Brasil ainda terá dois
amistosos: Croácia neste domingo (03/06) e Áustria na semana
seguinte (10/06).
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Governador anuncia retomada
do abastecimento em São Paulo
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
PRÉ
Mais uma vez uma pré-pesquisa [no Estado de São Paulo] do
IBOPE vai passar longe de ter apenas 2 ou 3 pontos de margem
de erro, pelo fato de manter Lula (PT) artificialmente, rebaixando tanto ...
P E S Q U I SAS
... Bolsonaro (PSL) como Alckmin (PSDB), além de Ciro
(PDT) e Alvaro Dias (PODEMOS) - que foram pro Ceará e Paraná mas que nasceram neste Estado. Pro governo (SP), o furo tá
em ter realizado ...
PRESIDÊNCIA
... a coleta antes dos avanços das negociações de França [dono
do PSB paulista] com caminhoneiros parados. Além de não ter
menos intenção de voto que Marinho (PT), o tempo de tv e a
máquina ...
GOVENO (SP)
... vão jogá-lo num patamar de mínima chance de um 2º turno.
Já o ex-prefeito paulistano Doria (PSDB) vai sendo ‘ajustado’ pra
mais próximo de Skaf (MDB), o que pelo menos é um erro menor ...
S E NA D O
... Pro Senado, molezinha dar Suplicy (PT), Datena (DEM) e
Marta (MDB) liderando. E o vereador paulistano Mario Covas
(ex-PSDB - PODEMOS) agora bem na foto, se nem pintou na
anterior ?
HISTÓRIAS
Com representação em São Paulo, sediada na “All Tv Infinit”
[dos jornalistas e agora conselheiros Alberto Luchetti e Zé Emílio Ambrósio], a Associação Brasileira de Imprensa completou
110 anos ...
D AS
... no último dia 7 de abril. E em São Paulo, uma das ‘filhas’
estaduais [Associação Paulista de Imprensa] completou 85 anos
de fundação no último dia 1º de maio, sob a presidência do reeleito ...
P O LÍ T I C AS
... Sérgio Redó. A presidência da ABI está com o
jornalista Domingos Meirelles, no 2º mandato. Na ABI (SP) a
direção executiva está com o jornalista Moura Reis, no 1º mandato. A importância de ambas ...
B R AS I LE I RA S
... é tamanha, que literalmente escreveram e
escrevem as histórias políticas do Brasil. As competências
da assistência executiva da ABI (SP) estão com a publicitária
Andreia Vianna Guimarães.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via da
liberdade possível. 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
Jornal

O DIA

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
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

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

O governador Márcio França voltou a se reunir na terçafeira, 29, no Palácio dos Bandeirantes, com representantes dos
caminhoneiros autônomos. Em
entrevista coletiva, França anunciou a retomada do abastecimento de postos de combustível no
Estado, graças à aprovação, pela
categoria, do pacote de propostas
levado ao Governo Federal. Este
é o 4º dia seguido de diálogo do
governador com as lideranças.

Ao término do encontro,
França informou que as refinarias paulistas estão sendo desbloqueadas. “Já estamos caminhando em direção à volta da normalidade em São Paulo”, avaliou.
Durante a reunião, lideranças
da categoria apresentaram mais
um pleito: a inclusão dos caminhões que transportam combustível na lista daqueles que têm
livre circulação na capital paulista (produtos perigosos). Se-

gundo o governador, em conversa por telefone com o prefeito
Bruno Covas, ele foi informado
de que um decreto com a mudança será editado ainda hoje.
França elencou demandas
anteriores da categoria, como a
fixação de uma tabela para o frete, ao informar que as discutiu na
noite de ontem com o presidente Michel Temer. De acordo com
o governador, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o infor-

mou que a MP do Frete deverá ser
assinada ainda nesta tarde.
“Todos os caminhoneiros
aqui presentes acordaram que, se
o presidente fixar e publicar as
novas regras, será permitida a
desobstrução das vias em outros
locais do país”, disse o governador. A única exceção é a Rodovia Régis Bittencourt, cujas
lideranças não responderam, por
enquanto, aos representantes que
participaram da reunião.

Prefeitura aumenta frota da GCM para
escolta de caminhões com combustível
A Prefeitura de São Paulo
segue trabalhando para conseguir a recomposição dos estoques de combustível e a manutenção dos serviços essenciais
ofertados à população da capital. Está garantido o abastecimento para as frotas municipais
para esta quarta-feira (30).
Uma das medidas definidas
na terça-feira (29) pelo Comitê
de Gerenciamento de Crise foi
que o número de equipes da
Guarda Civil Metropolitana
(GCM) para escoltas de caminhões que abastecem postos de
combustível na capital foi ampliado de 43 para 83. Profissionais da guarda que estavam de
folga também foram convocados
a trabalhar. A GCM fez 72 escoltas para 300 caminhões de combustível durante esta segundafeira (28).
O Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro) disponibilizou 16 postos de combustíveis exclusivamente para atender a administração municipal. Assim,
estão normalizadas as operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), do Serviço Funerário
Municipal, da Defesa Civil, da
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET), da Assistência
Social e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).
Serviços essenciais que não
são prestados pela Prefeitura
também estão sendo monitorados pelo Comitê de Crise. Os
postos de combustível disponibilizados pelo Sincopetro foram
liberados para a Eletropaulo e a
Comgás. A Prefeitura também
mantém contato com hospitais
particulares, supermercados e

outros serviços privados.
Também foi decidido na reunião do comitê que será publicada uma portaria que definirá
horário e áreas de permissão de
circulação de veículos que transportam combustível, com o objetivo de melhorar o abastecimento na cidade de São Paulo.
Como medida de prevenção
a uma possível greve dos petroleiros, a Prefeitura irá ingressar
com uma ação na Justiça para
que o sindicato responsável seja
obrigado a manter o fornecimento de combustível para os
serviços essenciais no município, sob pena de multa.
Transportes
A São Paulo Transporte (SPTrans) informa que, no início da
manhã desta terça-feira, as empresas conseguiram circular
com 66% da frota programada.
As linhas de trólebus operaram
com a frota máxima, assim
como o serviço ATENDE. No
entrepico, a SPtrans autorizou
as empresas de ônibus a rodar
com 50% dos veículos para garantir o atendimento no fim da
tarde e noite. A Prefeitura já
garantiu o combustível para o
abastecimento dos ônibus até
esta quarta-feira.
Rodízio de veículos
A Companhia de Engenharia de Tráfego irá manter o rodízio municipal suspenso para
veículos e caminhões durante
toda a semana. A CET reforça
que os agentes de trânsito foram orientados a não aplicar
multas aos motoristas que tiverem pane seca, fazendo apenas a remoção do veículo para
um local seguro, onde não
prejudique o trânsito.

