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Governo estima arrecadar R$ 3,2 bi
com licitação de áreas do pré-sal
Enel investirá US$ 900 milhões
na Eletropaulo
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Governo de SP anuncia série de
medidas em prol do meio ambiente
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O Irã está disposto a retomar seu programa nuclear e
aumentar sua capacidade de
enriquecer urânio. O líder do
país, Ayatollah Khamenei, disse que está preparado para retomar as atividades, caso o
acordo nuclear de 2015 falhe.
No início do mês passado, o
presidente americano Donald
Trump anunciou a saída do
acordo. Desde então, líderes
europeus se esforçam para
mantê-lo.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,80
Venda:
3,80
Turismo
Compra: 3,79
Venda:
4,01

EURO
Compra: 4,45
Venda:
4,45

OURO
Compra: 145,35
Venda: 175,16

22º C
14º C

Dólar comercial sobe 1,78% e
fecha o dia cotado a R$ 3,81
O dólar comercial teve forte alta nesta terça-feira (5) e fechou o pregão vendido a R$
3,81, com alta de 1,78%. É o
maior valor em 27 meses, quando a moeda norte-americana
alcançou o valor de R$ 3,88, no
dia 2 de março de 2016.
Mais cedo, o Banco Central
anunciou dois leilões extras de
contratos de swap cambial,
equivalentes à venda de dólares no mercado futuro, e conseguiu baixar a cotação da moeda para R$ 3,76, por volta das
13h, mas logo o dólar voltou a
subir e fechou praticamente na
máxima do dia.
As casas de câmbio já refletiam a alta no fim do dia. O dólar turismo, usado para quem vai
fazer uma viagem internacional,
estava sendo vendido a R$ 3,98
em São Paulo, após o fim do
pregão, já incluindo as taxas de
compra. Na versão cartão prépago, incluindo taxas, a moeda
norte-americana estava sendo
cotada a R$ 4,18.

A alta de terça-feira foi influenciada pelas expectativas
eleitorais de outubro, quando o
Brasil escolherá o próximo presidente da República, além de
elementos externos, especialmente a melhoria de dados
econômicos dos Estados Unidos, o que aumenta a expectativa de elevação dos juros básicos da economia norte-americana nos próximos meses.
Para economistas ouvidos
pela Agência Brasil, essa
combinação de fatores explica a volatilidade recente do
dólar em relação ao real.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa,
fechou dia com queda de
2,49%, a 76.641 pontos. As
ações preferenciais da Eletrobras registraram as maiores
perdas, com queda de 8,1%,
após decisão da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro que
suspendeu o processo de privatização da empresa e de suas
subsidiárias. (Agencia Brasil)

Esporte

Lorenzo surpreende e
vence pela primeira vez
com a Ducati
A festa em Mugello só não
foi completa porque Valentino
Rossi não ficou no posto mais
alto do pódio, mas por outro
lado, uma vitória merecida para
Jorge Lorenzo. O piloto espanhol, com a italiana Ducati, liderou desde a primeira curva até a
bandeirada, chegando mais de
seis segundos antes do segundo
colocado, seu companheiro de
equipe, Dovisioso. Rossi venceu
a disputa pelo terceiro lugar com
seu compatriota e piloto da Suzuki, Andrea Ianone, fazendo a
festa aos mais de 100 mil torcedores que estiveram presentes ao
autódromo.
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Diversão/Automobilismo:
Seja um piloto de carro virtual
Quem gosta de velocidade
e quer comprovar ou aprimorar a sua habilidade ao volante
pode procurar um autódromo.
No entanto, se você não tem a
verba para alugar um carro e
acelerar, tem a opção de investir uma boa soma para montar
o seu simulador caseiro. Agora, se não quer gastar dinheiro

e perder tempo, pode frequentar um autódromo virtual em São Paulo. O Autódromo Virtual São Paulo (AVSP)
é um ponto de encontro de
pilotos virtuais com pilotos
reais de carros e karts, que
aproveitam para treinar e disputar corrida a custo baixíssimo.
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Faltam apenas 15 dias
para o 6º Rallye
Internacional 1000
Milhas Históricas Brasil

Lorenzo - Primeira vitória com as cores da Ducati

Noite

Foto/Divulgação

Quarta: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite nublada
com possibilidade
de garoa.

Eduardo Guardia disse que é preciso discutir o amortecimento
da flutuação do preço do petróleo respeitando as regras da Lei
de Responsabilidade Fiscal
O governo não está discutin- Guardia, que participou na terdo nenhum programa de subsídio ça-feira (5) do seminário Diálopara a gasolina. A afirmação é do go Público - Financiamento de
ministro da Fazenda, Eduardo Estados e Municípios: Desafios

para um Novo Pacto Federativo,
organizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
“Quando anunciamos a solução para o problema do diesel,
fomos absolutamente claros que
não há espaço fiscal para esse
tipo de coisa [subsídios para reduzir o preço da gasolina] neste
momento”, enfatizou Guardia.
Sobre a definição de uma política de amortecimento das flutuações
do preço do petróleo, Guardia disse
que é preciso discutir respeitando as
regras da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Segundo o ministro, a
ideia é discutir a possibilidade de
ter um imposto como amortecedor das flutuações do preço, ou
seja, um sistema flexível de tributos que oscilaria de acordo com a
variação do preço do petróleo no
mercado internacional. Página 3