Conforme decreto do prefeito Bruno Covas, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de
Caminhões (ZMRC) foi liberada durante toda a semana para
garantir o abastecimento de serviços essenciais.
Saúde
A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de São Paulo informa que as cirurgias eletivas acontecem em 12 dos 16 hospitais
municipais. A medida foi possível após a aquisição de novos insumos. Hospitais que não estão
realizando as cirurgias eletivas:
Carmino Caricchio (Zona Leste),
Tide Setúbal (Zona Leste), Hospital M’Boi Mirim-Dr. Moysés
Deutsch (Zona Sul) e José Soares Hungria (Zona Norte).
Na terça-feira (29), não serão realizados exames de rotina
nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS). Com relação às ambulâncias, o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu-SP)
continua realizando abastecimento dos veículos em postos
de combustível descentralizados, o que tem garantido o atendimento regular da demanda.
Educação
A Secretaria Municipal de
Educação (SME) informa que
as escolas da rede municipal
abriram normalmente. A oferta de merenda está garantida,
com cardápio adaptado de
acordo com o estoque de cada
unidade.
A Pasta coordenou esforços para garantir o abastecimento de insumos, por meio de
escoltas e fornecimento de
combustível, e já foi possível
realizar a entrega do gás e alimentos perecíveis.

Coleta de lixo e varrição
A coleta de lixo domiciliar
opera normalmente. A coleta
seletiva segue suspensa, mas a
coleta hospitalar, a limpeza pósfeiras livres e o recolhimento de
animais mortos estão mantidos.
Os Ecopontos devem ser reabertos a partir desta quarta. Os
serviços de varrição de vias e
logradouros acontecem normalmente. A Prefeitura pede à população que mantenha em suas
residências, na medida do possível, os resíduos recicláveis até
a normalização do serviço.
Serviço Funerário
O serviço segue funcionando normalmente nesta terça-feira (29) após o reabastecimento
dos veículos nos postos disponibilizados pelo Sincopetro. O
serviço conta com o estoque de
urnas funerárias que garantem o
atendimento por 15 dias.
Assistência Social
As cerca de 350 mil refeições que são distribuídas diariamente nos equipamentos sociais da cidade para famílias em
situação de vulnerabilidade social estão garantidas por mais
uma semana.
Rede de abastecimento
Feiras livres e sacolões estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Trabalho e
Empreendedorismo (SMTE). A
partir desta quarta-feira, as feiras voltam aos locais descentralizados por uma opção dos feirantes.
O Comitê também faz o
acompanhamento de possíveis
problemas de abastecimento em
hospitais e farmácias privadas,
ampliando o leque de atenção.

SMTE promove oficinas sobre
o mercado de trabalho
A Secretaria Municipal do
Trabalho e Empreendedorismo
(SMTE) promove nesta quartafeira (30), em cinco unidades do
Centro de Apoio ao Trabalho e
Empreendedorismo (CATe), um
curso gratuito para auxiliar pessoas com idade a partir de 16
anos que buscam recolocação no
mercado de trabalho.
As atividades vão acontecer
nos bairros de Interlagos, Piri-

tuba, Itaquera, Parelheiros e
Centro. Durante as oficinas os alunos serão orientados sobre a elaboração do currículo e como se
sair bem em uma entrevista. Além
disso, será possível aprender técnicas de redação e como se destacar em dinâmicas de grupo.
As oficinas gratuitas têm início às 9h e, para participar, basta
ter idade a partir de 16 anos e
comparecer nas unidades parti-

cipantes (endereços abaixo) levando RG, CPF, número do PIS
e carteira de trabalho. Caso não
possua o último documento, a
emissão é feita na hora com a
apresentação de uma foto 3x4.
Centro
CATe Central – Av. Rio Branco, 252
Zona Leste

CATe Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851
Zona Sul
CATe Interlagos - Av. Interlagos, 6.122
CATe Parelheiros - Av. Sadume Inoue, 5.252
Zona Oeste
CATe Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Governo de SP participa de ações
voltadas ao avanço da logística reversa
A Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, a Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb) e diversas entidades participaram da assinatura do Termo de Compromisso
para Logística Reversa de Embalagens em geral, na última
quarta-feira (23).
A cerimônia também contou
com a presença de representantes da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp),
do Centro das Indústrias de São
Paulo (Ciesp), de 18 associações nacionais e sindicatos estaduais de alimentos, bebidas e
brinquedos, além da Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).
A logística reversa é caracterizada como um conjunto de
atividades para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial,
para reaproveitamento, nos ci-

clos produtivos ou outras destinações.
Adesão
A iniciativa é uma alternativa ao acordo setorial praticado
pelo Governo Federal. Segundo
o gerente do Departamento de
Políticas Públicas de Resíduos
Sólidos e Eficiência dos Recursos Naturais da Cetesb, Flávio de
Miranda Ribeiro, o objetivo é viabilizar a diversidade de modelos
para testar custos, o que será avaliado ao longo do tempo.
A nova fase dos termos de
compromisso (de embalagens
em geral) tem início com a adesão de mais de 200 empresas
associadas às entidades participantes. “Estamos fazendo um
ato simbólico e histórico. Essa
assinatura já repercutiu no país
como um todo. Nos últimos
dias, recebi ligações de mais de
15 secretários de meio ambiente de outros Estados querendo

progredir da maneira como estamos avançando em São Paulo
para as embalagens”, destaca o
secretário de Estado do Meio
Ambiente, Maurício Brusadin.
O chefe da pasta lembrou que
o processo teve início em 2011,
com os termos de compromisso
de logística reversa. “Hoje, saímos do compromisso para efetivamente colocar a política nacional em pé no Estado de São Paulo. Avançamos para dar o exemplo nacional de reconhecimento
da indústria paulista na sua responsabilidade na logística reversa”,
acrescenta o secretário, que defendeu a eliminação da bitributação em material reciclado.
Solução
O termo de compromisso de
logística reversa de embalagens
em geral é uma solução conjunta da indústria e do setor da reciclagem para a adequação às
regulamentações estaduais com

responsabilidade socioambiental. A iniciativa tem intenção de
implementar um sistema, com
vistas ao reaproveitamento das
embalagens no ciclo produtivo
ou a destinação final ambientalmente adequada. Como vantagens, citam-se o fomento e a
promoção da economia circular,
além do aumento da vida útil dos
aterros sanitários.
Vale destacar, ainda, que a
logística reversa é parte das exigências da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) e foi
regulamentada pela pasta por meio
de uma resolução de 2015, além
de uma decisão da diretoria da
Cetesb que define as diretrizes
para operacionalizar a responsabilidade pós-consumo no Estado.
De acordo com especialistas, a
logística reversa de embalagens é
um grande desafio, especialmente para micro e pequena empresas, tendo em vista a necessidade
do licenciamento ambiental.
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Precatórios fazem superávit primário
cair para R$ 7,18 bi em abril
A antecipação de R$ 10,7
bilhões em precatórios fez o
superávit primário cair em abril.
O Governo Central – Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central – economizou R$
7,187 bilhões no mês passado,
contra R$ 12,316 bilhões registrados no mesmo mês do ano
passado.
Nos quatro primeiros meses
do ano, o Governo Central acumula resultado negativo de R$
5,448 bilhões, contra déficit
primário de R$ 7,247 bilhões
no primeiro quadrimestre do
ano passado. No entanto, segundo o Tesouro Nacional, se
não fossem as antecipações de
precatórios, o resultado seria
um superávit de R$ 14,7 bilhões, o que seria o melhor resultado desde 2014.
Os precatórios são títulos
públicos emitidos para pessoas
que venceram processos judiciais em última instância. De 2013