Produção está agendada para
ocorrer nesta quinta-feira (7),
no Rio de Janeiro. Serão
ofertadas as áreas denominadas Itaimbezinho, Três
Marias, Dois Irmãos e
Uirapuru, nas bacias de Campos e Santos. Estão habilitados a participar do certame 16
grupos – um recorde, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP). A Petrobras
exerceu o direito de preferência em três áreas, de Dois Irmãos, Três Marias e
Uirapuru.
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Brasil começa
quarta semana
com vitória
emocionante
sobre a China
A seleção brasileira feminina de vôlei começou a quarta semana da Liga das Nações com vitória sobre a China, atual campeã olímpica. Diante de um ginásio lotado, o time do treinador José
Roberto Guimarães venceu, na terça-feira (5), as
chinesas em uma emocionante partida por 3 sets
a 2 (19/25, 25/23, 27/25, 10/25 e 16/14), em Jiangmen, na China. Foi a nona vitória das brasileiras na competição. O resultado manteve o Brasil
em segundo lugar na classificação geral, com 26
pontos (nove vitórias e uma derrota).
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Irã ameaça
retomar
programa
nuclear

Foto/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Centenas de crianças da
América Central foram detidas
na fronteira sul dos Estados
Unidos e separadas dos pais
desde outubro do ano passado.
A denúncia foi feita nesta terça-feira (5) pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Direitos Humanos (Acnudh). As
informações são da EFE.
“O interesse das crianças
sempre tem que estar em primeiro lugar. A maioria destas famílias saiu da Guatemala, de Honduras e de El Salvador fugindo
de situações de insegurança
crescente e deveria ser protegida. Pedimos aos Estados Unidos
para pararem imediatamente
com a separação das famílias”,
disse, em entrevista coletiva, a
porta-voz da organização, Ravina Shamdasani.
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Eduardo Guardia diz que
governo não estuda subsídio
para a gasolina

Foto/MotoGP

ONU critica
apreensão de
crianças
separadas dos
pais nos EUA

A quarta rodada de licitação de áreas exploratórias do
pré-sal deve gerar, no mínimo,
R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos. A expectativa é do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), que se reuniu na terça-feira (5), em
Brasília, e, entre outras decisões, propôs a realização da
17ª e da 18ª Rodadas de Licitações de campos de petróleo,
na modalidade de concessão,
em 2020 e 2021, respectivamente.
A 4º Rodada de Partilha de

Gaúchos já venceram com Mercedes-Benz 350 SLC 1973
Faltam apenas 15 dias para a Grande do Sul. Serão quatro
largada do 6º Rallye Internacio- dias inteiros de competição de
nal 1000 Milhas Históricas Bra- regularidade, com velocidades
sileiras, que será disputado de 20 cronometradas (50 km/h até
a 23 de junho por carros clássi- 80 km/h), largando do Shopcos fabricados entre 1919 e ping Iguatemi, em São Paulo
1980, passando por estradas pou- (SP), e chegando depois de
co movimentadas nas mais belas cerca de 1.700 km em Gramaserras no interior de São Paulo, do (RS). As inscrições vão até
Paraná, Santa Catarina e Rio 8 de junho.
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Governo de SP anuncia série de
medidas em prol do meio ambiente
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Pergunta da hora no Palácio Anchieta: quais são os reais temores de vereadores que votaram reajustes do funcionalismo da
Casa e agora se mostram preocupados e arrependidos ? O que de
fato e de direito tá rolando, só mesmo os membros da Mesa vão
poder dizer.
P R E FE I TU RA ( S P )
Vereador Tuma (PSDB), licenciado e Secretário [Casa Civil] em plena campanha pra presidir o Parlamento [2019 - 2020] tem feito de um tudo pelos seus colegas. Em tempo: seu lugartenente, o professor de Direito Acácio, vem sendo muito elogiado por gregos e troianos.
A S S E M B LE IA ( S P)
Bancadas do DEM (ex-PFL) e PROGRESSISTAS (ex-PP)
seguem ansiosas sobre quem dá mais nas negociações pra se juntarem ou ao PSB do governador França [dono do PSB paulista],
ou ao ex-prefeito paulistano Doria (PT), ambos em plena campanha pelo Bandeirantes em 2019.
CONGRESSO
Tanto o Senado [eleição pra renovação de 2 das 3 cadeiras de
cada Estado] e a Câmara Federal [eleição pra em tese renovação
das 513 cadeiras - 70 pelo Estado de São Paulo] já tão em ritmo
de Festas Juninas e de Copa do Mundo de Futebol. Este é o Brasil. O resto é resto.
P R E S I D Ê N C IA
Quem tem como ‘candidato’ à sucessão Presidencial o banqueiro Meirelles e como ‘analista’ do PSDB o ex-Presidente FHC
não precisa de inimigos externos. Tão bem servidos com um
poste e com a tentativa de compensar Marina [REDE] pelo apoio
pra Aécio em 2014.
J U S T I ÇA S
Quem assume no próximo dia [dos namorados] 12 a presidência da turma que julga processos da Lava-Jato [Petrolão] é o
ministro [Supremo] Lewandowski. ‘Casado’ com o PT de Lula,
vai fazer de tudo pra procrastinar pautas de casos envolvendo petistas, aliados e alinhados.
PA R T I D O S
Seguem rolando ‘pesquisas’ que na real não são pesquisas,
por conta de cenários sem que se saiba quem serão os vices das
chapas e também porque as ‘margens de erro’ deviam se chamar
‘erro das margens’. Isto, tanto em relação à eleição Presidencial
como à paulista ...
POLÍTICOS
... Exemplos disso são o PSDB do ex-prefeito
paulistano Doria e o PSB do governador França, além do MDB
de Skaf [FIESP] e até do PT de Marinho. Todos se queixam - com
razões - de não terem apenas as intenções de votos que vem rolando na divulgação das ‘pesquisas’.
H I ST Ó R IA S
No próximo dia 13 de junho, na Câmara de São Paulo, a 1ª
Dama do Estado - professora Lucia França - recebe a Medalha
Anchieta e o Diploma de Gratidão das mãos do vereador Camilo
Cristófaro (líder do PSB). O Palácio Anchieta vai ficar pequeno
pra tanta gente.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na imprensa e via da liberdade possível.
Ele está dirigente na associação “Cronistas de Política - SP”. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil.

cesar.neto@mais.com
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Em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, celebrado na terça-feira (5), o governador Márcio França autorizou um pacote de ações ligadas
ao setor, como a criação de Unidades de Conservação e a aquisição de equipamentos para a
Polícia Militar Ambiental. Durante evento no Parque VillaLobos, na capital paulista, também foi anunciada a criação do
Conselho Estadual de Educação
Ambiental.
“Hoje é um dia para ser comemorado, com avanços importantes. O Estado é o que mais
resguarda o meio ambiente no
Brasil, com boa parte do território sob proteção”, destaca
Márcio França. “Além disso,
São Paulo já usa uma grande parte da energia renovável na frota
e serve de exemplo na geração
de recursos naturais”, acrescenta.
Por meio de decreto assinado pelo governador, o Estado de
São Paulo terá a implantação das
unidades de conservação da Floresta Estadual do Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto,
e do Parque Estadual Águas da
Prata, na Estância Hidromineral
de Águas da Prata. Márcio França também autorizou a criação
da Reserva Particular do Patrimônio Natural Porto de Ifé, no
município de Colômbia, na região de Barretos.
A Floresta Estadual do Noroeste Paulista, com 379,94 ha
de área total, apresenta uso múltiplo e sustentável dos recursos
florestais, bem como para pesquisa cientifica. O espaço terá
visitação pública, com desenvol-

vimento de atividades de educação ambiental, lazer, esporte e
cultura, além da recuperação
ambiental da área, com plantio
de espécies nativas.
A outra Unidade de Conservação, o Parque Estadual Águas
da Prata, abrange a área de
50,43ha. A criação atende às finalidades culturais, de preservação dos recursos naturais, de
impulso ao turismo, da recreação e da educação ambiental.
Vale destacar que o espaço abriga remanescentes em estágio
avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica.
Conselho
Ainda na solenidade, Márcio
França assinou o decreto que
cria o Conselho Estadual de Educação Ambiental e institui a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. O grupo, formado pelas secretarias de Meio
Ambiente e de Educação, será
responsável pela implementação
da Política e do Programa de
Educação Ambiental. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer
as ações de educação ambiental
e representará um canal com a
sociedade.
No evento desta terça-feira,
também foram assinados seis
decretos para a permissão de uso
de cinco unidades administradas
pelo Instituto Florestal, que passarão a ser administradas pelas
prefeituras. A Estação Experimental de Mogi Mirim, em
Mogi Mirim, a Floresta Estadual de Avaré, na Estância Turística de Avaré, a Floresta Estadual
de Botucatu, em Botucatu, e a
Estação Experimental de Bauru,

em Bauru, cederão a gestão plena da área por 30 anos para as
respectivas prefeituras municipais.
A Estação Experimental de
Tupi, em Piracicaba, dará permissão de uso da área de visitação pública pelo prazo de 20
anos à prefeitura. Também será
cedido um imóvel para a instalação da Base do Pelotão Ambiental da Guarda Municipal de
Piracicaba, pelo mesmo período.
Equipamentos
O governador também deu
aval para a aquisição de 113 viaturas e aparelhos para a Polícia
Militar Ambiental, com recursos
de R$ 23 milhões, quantia obtida a partir de multas pagas na
Dívida Ativa. A corporação receberá, ainda, equipamentos para
modernizar o 3º Batalhão, sediado no Guarujá.
Ao todo, são R$ 10 milhões,
do Ministério Público Federal,
de indenização por dano ambiental, para a compra de barcos
de pequeno, médio e grande porte, além de veículos de apoio e
patrulha (caminhões para embarcações de médio e grande porte), material permanente de informática e sistemas de drones.
A intenção é de fortalecer as atividades do Policiamento Ostensivo Ambiental no litoral paulista, onde estão situados as APAS
Marinhas e o Parque Estadual
Serra do Mar.
“Assinamos um pacote de
proteção e entregamos um projeto de educação ambiental para
colocarmos o Estado de São
Paulo na vanguarda na área. Tam-

bém repassamos recursos para a
Polícia Militar Ambiental, de
modo que a corporação amplie
a proteção das nossas matas”,
enfatiza o secretário de Estado
do Meio Ambiente, Maurício
Brusadin.
Reforço
As Unidades de Conservação, sob responsabilidade da
Fundação Florestal, e os parques
urbanos, administrados pela Coordenadoria de Parques Urbanos, também terão reforço na
segurança, por meio da autorização da Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho
Policial Militar (Dejem Ambiental). No total, 22 UCs e 12
parques urbanos serão beneficiados. Os valores chegam a R$ 4
milhões até dezembro de 2018.
UCs: EEc Jataí, EEc Bauru,
EEc Caetetus, EEc Ibicatu, EEc
Itapeti, EEc Juréia-Itatins, EEc
Mata do Jacaré, MoNa Pedra
Grande, PE Aguapeí, PE Cantareira, PE Carlos Botelho, PE Itaberaba, PE Itapetinga, PE Itinguçu, PE Jaraguá, PE Jurupará, PE
Morro do Diabo, PE Porto Ferreira, PE Restinga de Bertioga,
PE Rio do Peixe, PE Vassununga, PE Xixová-Japuí, PE Serra do
Mar – Núcleos: Caraguatatuba,
Curucutu, Itariru, Itutinga-Pilões, Padre Dória, Picinguaba e
Santa Virginia.
Parques Urbanos: Água
Branca, Alberto Löfgren (Horto
Florestal), Manoel Pitta (Belém), Cândido Portinari, Chácara Baronesa, Gabriel Chucre,
Guarapiranga, Jequitibá, Juventude, Pomar Urbano, Várzea do
Embu e Villa Lobos.