a 2016, o Tesouro concentrava
o pagamento em novembro e
dezembro. O órgão antecipou o
pagamento para maio e junho no
ano passado e para março e abril
neste ano. A medida resulta em
economia para o governo, que
deixa de atualizar as dívidas judiciais mês a mês pela taxa Selic (juros básicos da economia).
O resultado primário representa o resultado nas contas do
governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Por causa do fechamento
da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física, o mês de
abril tradicionalmente registra
superávit primário, quando a conta fecha no positivo.
Por causa da antecipação dos
precatórios, as receitas ainda
crescem em ritmo maior que os
gastos. Até abril, as receitas líquidas cresceram 7,5% acima da
inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA). Além da recuperação da economia, que fez a
arrecadação de abril registrar
recorde nos últimos quatro
anos, as receitas foram influenciadas pelo leilão de blocos de
petróleo, que rendeu R$ 8 bilhões em março.
Resultados
As despesas cresceram
6,8% acima da inflação nos quatro primeiros meses do ano. A
Previdência Social registrou
déficit de R$ 61,213
bilhões de janeiro a abril, valor
recorde para o período. O rombo foi parcialmente compensado pelo superávit de R$ 56,029
bilhões do Tesouro Nacional e
do Banco Central.
Em relação às despesas, os
gastos de custeio (manutenção
da máquina pública) aumentaram
15,6% acima da inflação. Infladas pelos precatórios, as despesas com a Previdência Social

subiram 5,9%, e os gastos com
o funcionalismo federal aumentaram 5,7%, descontado o IPCA.
Sem a antecipação, os gastos
com a Previdência teriam crescido 3,1%; e as despesas de pessoal, 1,8%.
O maior crescimento, no
entanto, ocorreu com os investimentos federais (obras públicas e compra de equipamentos),
que somar a m R $ 1 2 , 1 0 6
bilhões de janeiro a abril,
com alta de 44,3% em relação ao mesmo mês do ano
passado acima da inflação.
Depois de cair nos últimos
meses, a execução do principal programa federal de investimentos estabilizou-se em
março e abril. O Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) executou R$ 5,539 bilhões nos quatro primeiros
meses de 2018, alta de 1% em
relação ao ano passado descontado o IPCA. (Agencia Brasil)

Usina de Itaipu bate recorde de
produção de energia em 2018
A Usina de Itaipu atingiu a
maior produção de energia para
os cinco primeiros meses do
ano, desde sua inauguração em
1984. A produção superou a
marca de 43.062.656 Megawatts-hora (MWh), registrada de
janeiro a maio de 2016, e apontada desde então como recorde
de produção de eletricidade. De
acordo com informe divulgado
por Itaupu, o volume foi superado hoje, antes mesmo de fechar
o mês de maio, fazendo com que
a produção em 2018 seja novo
recorde.
“Na comparação com 2017,
quando a usina gerou
40.684.451 MWh nos cinco primeiros meses do ano, a diferen-

ça já é de 7%. Para se ter uma
ideia, com a quantidade de energia produzida neste ano, Itaipu
poderia abastecer sozinha o Brasil inteiro pelo período de um
mês”, informou a assessoria da
hidrelétrica.
De acordo com a área técnica da usina, a expectativa é de
que Itaipu feche o semestre com
produção acima de 50 milhões
de MWh. Para o ano, a meta é
ficar entre as cinco melhores
performances da história.
“No ano passado, a empresa
foi responsável pelo abastecimento de 15% de todo o consumo brasileiro e 86% do Paraguai, país vizinho e sócio do
empreendimento. Em 2016, es-

tabelecemos a marca histórica
de 103 milhões de MWh de produção anual”, disse a assessoria.
De acordo com o diretor técnico executivo, Mauro José Corbellini, o alto desempenho da
usina pode ser explicado como
resultado da combinação de quatro fatores essenciais para a produção de energia: disponibilidade de água (chuvas), de equipamentos (as unidades geradoras),
das linhas de transmissão e a
demanda (a necessidade de consumo de energia por brasileiros
e paraguaios).
“Não podemos controlar
quando vai chover ou não. Por
isso, temos feito um grande
esforço para otimizar a utiliza-

ção da água”, ressaltou o diretor. “Queremos evitar que essa
água, ao invés de passar pelas
turbinas (gerando energia),
seja desperdiçada no vertedouro”, disse.
Segundo informações da assessoria, a Itaipu Binacional é
líder mundial na geração de
energia limpa e renovável,
com 20 unidades geradoras e
14 mil MW de potência instalada. Itaipu produziu desde
1984, mais de 2,5 bilhões de
MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o
recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh.
(Agencia Brasil)

Governo precisará de R$ 260 bilhões
para cumprir regra de ouro em 2019
A União precisará obter R$
260,2 bilhões em 2019, R$
307,2 bilhões em 2020 e R$
228,4 bilhões em 2021 para
cumprir a regra de ouro, que proíbe o governo de se endividar
para financiar gastos correntes.
As projeções são inéditas e foram divulgadas nesta terçafeira pelo Tesouro Nacional.
Criada pelo Artigo 167 da
Constituição, a regra de ouro só
permite que o governo se endivide para despesas de capital
(como investimentos) ou para
refinanciar a dívida pública. Caso
o teto seja descumprido, o Congresso Nacional terá que aprovar um crédito extraordinário a
cada ano, a não ser que a Constituição seja alterada.
Para 2018, o governo precisará de R$ 181,9 bilhões para
cumprir a regra. O montante desconta a devolução de R$ 30 bilhões do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) ao Tesouro
Nacional, realizada no início do
ano, e a utilização de R$ 7 bi-

lhões do Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações (Fistel),
autorizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para cobrir
despesas correntes do governo.
Para fechar a conta, o governo precisará que o banco devolva mais R$ 100 bilhões, o que
deve ocorrer até agosto. A equipe econômica também conta
com o cancelamento de R$ 20
bilhões de restos a pagar (verbas de anos anteriores que ficaram para os exercícios seguintes), da realocação de R$ 18 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), da liberação de R$ 27 bilhões do Fundo
Soberano (poupança formada em
2008) e de R$ 18,9 bilhões com
outras medidas como remanejamentos do orçamento.
A edição da medida provisória que extingue o Fundo Soberano, no último dia 22, permite
que os R$ 27 bilhões que restam
no fundo, mas não podiam ser
gastos, possam cobrir gastos correntes (do dia a dia do governo).
Segundo o secretário do Tesou-

ro Nacional, Mansueto Almeida,
desse total, R$ 23 bilhões entrarão como receitas financeiras da
União e R$ 4 bilhões entrarão
como receitas primárias, melhorando o resultado primário nos
próximos meses.
Desde o fim do ano passado,
o governo tem vendido gradualmente as ações em poder do Fundo Soberano para converter o
patrimônio em dinheiro e extinguir o fundo. Para não tomar prejuízo nem influenciar o mercado, o Tesouro teve de se desfazer aos poucos das ações, dos
quais ainda faltam R$ 500 milhões para serem vendidas.
Meta fiscal
O secretário do Tesouro negou que, mesmo com os subsídios e as reduções de tributos para
reduzir o preço do diesel, o governo revise a meta de déficit primário de R$ 159 bilhões para este
ano. “Não será necessário rever
esse número. A meta de R$ 159
bilhões é muito grande e representa um déficit imenso para um

país emergente como o Brasil.
Mesmo se fosse uma meta de R$
152 bilhões, como originalmente prevíamos, o número seria
muito grande”, declarou.
Para compensar a redução na
Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico (Cide), do
Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) sobre o diesel, o
governo terá de buscar R$ 4 bilhões
com a reoneração da folha de pagamentos e outras medidas de arrecadação, como a revisão de incentivos fiscais. Somente essas mudanças diminuiriam o preço nas
refinarias em R$ 0,16 por litro.
Para compensar a Petrobras
e subsidiar a redução adicional
de R$ 0,30 por litro, o governo
consumirá R$ 5,7 bilhões da
margem de folga na meta de
cumprimento do déficit primário e cortará R$ 3,8 bilhões em
gastos. Essa seria a fonte de recursos para os R$ 9,5 bilhões
necessários para a medida.
(Agencia Brasil)

Cade autoriza distribuidoras de
combustíveis a compartilhar tanques
O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
autorizou, nesta terça-feira (29),
que as três maiores empresas
distribuidoras de combustíveis
do país compartilhem bases e
equipamentos logísticos para
normalizar o abastecimento nos
postos de todo o país. A decisão
ocorre em meio a uma paralisação nacional de caminhoneiros,
que já dura nove dias, e tem afetado principalmente o setor de
combustíveis.
A solicitação foi feita conjuntamente pela Ipiranga Produtos de Petróleo, a Raízen Combustíveis (que representa a bandeira Shell no país) e a
Petrobras Distribuidora. Homologado por unanimidade pelos
conselheiros do Cade, em reu-

nião extraordinária, o protocolo de atuação das distribuidoras
terá validade de 15 dias e poderá ser aderido voluntariamente
por outras empresas. Nesse período, fica completamente flexibilizada a cadeia de distribuição de combustíveis entre as
empresas e os postos que representam cada uma das bandeiras.
“[A ideia é que] uma distribuidora possa acessar o tanque
de outra, o caminhão-tanque de
uma distribuidora possa se abastecer no centro de abastecimento
de outra. Isso para facilitar a retomada da distribuição de combustíveis o mais rapidamente
possível”, explicou o presidente do Cade, Alexandre Barreto
de Souza. Segundo ele, o objetivo é permitir que os centros de

distribuição que estejam mais
próximos dos postos de combustível possam ser acionados
no menor tempo, independentemente da bandeira à qual estejam
vinculados.
Para o Cade, em condições
normais de funcionamento do
mercado, esse tipo de prática
seria vedada pela legislação de
proteção à concorrência.
“Porque permite que uma
companhia tenha acesso a informações comerciais de outras, preços praticados, volumes vendidos, enfim, pode
gerar problemas de ordem
concorrencial”, afirmou Alexandre Barreto. O protocolo
assinado entre as distribuidoras, no entanto, prevê que,
apesar do compartilhamento

de bases, informações comerciais consideradas “sensíveis” não poderão ser trocadas
pelas empresas.
Mais cedo, o Cade divulgou
um estudo com nove propostas
para aumentar a concorrência no
setor de combustíveis como forma de reduzir os preços ao consumidor final. As sugestões envolvem questões regulatórias,
estrutura tributária e outras alterações institucionais de
caráter geral. Um grupo de trabalho composto por técnicos do
Conselho e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) também foi criado para discutir
questões regulatórias e normativas no setor de combustíveis.
(Agencia Brasil)

EUA voltam a ameaçar
iniciar guerra comercial
com a China
A Casa Branca disse na terça-feira (29) que os Estados
Unidos “vão impor uma tarifa de 25% em U$ 50 bilhões de
bens importados da China contendo tecnologia industrial significativa”. O governo norte-americano acusa o país de roubo
de propriedade intelectual. Segundo o comunicado, a lista final de produtos importados que serão atingidos será anunciada no dia 15 de junho.
A medida havia sido anunciada pela Casa Branca em abril, mas
ainda havia expectativa de que pudesse ser revogada. O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, havia dito no
dia 20 de maio que a guerra comercial com os chineses estava
suspensa. Também estava programada uma visita do secretário
de Comércio, Wilbur Ross, para Pequim neste final de semana.
A Casa Branca também anunciou que vai implementar restrições a investimentos chineses e aumentar o controle sobre bens
exportados para a China. A razão, segundo o governo, é proteger
a segurança nacional. As novas restrições serão anunciadas até o
dia 30 de junho.
O governo também afirmou que vai continuar levando adiante
o processo na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre
violação de direitos de propriedade intelectual por parte da China. O processo foi iniciado no dia 23 de maio deste ano.
No início de maio deste ano, China e Estados Unidos concordaram em analisar conjuntamente medidas para reduzir o superávit do comércio chinês com os Estados Unidos, movimento
que parecia diminuir as chances de uma guerra comercial entre
as duas maiores economias mundiais. (Agencia Brasil)

OEA decide se denuncia
Venezuela ao TPI
por crimes contra
a humanidade
Um painel formado por especialistas internacionais independentes, cujo relatório foi divulgado na terça-feira (29) pela Organização dos Estados Americanos (OEA), afirma que há razões
suficientes para afirmar que crimes contra a humanidade foram
cometidos na Venezuela ao menos desde 12 de fevereiro de 2014.
O painel recomenda que o secretário-geral, Luis Almagro, entregue o relatório e as evidências coletadas pela organização para
o escritório do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI).
O relatório também recomenda que o secretário-geral da
OEA, responsável pela formação do painel independente, convide estados-parte do Estatuto de Roma, que estabelece as regras de funcionamento do TPI, para encaminhar a situação da
Venezuela ao escritório do procurador, para que se possa iniciar uma investigação sobre crimes contra a humanidade descritos no documento.
Entre as principais constatações do relatório, foram identificadas 131 vítimas de homicídio durante os protestos de
2014 e de 2017 em que o autor do assassinato foi identificado como um membro das forças de segurança pública do Estado ou dos colectivos, organizações comunitárias venezuelanas que apoiam o governo.
Também foram identificados 8.292 casos de execução extrajudicial registrados desde 2015. Além disso, segundo o texto, mais de 12 mil venezuelanos foram presos de maneira arbitrária ou foram sujeitos a outras privações severas de liberdade física desde as eleições presidenciais de 2013. O documento também afirma que o país mantém ou manteve presos
mais de 1.300 prisioneiros políticos, pessoas detidas por causa
de sua oposição ao governo.
Nem o painel e nem o secretariado-geral da OEA puderam
participar de missões de campo ao território venezuelano para
tratar do tema com autoridades nacionais, vítimas, organizações
da sociedade civil ou partidos. O relatório foi escrito com base
em depoimento de 26 testemunhas que falaram durante audiências públicas da OEA, “dúzias” de testemunhos de vítimas e de
famílias de vítimas fornecidos ao secretariado-geral da organização e documentos escritos enviados por mais de 40 organizações não governamentais e intergovernamentais venezuelanas e
internacionais.
Crimes contra a humanidade são definidos de acordo com o
Artigo 7 do Estatuto de Roma como os cometidos “no quadro de
um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque”. A Venezuela é
parte do Estatuto de Roma, e o TPI tem jurisdição sobre crimes
cometidos no território da Venezuela ou por nacionais venezuelanos. (Agencia Brasil)