Procon Paulistano cria canal exclusivo
para receber denúncias sobre
preços abusivos de combustíveis
A Coordenadoria de Defesa
do Consumidor - PROCON
PAULISTANO, vinculada à Secretaria Municipal de Justiça,
disponibilizou nesta segundafeira (4), em seu site, um canal
exclusivo para que o munícipe
possa denunciar abuso nos preços dos combustíveis nos postos da capital paulista.
Quatro equipes do Procon
Paulistano, acompanhadas por
integrantes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), percorreram
nesta segunda-feira 42 postos
em quatro regiões da cidade, a
maioria deles escolhida de maneira aleatória para vistoria e levantamento de preços. Não foram detectadas situações consideradas graves em relação à prá-

tica dos preços de combustíveis.
Foi constatada, nos postos
visitados, uma redução média do
diesel na ordem de 20%. A média
do preço encontrado foi de R$
3,48. Antes da crise de abastecimento, o preço mais alto cobrado
por estes postos pelo litro do diesel era de R$ 4,30. Em relação à
gasolina, houve um aumento médio em torno de 4%, com um preço médio cobrado de R$ 4,41.
“O prefeito Bruno Covas nos
orientou a não permitir práticas
abusivas que lesem o consumidor nos postos de gasolina, e
também nas distribuidoras de
combustíveis, e o Procon Paulistano está atuando neste sentido”, afirma o secretário municipal de Justiça, Rubens Rizek.

Saiba como denunciar
Para denunciar preços abusivos, basta acessar o site http://
www.proconpaulistano.prefeitura.sp.gov.br/
fazer o cadastro e clicar no botão “COMBUSTÍVEL DENUNCIE PREÇO ABUSIVO” no alto
da página. O cadastro é importante caso haja necessidade de
mais informações sobre a denúncia. Contudo, a identidade do
munícipe não será revelada a terceiros.
No formulário, o consumidor identifica o estabelecimento denunciado e relata o problema com o maior número de detalhes possível, podendo inclusive anexar cinco arquivos, com
até 1 MB de tamanho, nos for-

matos arquivos de texto (.doc,
docx, txt), planilhas (.xls, xlsx,
csv), todos os formatos de imagem, arquivos de áudio, vídeo,
arquivos compactados (.zip, .tar,
.rar) ou arquivos PDF.
Depois de constatados indícios de que houve infração à legislação de proteção e defesa do
consumidor, será enviado termo
de constatação e notificação
para que o estabelecimento esclareça sobre as denúncias, no
prazo de dez dias.
Em caso de irregularidades, o estabelecimento pode
sofrer as penas de cassação do
alvará de licença, interdição e
suspensão temporária. E está
sujeito a multa de R$ 650 a R$
10 milhões.

Sorteio de junho da NFP distribuirá
R$ 6,7 milhões em 655 prêmios
Os consumidores cadastrados na Nota Fiscal Paulista já
podem conferir, no site do programa, os bilhetes com que concorrerão à 115ª extração, que
distribuirá 655 prêmios, com
valores que somam R$ 6,7 milhões.
Ao todo, participam do sorteio de junho os 8.666.885
usuários que efetuaram compras no mês de fevereiro e solicitaram notas fiscais com
CPF, além de 4.371 condomínios que indicaram os CNPJs
nos cupons fiscais. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, foram gerados
mais de 71 milhões de bilhetes eletrônicos que concorrerão aos 600 prêmios, na quantia de R$ 5,7 milhões.

Vale destacar que as 2.468
entidades sem fins lucrativos que
receberam doações de notas fiscais de compras realizadas em
fevereiro participam da extração
deste mês com 251.371 bilhetes eletrônicos. As instituições
concorrem a 55 prêmios, que
totalizam R$ 1 milhão.
Para participar dos sorteios,
o consumidor que pede a Nota
Fiscal Paulista deve se cadastrar
pela internet e aderir ao regulamento. Os registros até o dia 25
de cada mês permitem a participação já no mês seguinte.
Uma vez feito o processo, não
é preciso repeti-lo, pois a inclusão nos sorteios seguintes é
automática. Cada R$ 100 em
compras dá direito a um bi lhete
eletrônico.

Créditos
Criada em 2007, a Nota Fiscal Paulista faz parte do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo Estadual e reduz
a carga tributária individual dos
cidadãos, que recebem créditos
ao efetuar aquisições em São
Paulo. O sistema distribui até
30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos
comerciais aos consumidores
que solicitam o documento fiscal e informam CPF ou CNPJ,
proporcional ao valor da nota.
A devolução é feita em créditos que podem ser acompanhados pela internet e usados para
pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro. Os clientes
também podem solicitar o documento fiscal sem a indicação do

CPF ou do CNPJ e doá-lo a uma
entidade de assistência social ou
de saúde cadastradas.
A iniciativa já possui cerca de
19 milhões de participantes. Desde o início do projeto, são mais
de 59 bilhões de documentos fiscais processados na Secretaria da
Fazenda. Ao todo, a Nota Fiscal
Paulista devolveu aos participantes do programa R$ 15,9 bilhões,
sendo R$ 14,2 bilhões em créditos e mais de R$ 1,6 bilhão em
prêmios nas 114 extrações.
Para conferir os créditos,
aderir ao sorteio ou obter mais
informações sobre a Nota Fiscal Paulista, basta acessar o site
do programa. Visite a loja de
aplicativos do seu smartphone
ou tablet para ter acesso pelos
dispositivos móveis.

Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo promove
capacitação para quem está em busca de emprego
A Secretaria Municipal do
Trabalho e Empreendedorismo
(SMTE) promove nesta quarta-feira (6), a partir das 9h, em cinco
unidades (Centro, Itaquera, Interlagos, Parelheiros e Pirituba) do
Centro de Apoio ao Trabalho e
Empreendedorismo (CATe), um
curso para quem está procurando
uma colocação no mercado.
Durante uma hora de aula, os
participantes serão orientados

sobre diferentes formas de se
destacar em um processo seletivo. Temas pertinentes sobre o mercado de trabalho serão tratados na oficina, além
de dicas sobre redação, currículo, vestimenta e dinâmica de grupo.
As atividades são gratuitas e,
para participar, é preciso ter idade a partir de 16 anos e comparecer a uma das unidades do

CATe que receberão a capacitação com RG, CPF, número do
PIS e carteira de trabalho.
Caso não possua o último
documento, o CATe emite na
hora c om a apresentação de
uma foto 3x4.
Confira os endereços que receberão a oficina “Currículo, Entrevista e Apresentação Pessoal”:
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
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Governo estima arrecadar R$ 3,2 bi
com licitação de áreas do pré-sal
A quarta rodada de licitação
de áreas exploratórias do pré-sal
deve gerar, no mínimo, R$ 3,2
bilhões aos cofres públicos. A
expectativa é do Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE), que se reuniu na terça-feira (5), em Brasília, e, entre outras decisões, propôs a realização da 17ª e da 18ª Rodadas de Licitações de campos de
petróleo, na modalidade de concessão, em 2020 e 2021, respectivamente.
A 4º Rodada de Partilha de
Produção está agendada para ocorrer nesta quinta-feira (7), no Rio
de Janeiro. Serão ofertadas as áreas denominadas Itaimbezinho,
Três Marias, Dois Irmãos e Uirapuru, nas bacias de Campos e Santos. Estão habilitados a participar
do certame 16 grupos – um recorde, segundo a Agência Naci-

onal de Petróleo (ANP). A Petrobras exerceu o direito de preferência em três áreas, de Dois
Irmãos, Três Marias e Uirapuru.
O bloco de Saturno também
seria licitado esta semana, mas,
por recomendação do Tribunal
de Contas da União (TCU), a
área acabou inclusa na 5ª rodada, prevista para acontecer no
dia 28 de setembro, data que ainda precisa ser aprovada pela Presidência da República. Além de
Saturno, no próximo certame
também serão ofertados os blocos denominados Titã, Pau-Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde, localizados nas bacias de
Campos e Santos.
Segundo o Ministério de
Minas e Energia, as rodadas de
licitações de blocos exploratórios são o principal meio de
acesso das empresas petroleiras

às áreas estratégicas do pré-sal
e tem grande importância para o
fortalecimento da indústria petrolífera brasileira.
Somente em abril desse ano,
a produção do pré-sal aumentou
2,3% em relação ao mês anterior, correspondendo a 54,4% de
todo o petróleo e gás produzido
no país. Foram produzidos 1,423
milhão de barris de petróleo por
dia e 58 milhões de metros cúbicos diários de gás natural. O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi
o maior produtor de petróleo e gás
natural, produzindo, em média,
898 mil bbl/d de petróleo e 38
milhões de m3/d de gás natural.
RenovaBio
Os conselheiros do CNPE
também encaminharam à aprovação da Presidência da República a proposta de que as metas

compulsórias anuais de redução
de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis
sofram um corte de 10%.
Se aprovada, a proposta resultará na retirada de 600 milhões de toneladas de carbono da
atmosfera até 2028, de acordo
com os cálculos do Ministério
de Minas e Energia. Ainda segundo a pasta, a definição das
metas de descarbonização da
Política Nacional dos Biocombustíveis (RenovaBio) indica a
disposição do país de “buscar um
caminho cada vez mais sustentável em sua matriz de combustíveis, proporcionando menor
emissão de gases de efeito estufa por unidade de energia”.
A medida também estimulará
a produção de combustíveis mais
eficientes. (Agencia Brasil)

Guardia diz que governo não
estuda subsídio para a gasolina
O governo não está discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. A afirmação
é do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que participou na
terça-feira (5) do seminário Diálogo Público - Financiamento
de Estados e Municípios: Desafios para um Novo Pacto Federativo, or ganizado pelo Tribunal
de Contas da União (TCU).
“Quando anunciamos a solução para o problema do diesel,
fomos absolutamente claros que
não há espaço fiscal para esse
tipo de coisa [subsídios para reduzir o preço da gasolina] neste
momento”, enfatizou Guardia.
Sobre a definição de uma
política de amortecimento das
flutuações do preço do petróleo,
Guardia disse que é preciso discutir respeitando as regras da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). Segundo o ministro, a
ideia é discutir a possibilidade
de ter um imposto como amortecedor das flutuações do preço, ou seja, um sistema flexível
de tributos que oscilaria de acordo com a variação do preço do

petróleo no mercado internacional.
“Isso tem que ser discutido
à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal porque exige um imposto regulatório. A Cide [Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico] não está entre os impostos regulatórios.
Então, temos um problema formal com a lei”, alertou. Guardia
acrescentou ainda que o uso de
um imposto regulatório também
gera impacto fiscal. “Tudo tem
que ser discutido com muita calma, olhando a Petrobras, os interesses dos consumidores e as
restrições impostas pela situação fiscal”, disse.
O Ministério das Minas e
Energia anunciou a criação de
um Grupo de Trabalho composto por técnicos dos ministérios
da Fazenda e de Minas e Energia
(MME), além da Agência Nacional do Petróleo (ANP), para
criar uma política de amortecimento dos preços dos combustíveis ao consumidor. Mas o presidente Michel Temer decidiu
adiar a discussão, ainda sem data

definida.
Cessão onerosa
O ministro da Fazenda disse
que é contra o uso dos recursos
da cessão onerosa (o acerto de
contas entre a Petrobras e o Tesouro Nacional) para criar um
“colchão” que absorveria os
efeitos das variações da cotação
do petróleo no mercado internacional e do dólar nos combustíveis, especialmente na gasolina.
Uma matéria publicada na edição
de hoje do jornal O Globo diz
que parte do governo trabalha
com essa solução.
“O recurso da cessão onerosa não elimina a restrição orçamentária imposta pelo teto do
gasto. Não é um recurso que permite criar coisas novas, expandir programas, porque temos que
respeitar a restrição fiscal”, lembrou Guardia.
Segundo o ministro, os recursos da cessão onerosa vão
ajudar a melhorar o resultado fiscal, mas o objetivo principal é
atrair investimentos para o país,
com a definição de regras cla-

ras. “Sabemos que existe um excesso de petróleo na região do
pré-sal e que isso precisa ser
explorado. Então a solução desse problema com a Petrobras vai
permitir a atração de investimentos”, disse.
Preço do diesel
Guardia disse que o acordo
com os caminhoneiros para a
redução do preço do diesel foi
feito de forma absolutamente
consistente com a meta fiscal e
com o teto dos gastos. “Do ponto de vista fiscal, tudo foi adequadamente compensado”, destacou.
Segundo o ministro, pode
levar algum tempo para a redução de 0,46 centavos por litro de
diesel chegar a todos os postos
do país, mas isso já está acontecendo. “Preservamos integralmente a política de preços da
Petrobras e preservamos integralmente o resultado fiscal. Foi
uma solução equilibrada que permitiu lidar com todas as dimensões desse problema complexo”, disse. (Agencia Brasil)

Enel investirá US$ 900 milhões na Eletropaulo
A Eletropaulo vai receber
US$ 900 milhões em investimentos até 2021 para a melhora
da qualidade da rede de energia
paulista. A informação foi dada na
terça-feira (5), em entrevista coletiva, pelo presidente da Enel no
Brasil, Carlo Zorzoli. A empresa
italiana Enel adquiriu nesta segunda-feira (4) mais de 73,38% das
ações da Eletropaulo.
“A Eletropaulo, na nossa opinião, nos últimos anos, não realizou os investimentos de que
precisava”, disse Zorzoli. Ele estima elevação da média de investimentos de US$ 224 milhões, no
período de 2015 a 2017, para
US$ 300 milhões até 2021. A
Eletropaulo atende à capital pau-

lista e a 23 cidades da região
metropolitana de São Paulo.
Carlo Zorzoli estima que o
crescimento dos investimentos
resultaria em baixo aumento de
tarifas para o consumidor. “Os
investimentos da Eletropaulo
impactam só aqueles 20% [fatia
relativa à distribuição de energia], e não a tarifa inteira. A hidrologia tem muito mais impacto que isso. O plano de investimento, ao longo do tempo, terá
pequeno impacto.”
Digitalização da rede
Entre os planos de investimentos, estão a criação de aparatos digitais instalados na rede
elétrica de forma a facilitar as

operações e economizar o prazo logístico. Zorzoli ressaltou,
porém, que o aterramento dos
fios de energia implicaria custo
muito elevado, o que precisaria
ser discutido com a sociedade.
Outra medida, que ainda depende de aprovação do governo
brasileiro, seria o uso de medidores eletrônicos para leitura do
consumo de energia nas residências. Em uso na Europa, a tecnologia permite que o cliente
controle os gastos por meio de
aplicativo no celular.
Acionistas
A transação de venda da Eletropaulo será liquidada com pagamento de preço e transferên-

cia das ações na próxima quinta-feira (7). Os acionistas têm
prazo até 4 de julho para vender
suas ações remanescentes à Enel
pelo mesmo valor da oferta (R$
45,22 cada). De acordo com Zorzoli, ainda é cedo para definir se
haverá fechamento de capital.
Com a compra, a Enel tornou-se a maior distribuidora de
energia do país. O investimento
total, com a oferta de ontem,
somou R$ 5,55 bilhões. A companhia tem cerca de 167,3 milhões de ações em circulação.
A receita total da Eletropaulo foi de RS 13,17 bilhões em
2017, com 43 TWh de energia
distribuída a 7,1 milhões de clientes. (Agencia Brasil)

Procon-SP recebe 1.429 denúncias
de prática abusiva em postos
Desde o dia 24 de maio, a
Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor de São Paulo
(Procon-SP) recebeu 4.521 manifestações referentes a combustíveis, sendo 1.429 com informações suficientes para a notificação e possível multa dos postos
denunciados. Segundo o Procon,
na última semana foram visitados
23 postos, dos quais 11 foram
notificados por prática abusiva.
A Fundação Procon-SP esclarece que, conforme o Artigo
1º da Portaria 735/2018, a redução do valor do óleo diesel
nas refinarias deverá ser imediatamente repassada aos consumidores pelos postos revende-

dores de combustíveis. O desconto deverá ser aplicado ao
combustível recebido após a publicação da portaria no Diário
Oficial, em 1º de junho.
De acordo com o órgão, a
informação está entre os direitos básicos do consumidor e,
nesse caso, os consumidores
deverão ser informados sobre o
desconto aplicado no litro do diesel comercializado.
A sanção de multa será graduada conforme a gravidade da
infração, a vantagem auferida e
a condição econômica do fornecedor e será aplicada mediante
procedimento administrativo. As
penas de cassação de alvará de

licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade
serão aplicadas mediante procedimento administrativo.
O Procon recomenda que o
consumidor, ao denunciar um
fornecedor (posto), informe endereço, preços praticados e, se
possível, cupom fiscal. Denúncias também podem ser feitas
pelo site do Procon no link http:/
/sistemas.procon.sp.gov.br/formularios/index.php?r=survey/
index/sid/747884/lang/pt-BR#
ou pela ouvidoria do Ministério
da Justiça
Abastecimento na Ceagesp
Segundo a Seção de Econo-

mia e Desenvolvimento da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), a situação de abastecimento está normalizada e não há
nenhum setor que ainda esteja
sofrendo impacto devido à paralisação dos caminhoneiros.
A entrada de frutas, legumes,
verduras, flores e pescados está
normalizada e nos mesmos níveis de antes da paralisação.
O Ceagesp informou que não
há produtos em falta e não houve oscilação nos preços por conta do período de greve. A Ceagesp informou que vai funcionar
durante 24 horas até o dia 9 de
junho. (Agencia Brasil)