Bovespa sobe com
alta das ações
da Petrobras
A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou o pregão de terça-feira (29) com
alta de 0,83% com 75.981
pontos, após quatro dias seguidos de perdas.
As ações da Petrobras ajudaram na recuperação da Bovespa, com alta de 14,3% nas
ações preferenciais, que dão
direito a dividendos, e de
12,38% nas ordinárias, que

dão ao portador direito de voto
em assembleias. O volume financeiro do pregão somou R$
14,959 bilhões.
O dólar porém, subiu pelo
quarto dia consecutivo, aproximando-se de R$ 3,75. A moeda
americana avançou 1,64% e fechou a R$ 3,7286 para venda,
com alta de 3,15%. A valorização no mês é de quase 7%.
(Agencia Brasil)
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Federação de hospitais adverte
sobre risco de desabastecimento
BNDES anuncia nova
política para fundos
destinados a microempresas
O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, Dyogo Oliveira, e
o presidente da Associação
Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), Carlos Ambrósio, anunciaram na terça-feira
(29), no evento Fórum de Investimentos Brasil, em São
Paulo, uma nova política de
participação do banco em fundos de investimento de infraestrutura e de crédito para pequenas e médias empresas. O
aporte em produtos de investimento tem orçamento inicial
de R$ 6 bilhões.
O objetivo, segundo o BNDES e a Anbima, é ampliar as
alternativas para financiamento de projetos por meio do
mercado de capitais, atraindo
novos investidores.
Para os fundos de infraestrutura, o orçamento inicial da
BNDES Participações (BN-

DESPar) é de R$ 5 bilhões.
Com essa nova política, o BNDES vai poder ser cotista de
fundos fechados que invistam prioritariamente em debêntures ou em recebíveis
relacionados a projetos de
logística, transporte, mobilidade urbana, energia, telecomunicações e saneamento
básico. Cada fundo terá aporte máximo do banco de R$ 500
milhões, limitado a 30% do seu
capital total.
Já para os fundos de crédito corporativo, a BNDESPar
vai investir R$ 1 bilhão. Os produtos que receberão os aportes são os fundos fechados,
com prazo determinado, focados em pequenas e médias
empresas. O foco é alcançar
pequenas e médias empresas
com receita operacional bruta
de até R$ 300 milhões, limitado a até 50% de suas cotas.
(Agencia Brasil)

Temer, Maia e Eunício pedem
que caminhoneiros
voltem ao trabalho
O presidentes da República,
Michel Temer, da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE),
divulgaram nota conjunta em
que conclamam os caminhoneiros a voltarem ao trabalho. A
nota foi divulgada na tarde desta
terça-feira (30) pela assessoria
do Palácio do Planalto.
“Em face do acordo firmado
para pôr fim à greve dos caminhoneiros, que tiveram as suas
reivindicações acolhidas, os presidentes da República, Michel
Temer, do Senado Federal, Eunício Oliveira, e da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, conclamam todos os envolvidos nas
manifestações a retornarem ao
trabalho e propiciar normalidade à vida de todos os brasileiros”, diz a nota.
Na última quinta-feira (24)
o governo fechou acordo com
parte das entidades representantes dos caminhoneiros. Foram
acordados 12 itens, entre eles a
redução do preço do diesel em
10% nas refinarias por 30 dias.
Mesmo após esse acordo, os
caminhoneiros continuaram a
paralisação. No último domingo
(27), Temer voltou a negociar
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com a categoria e acertou uma
queda de R$ 0,46 no valor do
combustível nas bombas por 60
dias.
O acordo firmado no domingo, e anunciado por Temer em
um pronunciamento no mesmo
dia, também estabelece o fim da
cobrança de pedágio para caminhões que trafegarem com eixo
suspenso em todo território nacional. Mas uma das principais
reivindicações da categoria é a
isenção do PIS/Cofins sobre o
óleo diesel, que ainda segue em
discussão no Congresso.
A nota afirma que Executivo
e Legislativo se comprometem
a “aprovar e colocar em prática,
no menor tempo possível, todos
os itens do acordo”.
Temer, Eunício e Maia também falam na “necessidade de
abastecer todos os setores da
economia” e pedem que a manifestação não adote tom político.
“Importante ainda evitar que, tendo alcançado seus objetivos,
esse movimento venha a ser usado com objetivos políticos. Temos certeza de que o desejo de
toda família brasileira é garantir
a normalidade do abastecimento e assegurar a retomada da economia”. (Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0084594-58.2011.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) EDSON FLAVIO DA SILVA, CPF 163.391.118-74, que lhe foi proposta uma
ação de cobrança, de Procedimento Comum, por parte de Condomínio Residencial
Morada dos Pássaros, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 47.194,97
(maio/2016), corrigidos e acrescido de encargos legais, ref. às despesas condominiais da
unidade nº 33, Bloco 3A ou MAN 33, do condomínio autor, bem como as que se
vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 29 e 30/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022473-95.2016.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Andréa Galhardo Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANAAPARECIDA
SEMIDAMORE GIGLIO, Brasileiro, Empresária, CPF 076.189.128- 58, que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, tendo como
corréus Jauru Construções e Empreendimentos Ltda e Outros, objetivando o recebimento
de R$ 1.229.638,91 (30.10.2015), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao
saldo devedor do Aditamento à Cédula de Crédito Bancário-Capital de Giro nº
00333559300000004810, 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, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
14 de maio de 2018.
B 29 e 30/05

Intimação - Prazo 20 dias - Processo Principal: 1098833-42.2014.8.26.0100 Cumprimento de Sentença (0041594-92.2017.8.26.0100). O Dr. Fernando José Cúnico,
Juiz de Direito da 12ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Celso Ferraz
Carvalho, CPF 004.599.018-26, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por
Flávio Barone Pereira e s/m Maria Cândida Martins Pereira, foi julgada procedente,
condenando o réu ao pagamento de R$ R$ 4.568,83 (julho/2017), corrigidos
monetariamente. Estando o réu 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 o executado, independente
de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação, nos próprios autos (art. 525
do Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 08 de março de 2018.
B 29 e 30/05
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ILFDQGRHPDEHUWRRVWtWXORVH(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmR
VDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]R
GHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomR
RUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003740-95.2017.8.26.0704. 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) MARIA JOSÉ BITTENCOURT DE MORAES, CPF
284.029.100-25, RG 509061035, que nos autos do Cumprimento de Sentença, movido por Sistema
Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda, foi determinada a sua intimação para pagamento de R$
28.079,98 (julho/2017). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo de multa de
dez por cento sobre o débito, além de honorários advocatícios de dez por cento, expedindo-se mandado
de penhora e avaliação. Transcorrido o prazo acima, sem o pagamento voluntário, se iniciará o prazo
de 15 (quinze) dias para que a executada, 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 20 de março de 2018.
30 e 31.05