ONU critica apreensão de
crianças separadas dos pais
nos EUA
Centenas de crianças da América Central foram detidas na
fronteira sul dos Estados Unidos e separadas dos pais desde outubro do ano passado. A denúncia foi feita nesta terça-feira (5)
pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Acnudh). As informações são da EFE.
“O interesse das crianças sempre tem que estar em primeiro
lugar. A maioria destas famílias saiu da Guatemala, de Honduras
e de El Salvador fugindo de situações de insegurança crescente e
deveria ser protegida. Pedimos aos Estados Unidos para pararem
imediatamente com a separação das famílias”, disse, em entrevista coletiva, a porta-voz da organização, Ravina Shamdasani.
Ela explicou que, em janeiro de 2017, quando Donald Trump assumiu a presidência, os Estados Unidos começaram a aplicar a política
de “tolerância zero” com os imigrantes irregulares. Atualmente, adultos são detidos e presos e crianças ficam retidas em centros de internamento para refugiados. “Não tem nada de normal em deter uma criança, sempre constitui uma violação dos seus direitos”, enfatizou.
Uma vez que os pais cumpram a sentença, os filhos às vezes
são deportados com eles e às vezes permanecem, em função do
caso, explicitou a porta-voz.
“A separação de crianças dos pais é uma violação séria dos
direitos dos menores. O governo dos Estados Unidos é o único
no mundo que não ratificou a Convenção sobre os Direitos da
Criança, mas isso não os exime de zelar e cumprir esses direitos”, acrescentou a porta-voz.
Ravina Shamdasani explicou que os direitos das crianças sempre devem ser prioridade e estar acima de qualquer política migratória e aproveitou para pedir à administração americana que “pare
de criminalizar os imigrantes”, e comece a ajudá-los. Ela sustentou que o governo deve encontrar soluções administrativas para os
imigrantes ilegais e buscar alternativas à custódia das crianças.
ACNUR
Por sua vez, o porta-voz da Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (Acnur), William Spindler, acrescentou que proteger a unidade da família é um direito fundamental
dos refugiados.
“A unidade da família é sagrada e sempre deveria ser preservada
pelo interesse das crianças e da sociedade como um todo”, defendeu.
Ele lembrou que Honduras, Guatemala e El Salvador experimentam altos níveis de violência e que as crianças frequentemente são alvo e alertou que a detenção deveria ser “a última
opção” sempre. Segundo ele, estes imigrantes irregulares devem
ter o direito de ser ouvidos e solicitar proteção internacional.
Culpa dos democratas
Ao comentar o caso nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que a separação de famílias
de imigrantes após cruzarem para o país é culpa dos democratas
e voltou a defender a construção de um muro na fronteira.
“Separar famílias na fronteira é uma falha da péssima legislação
aprovada pelos democratas. As leis de Segurança Fronteiriça devem
ser modificadas, mas os democratas não conseguem chegar a um
acordo! Começamos o Muro”, escreveu Trump no Twitter.
No fim de semana, o presidente já tinha qualificado como “horrível” a legislação, apesar de seu governo ter apoiado essa política.
Na semana passada, o subdiretor do programa de operações do
Escritório de Alfândega e Proteção Fronteiriça, Richard Hudson
disse que, entre os dias 6 e 19 de maio, um total de 658 crianças e
638 adultos foram separados na fronteira com o México.
Trump criticou de maneira reiterada as leis migratórias americanas como “as piores do mundo” e defendeu a necessidade de
fortalecer a segurança fronteiriça, com seu polêmico projeto de
construção de um muro com o México. (Agencia Brasil)

Irã ameaça retomar
programa nuclear
O Irã está disposto a retomar seu programa nuclear e aumentar
sua capacidade de enriquecer urânio. O líder do país, Ayatollah
Khamenei, disse que está preparado para retomar as atividades,
caso o acordo nuclear de 2015 falhe. No início do mês passado, o
presidente americano Donald Trump anunciou a saída do acordo.
Desde então, líderes europeus se esforçam para mantê-lo.
Khamenei impôs condições aos países europeus para que o
acordo siga valendo. Entre elas, está a obrigatoriedade de os europeus protegerem as vendas de petróleo iraniano das sanções dos
Estados Unidos e comprarem petróleo iraniano; bancos europeus
devem proteger o comércio com o Irã; Reino Unido, França e Alemanha devem se comprometer a não buscar negociações sobre o
programa de mísseis balísticos do Irã, exigidas pelos americanos.
O líder supremo do Irã afirmou que, se Reino Unido, França
e Alemanha não puderem atender às demandas, o país irá retomar
sua capacidade de produzir hexafluoreto de urânio, um ingrediente chave para o enriquecimento.
De acordo com a agência de notícias britânica BBC, o Irã
pode comunicar sua decisão à agência nuclear das Nações Unidas (Agência Internacional de Energia Atômica - Aiea).
Behrouz Kamalvandi, porta-voz da agência nuclear iraniana,
afirmou que o país deve entregar uma carta à agência nuclear da
ONU, em Viena, informando sobre a decisão.
Apesar da forte pressão sobre os europeus, nem o próprio
Khamanei parece convencido de que a Europa conseguirá cumprir as exigências. O receio de uma escalada da violência na região e o desencadeamento de uma possível guerra preocupam
especialistas em todo o mundo.
Histórico
Mês passado, o presidente Donald Trump anunciou a saída
dos Estados Unidos do acordo nuclear vigente desde 2015, assinado com Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha.
A decisão foi tomada apesar de o Irã vir cumprindo o acordo
corretamente, conforme atestado pela Agência Internacional de
Energia Atômica.
Sob o acordo, o enriquecimento de urânio do Irã era estritamente limitado, retirando sua capacidade de produzir armamento nuclear. Em troca, o país recebia alívio de sanções. Após a
saída dos EUA, o secretário de Estado norte-americano, Mike
Pompeo, disse que os EUA vão voltar a impor sanções ao Irã.
O ministro iraniano das Relações Exteriores, Javad Zarif, lançou-se em um esforço diplomático para persuadir os outros signatários do acordo a se manterem. Ele acusou os EUA de uma
“retirada ilegal” do acordo e de “métodos de intimidação”. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