A Federação Brasileira de
Hospitais (FBH), que responde
por 16 associações regionais da
rede privada de saúde, apelou na
terça-feira (29) para que manifestantes liberem as vias
para o transporte de medicamentos, equipamentos e outros insumos aos hospitais e
clínicas. Em tom de alerta, a
entidade advertiu que há risco
de mortes e agravamento de
problemas de saúde por falta de
abastecimento adequado.
“A falta de suprimentos nos
hospitais pode redundar em
questões de vida ou morte para
os cidadãos brasileiros usuários
do sistema de saúde,” disse o
presidente da FBH, Aramicy Pinto, ao afirmar que apoia as reivindicações dos caminhoneiros.
No comunicado, Aramicy
Pinto defende a retomada das
discussões sobre a reforma tributária e a discussão em torno
da redução dos encargos fiscais

no país. “Uma grande luta da
FBH é por uma reforma tributária que diminua e simplifique
os encargos fiscais absurdos
que pesam sobre qualquer setor
produtivo nesse país, especialmente o da saúde.”
A paralisação dos caminhoneiros começou na segunda-feira da semana passada (21), contra os seguidos aumentos do preço do diesel. O movimento fez
bloqueios em estradas e teve
impacto no abastecimento de
combustível e alimentos em regiões do país. As principais reivindicações da categoria são:
redução de impostos sobre o
preço do óleo diesel, como PIS/
Cofins e ICMS, e o fim da cobrança de pedágios dos caminhões que trafegam vazios nas
rodovias federais concedidas à
iniciativa privada.
Embora a categoria tenha se
comprometido com o governo
federal de permitir a circulação

de veículos com cargas vivas e
medicamentos e insumos hospitalares, caminhões com essas
cargas especiais chegaram a ficar parados nas rodovias. A Secretaria de Saúde do Distrito
Federal, por exemplo, adiou cirurgias, exames e atendimentos
não urgentes no período da paralisação, pois houve relatos de
falta de oxigênio e material para
hemodiálise no DF.
Diálise
A Sociedade Brasileira de
Nefrologia alertou que a falta de
insumos está afetando pacientes
que precisam de diálise. Atualmente, cerca de 126 mil brasileiros têm doença renal crônica
e fazem tratamento em 758 clínicas ativas.
A entidade recomenda
que as clínicas de diálise em
situação de emergência, sem
estoque, carga presa e sem
transporte preencham formu-

lário no site da entidade na internet. As informações serão
repassadas para o Ministério
da Saúde.
A presidente em exercício da
SBN, Cinthia Kruger Vieira, informou que clínicas em Minas
Gerais e no Rio Grande do
Sul tiveram que pedir insumos
emprestados para atender os pacientes. Em outros locais, o
material é suficiente somente
para a terça-feira (29).
A principal fornecedora de
insumos para diálise no Brasil,
a empresa Fresenius Medical
Care, informou que até quintafeira (31) precisa entregar mais
de 2 mil toneladas de produtos
para abastecer clínicas e hospitais. Segundo a companhia, a
matéria-prima está presa nos bloqueios das estradas. O mesmo
ocorre com caminhões vazios
que precisam retornar à fábrica
para serem reabastecidos.
(Agencia Brasil)

Paralisação de petroleiros é política
e sem reivindicação, diz Parente
O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, classificou na terça-feira (29) como “política” a
paralisação de 72 horas dos petroleiros, anunciada para esta
quarta-feira (30). Parente disse
que o movimento não apresentou
uma pauta reivindicatória e que
houve um acordo, no ano passado, com vigência de 24 meses,
incluindo reajuste salarial.
“Houve uma convocação de
greve por parte de alguns sindicatos para três dias a partir de
amanhã. Não existe pauta reivindicatória porque a pauta reivindicatória é muito mais de natureza política do que propriamente uma pauta de caráter de van-

tagens incluindo remuneração”,
afirmou Parente, ao participar de
uma teleconferência com investidores e analistas de bancos.
Carta
Parente disse que foi encaminhada na segunda-feira (28)
uma carta aos funcionários da
Petrobras, alertando sobre os
riscos de uma paralisação para
o país e a sociedade. “Fizemos
uma carta de toda a diretoria a
toda a nossa força de trabalho,
que é uma força de trabalho, que
tem operado nessa situação de
crise com extrema dedicação
engajamento e visão da relevância de preservarmos e minimi-

zarmos os riscos para a operação da empresa”, disse.
Paralelamente, Parente afirmou que a Petrobras intensificou a comunicação com os empregados para evitar eventuais
prejuízos, se a paralisação for
deflagrada: “Confiamos que nossos colaboradores entendam o
momento que estamos vivendo e
esperamos, é nosso desejo, que
de fato a gente possa passar por
isso sem maiores consequências para a operação da empresa”
Advertência
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) disse que a paralisação é uma advertência em

defesa da redução dos preços do
gás de cozinha e dos combustíveis. Também há críticas à gestão de Pedro Parente na
Petrobras. A entidade destacou
que a advertência é uma etapa das
mobilizações que os petroleiros, decisão aprovada em âmbito nacional.
Na tarde de hoje seis entidades sindicais anunciaram apoio à
paralisação dos petroleiros: Central Única dos Trabalhadores (CUT),
a Força Sindical, a União Geral dos
Trabalhadores (UGT), a Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil (CTB), a Nova Central e a
Central dos Sindicatos do Brasil
(CSB). (Agencia Brasil)

Confederação de caminhoneiros denuncia
infiltração e pede fim da greve
A Confederação Nacional
dos Transportadores Autônomos
(CNTA) divulgou nota na terçafeira (29) em que acusa a presença de infiltrados na paralisação dos caminhoneiros e pede o
fim do movimento. Segundo a
entidade, integrantes da categoria “estavam sendo forçados e
ameaçados a permanecerem parados e que grupos estranhos ao
movimento da categoria se infiltraram na paralisação com outros objetivos do que foi apresentado na pauta inicial”.
No texto, a CNTA avalia a

paralisação como bem sucedida
e critica a continuidade do movimento. Segundo a entidade, os
caminhoneiros conseguiram diversos avanços na negociação
com o governo e apoio da sociedade. Mas, a partir de agora a
permanência dos bloqueios, estaria trazendo prejuízos ao movimento.
“Nossa pauta inicial e prioritária foi plenamente atendida
pelo governo. Atingimos nossos
objetivos, porém, a partir deste
momento, entrando no 9º dia de
paralisação, os caminhoneiros,

suas famílias e toda a sociedade
começam a sofrer um desgaste
desnecessário. Tudo que foi conquistado até agora, como a boa
imagem da categoria perante a
população e as reivindicações
atendidas, corre o risco de se
perder”, diz a nota.
A confederação elenca entre
as conquistas da paralisação a
redução do preço do combustível equivalente ao valor correspondente à incidência de Cide e
Pis/Cofins por 60 dias; a definição de reajustes mensais a partir deste prazo; a reserva de 30%

do volume de fretes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para caminhoneiros
autônomos e a tabela de piso
mínimo do valor do frete.
Na segunda-feira (28), o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam),
José da Fonseca Lopes, também
denunciou a presença de infiltrados nos bloqueios de rodovias
em diversos locais do país. Segundo ele, haveria grupos “intervencionistas” prendendo veículos
para que não abandonem os pontos interditados. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP

Data do leilão:30/05/2018 A partir das: 12:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 1139310744, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da
lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias
em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante pagar , no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto as Agências
especificadas ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma das Agências da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicadas
com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários
e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da
realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:1D708- CONTRATO: 117974138393-0- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA- AGENCIA: 1816 - GRANJA JULIETA

Data do leilão: 30/05/2018 A partir das: 11:50
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 1139310744 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da
lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante p agar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia
especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma Agencia da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com
no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo lance minimo de 65% do valor da
avaliação atualizado do imóvel, mais débitos fiscais e condominiais que por ventura
possam incidir sobre o mesmo.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, INSS, registro da carta de
arrematação são responsabilidade do arrematante e despesas com execução
extrajudicial correrão por conta do credor. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED 1D1CB - CONTRATO 802630028781-7- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0263 - PEDROSO DE MORAES

ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA , BRASILEIRO(A), CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 08638473826, CI 18.980.636 SSP/SP, CASADO(A) COM ANDREA GALDINO
BERNARDES , BRASILEIRO(A), CPF 14807875825, CI 20.479.802-4SSP/SP.

ILDA RODRIGUES MARCONDES, BRASILEIRO(A), DO LAR CPF 00413788814, CI
5.177.487 SSP/SP, CASADO(A) COM CLODOARDO MARCONDES, BRASILEIRO(A),
POLICIAL MILITAR CPF 12839370859, CI 196.651 PMESP.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 12, TIPO II, 1º ANDAR DO BLOCO 05,
RESIDENCIAL SAINT LOUIS, Nº 774, DA RUA LUIZ GRASSMANN, 29º SUBDISTRITO
- SANTO AMARO, SAO PAULO, SP. CORRESPONDENTE A UMA VAGA
INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, LOCALIZADA NO SUBSOLO E A NIVEL
DO TERREO, PARA A GUARDA DE UM AUTOMOVEL DE PASSEIO DE TAMANHO
MEDIO OU PEQUENO, PERFAZENDO A AREA T OTAL DE 99,826M2,
CORREPONDENDO-LHE A FRAÇÃO IDEAL DE 1,2129%. COM TODAS AS SUAS
INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 77.372,86
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 230.000,00

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENT O 14, 1º ANDAR, BLOCO OU TORRE 7,
CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSAS DE MAIO, SITUADO A RUA ROSAS DE MAIO,
S/Nº, ATUAL Nº 90 (NAO OFICIAL), 26º SUBDISTRITO - VILA PRUDENTE, SAO
PAULO, SP. COM A AREA PR VATIVA DE 45,35M2, A AREA COMUM DE 50,155M2, A
AREA CONSTRUIDA DE 95,505M2 E A FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO DO
CONJUNTO DE 0,505%, ENCERRA A AREA DE 10.936,00M2. COM TODAS AS
SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSOARIOS E GARAGEM SE HOUVER.

ITUPEVA, 09/05/2018
ARY ANDRÉ NETO
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ITUPEVA, 14/05/2018
ARY ANDRÉ NETO
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Oito brasileiros seguem na
busca do título em Bali
feira começou com o pernambucano Ian Gouveia perdendo o duelo luso-brasileiro para Frederico Morais, mas Jessé Mendes
ganhou a terceira eliminatória do
dia, sendo o único a despachar
um cabeça de chave na segunda
metade da repescagem, o japonês Kanoa Igarashi.
Na disputa seguinte, o havaiano Ezekiel Lau aumentou para
15,57 pontos o recorde de pontos do Corona Bali Protected,
ultrapassando os 15,50 do campeão mundial Adriano de Souza em sua estreia na segundafeira. Depois, aconteceu o
primeiro duelo verde-amarelo nas direitas de Keramas,
com o cearense Michael Rodrigues vencendo uma verdadeira
batalha de aéreos contra o catarinense Yago Dora, encerrada
com um placar apertado de 11,40
a 11,27 pontos.
As condições do mar já começavam a ficar ruins com a chegada do vento desfavorável para

Yago Dora (SC)
a boa formação das ondas em
Keramas. Mesmo assim, o catarinense Tomas Hermes conseguiu somar duas notas 6,33
para despachar o australiano
Connor O´Leary por 12,66 a
11,34 pontos na disputa pela
última vaga para a terceira
fase. Essa bateria fechou a repescagem e a terça-feira em
Bali, pois as ondas já estavam
bastante deterioradas para

continuar o evento.
Terceira Fase – Estas três
classificações completaram
oito brasileiros na terceira
fase do Corona Bali Protected. O paulista Jessé Mendes
foi escalado na primeira bateria com o bicampeão mundial e recordista de pontos
do primeiro dia, John John
Florence. Depois, vem dois
confrontos seguidos entre

Liga das Nações Feminina

Brasil começa terceira semana
com vitória sobre a Coréia do Sul
Foto/Divulgação

Com 33 pontos de Tandara, brasileiras levaram a melhor sobre sul-coreanas por 3 sets a 1, em Apeldoorn, na Holanda.
Brasil voltará à quadra às 11h30 desta quarta-feira contra a Polônia. SporTV 2 transmitirá ao vivo

Brasil comemora ponto
A seleção brasileira feminina de vôlei começou a terceira
semana da Liga das Nações com
vitória. Na terça-feira (29), a
equipe do treinador José Roberto Guimarães superou a Coréia do Sul por 3 sets a 1 (25/
11, 25/14, 31/33 e 25/20), no
Omnisport, em Apeldoorn, na

Holanda. Foi a sexta vitória do
time verde e amarelo na competição. Destaque para a oposta Tandara, maior pontuadora do
confronto, com 33 pontos (27 de
ataque, cinco de saque e um de
bloqueio).
O Brasil voltará à quadra às
11h30 (horário de Brasília) des-

ta quarta-feira (30) contra a Polônia. O SporTV 2 transmitirá ao
vivo.
A equipe do treinador José
Roberto Guimarães segue em
segundo lugar na classificação
geral, com 18 pontos (seis vitórias e uma derrota). Os Estados
Unidos é o líder da competição,
com 19 pontos.
Além dos 33 pontos de Tandara, as centrais Bia e Adenízia
também se destacaram, com 19
e 11 pontos, respectivamente.
A oposta Tandara comentou
sobre a atuação do Brasil contra
a Coréia do Sul e destacou a recuperação do time verde e amarelo no quarto set.
“Foi uma vitória muito importante na nossa briga pela classificação para a fase final da Liga
das Nações. Conseguimos o sexto resultado positivo contra uma
equipe muito difícil de se enfrentar que é a Coréia do Sul. No
terceiro set perdemos algumas
oportunidades de fechar a parti-

da, mas nos recuperamos no
quarto e conseguimos os três
pontos”, disse Tandara.
A levantadora e capitã Roberta elogiou a disciplina tática do
grupo brasileiro e fez uma análise da partida.
“Sabíamos que seria um jogo
complicado. Começamos bem
taticamente e fizemos o que tínhamos estudado com a comissão técnica. Nosso saque foi
agressivo nos dois primeiros sets
e isso nos ajudou. No terceiro set
entramos no jogo delas e cometemos muitos erros. No quarto
conseguimos voltar para o jogo
com um saque forçado e volume
de jogo”, analisou Roberta, que
ainda comentou sobre o adversário de amanhã das brasileiras.
“Hoje (terça-feira) vamos
estudar a Polônia. É um time com
um estilo de jogo completamente diferente da Coréia do Sul.
Elas têm um bloqueio alto e são
uma escola tradicional do voleibol”, afirmou Roberta.

O triatlo nacional garantiu a
maioria das 40 vagas na Faixa
Etária para o Mundial IRONMAN no Havaí, em outubro. O
país terá 28 atletas na principal
competição de modalidade, ao
lado de outras seis nações que
também tiveram atletas classificados, como Argentina, Chile,
Paraguai, Estados Unidos, Bélgica e França.
O topo do pódio na Elite do
CAIXA IRONMAN Brasil 2018,
realizado no domingo, em Jurerê Internacional, teve o sueco
Jesper Svensson e a canadense
Kirsty Jahn como campeões. A
18ª edição do evento reuniu
2.500 atletas de 44 países, recorde na história da competição.

Foto/ Fábio Falconi

CAIXA IRONMAN Brasil 2018: sete
países dividem as vagas na Faixa Etária

CAIXA IRONMAN Brasil 2018
O IRONMAN® Brasil é or- e realizados pela Associação
ganizado pela Unlimited Sports Brasileira Esportiva Social e

Cultural Endurance (ABEE).
Conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, Governo
Federal, Mizuno e Omint, o
apoio é da Secretaria de Estado
de Turismo, Esporte e Cultura de
Santa Catarina (Fundesporte),
Governo do Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Florianópolis e Fundação Municipal
de Esportes (FME/Fpolis), Lindoya Verão, Delta Airlines, Aquasphere, Shimano, GU, Care Club,
Mormaii, NET, Trek, Oakley, Trisport, Kinesio Sports, Outback,
Localiza, Verde Campo, Nescafé
Dolce Gusto, Sulita, Tenys Pé Baruel, Schorstein e Flows. Mais
informações no site oficial:
www.ironmanbrasil.com.br

Brasil e Austrália, do catarinense Willian Cardoso com
Owen Wright na terceira bateria e do cearense Michael Rodrigues na quarta com Adrian
Buchan.
O próximo a disputar vaga
para a rodada classificatória para
as quartas de final será o campeão mundial Gabriel Medina,
na sétima bateria contra o sulafricano Michael February. Na
décima, acontece o segundo
duelo brasileiro em Bali, entre
o potiguar Italo Ferreira e o
catarinense Tomas Hermes.
Nas baterias seguintes, Adriano de Souza faz um clássico de
campeões mundiais com Joel
Parkinson e Filipe Toledo fecha
a terceira fase com o havaiano
Keanu Asing.
Início do Feminino – Depois
de três dias só com os homens
competindo nas direitas de Keramas, a expectativa é iniciar a
etapa feminina do Corona Bali
Protected na quarta-feira. As

meninas até estavam esperando estrear na terça-feira, após
as seis baterias restantes da
repescagem masculina, porém foram dispensadas porque as condições do mar se
deterioraram rapidamente
com a entrada do vento ruim
para Keramas.
Elas vão ter que estar preparadas para competir na primeira
chamada da quarta-feira, as 6h30
em Bali, 19h30 da terça-feira no
Brasil. A gaúcha Tatiana WestonWebb entra na segunda bateria
com a americana Caroline Marks e a australiana Bronte Macaulay. E a cearense Silvana Lima
está na quinta com a havaiana
Carissa Moore e a californiana
Courtney Conlogue, que está
voltando de uma contusão que a
tirou das quatro primeiras etapas
da temporada.
O Corona Bali Protected está
sendo transmitido ao vivo da Indonésia
pelo
www.worldsurfleague.com

Começou a corrida
pelo Hexa: confira os
próximos passos da
Seleção Brasileira na
véspera da Copa
Brasil treina durante esta semana no CT do Tottenham e
viaja na sexta-feira para Liverpool, onde enfrentará a
Croácia no domingo
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O cearense Michael Rodrigues, o catarinense Tomas Hermes e o paulista Jessé Mendes,
venceram suas primeiras baterias nas direitas de Keramas na
terça-feira e oito brasileiros
seguem na disputa do título do
Corona Bali Protected na Indonésia. Os outros que já tinham passado para a terceira
fase são os campeões mundiais Gabriel Medina e Adriano
de Souza, o também paulista
Filipe Toledo, o potiguar Italo
Ferreira e o catarinense Willian Cardoso. Na terça-feira, foram realizadas as seis baterias
restantes da repescagem e a primeira chamada da quarta-feira
será as 6h30 em Bali, 19h30 da
terça-feira no Brasil.
O terceiro dia do quinto desafio do World Surf League
Championship Tour amanheceu
com ondas menores em Keramas, 3-5 pés sem tubos, mas com
boa formação para manobras de
borda e aéreas também. A terça-

Foto/@WSL / Ed Sloane

Michael Rodrigues, Tomas Hermes e Jessé Mendes passaram pela repescagem na terça-feira que definiu as seis últimas vagas para a terceira fase do Corona Bali Protected na Indonésia

Seleção Brasileira iniciou a preparação na Granja
Comary e agora está em Londres
A Seleção Brasileira está na
Inglaterra, palco principal da
preparação antes de chegar na
Rússia para a Copa do Mundo.
A estreia do time comandado
pelo técnico Tite será dia 17 de
junho contra a Suíça, mas antes o Brasil ainda terá dois
amistosos: Croácia neste domingo (03/06) e Áustria na semana seguinte (10/06).
Os treinos do Brasil estão
acontecendo no luxuoso CT do
Tottenham, localizado na região norte de Londres. Nesta
terça-feira, Roberto Firmino
foi integrado ao grupo após ter
participado da final da Liga
dos Campeões. Marcelo e Casemiro, que foram campeões
do torneio com o Real Madrid, devem se juntar ao grupo nesta quarta-feira. A Seleção treinará na capital inglesa até sexta-feira, quando viajará para Liverpool, local da
partida contra a Croácia.
Após o primeiro amistoso, o time brasileiro voltará

para Londres, onde seguirá os
treinamentos. A viagem para
a Áustria está programada
para o dia 8, sexta-feira, e a
partida contra a seleção da
casa será em Viena.
Depois dos amistosos, a
Seleção viajará para a Rússia
no dia 11. Palco dos Jogos
Olímpicos de Inverno de 2014,
Sochi será a cidade que receberá os treinamentos do Brasil na primeira fase da Copa do
Mundo. Além de estrear contra a Suíça em Rostov, o time
do técnico Tite jogará contra a
Costa Rica em São Petersburgo (22/06) e fechará sua participação no grupo E contra a
Sérvia (27/06) em Moscou.
Cimed e a Seleção Brasileira
Desde março de 2016,
a Cimed é patrocinadora oficial da Seleção e neste ano
tem como estrela de sua
campanha publicitária o técnico Tite.