Página 4

São Paulo, quarta-feira, 6 de junho de 2018

Temer aprova redução de emissões
de carbono nos próximos dez anos
Contratos de banda larga crescem
0,46% em abril, diz Anatel
O número de contratos de
banda larga no Brasil aumentou
em 0,46% entre março e abril deste ano, chegando a 29,95 milhões
de contratos ativos, de acordo com
dados divulgados na terça-feira
(5) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Isso significa que, em abril,
foram firmados 137 mil novos
contratos. No acumulado dos
últimos 12 meses, o crescimento foi de 9,42%.
São Paulo, com 10,2 milhões de contratos de banda larga ativos; Rio de Janeiro, com

3,2 milhões; e Minas Gerais
com 3 milhões, concentram
mais da metade de todos os
contratos do país.
Segundo a Anatel, no entanto, nos últimos 12 meses, os
seis estados com o maior crescimento no número de contratos foram Maranhão com mais
24,75%; Rio Grande do Norte
com mais 20,62%; Sergipe
com mais 19,42%; Ceará com
mais 18,89%; Pará com mais
17,41%, Paraíba com mais
16,70% e Bahia com mais
15,59%.
(Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
aprovou na terça-feira (5) as
metas anuais de redução de
emissões de gases causadores
do efeito estufa para os próximos dez anos. Dessa forma, o
governo espera um maior uso
dos biocombustíveis, como o
etanol e o biodiesel, menos poluentes, para alcançar a meta.
Isso traria, segundo o presidente, menor dependência do mercado externo de petróleo e consequente redução no preço dos
combustíveis.
“Vamos reduzir de 11,5%
para 7% a dependência externa
de combustíveis. O Brasil estará menos exposto à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais.
Portanto, quem sabe, num futu-

ro muito próximo, consigamos
evitar acontecimentos como
este que se verificou na semana
passada”, disse o presidente, referindo-se a greve dos caminhoneiros, deflagrada por conta dos
elevados preços do diesel. O
movimento provocou uma crise
no abastecimento no país, inclusive com falta de combustíveis
e longas filas em postos.
As metas propostas pelo
Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) compõem a
Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). Elas reduzem 10% nas emissões de carbono na matriz de combustíveis
do país, passando dos atuais
74,25 gramas de gás carbônico
por megajoule (g CO2/MJ) para
66,75 g CO2/MJ, o que corres-

ponde à retirada de 600 milhões
de toneladas de carbono da atmosfera até 2028.
Segundo o Ministério do
Meio Ambiente (MME), o estabelecimento da meta provocará
investimentos de R$ 1,3 trilhão
em expansão da produção de biocombustíveis nos próximos
dez anos e redução de, pelo menos, 0,84% do preço dos combustíveis ao consumidor ao final do período.
“[A aprovação das metas são]
exatamente para dar o testemunho do compromisso do governo brasileiro com a qualidade de
vida no mundo, com a possibilidade de baixar o preço do combustível, que às vezes nos captura, como recentemente nos capturou. São medidas que não te-

rão efeito amanhã, mas nos próximos dez anos”, disse o ministro de Minas e Energia, Moreira
Franco.
Áreas de Preservação
O presidente também aproveitou o Dia Mundial do Meio
Ambiente, celebrado hoje, para
anunciar a criação de duas áreas
de preservação ambiental, uma
na Amazônia e outra na Bahia.
“Acabo de assinar duas novas
áreas de preservação: a Reserva Extrativista do Baixo Rio
Branco, na Floresta Amazônica, e um refúgio de vida silvestre para a ararinha azul, na
Bahia. Antes extinta em seu
habitat, estamos reintroduzindo a ararinha na natureza.”
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Brasil Plural Securitizadora S.A.

CNPJ/MF 12.610.764/0001-88 - NIRE 35.300.383.796
Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora, Local: 30.04.2018 às 10hs, na sede, Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Fernando Pinilha Cruz, Secretária: Ila Alves Sym. Pauta Ordinária: 1. As Demonstrações
Financeiras de 31.12.2017, publicadas em 30.03.2018 no DOESP e no Jornal Diário do Comércio. 2. Em virtude da Companhia
não ter lucro líquido no exercício, não deliberou sobre esse tópico. Pauta Extraordinária: 3. Proposta de incorporação da
Companhia pela Isec Securitizadora S.A, com sede em São Paulo/SP, Rua Tabapuã, nº1.123 21º andar, Itaim Bibi, CNPJ/MF nº
08.769.451/0001-08 e, atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE nº 35.300.340.949, bem como aprovar, todas as demais
medidas e providências para a concretização da referida incorporação. A Incorporação faz parte de um processo de reorganização das 2 companhias que tem por objetivo a simpliﬁcação da estrutura societária e operacional destas, já que estas possuem o
mesmo objeto social destinado a securitização de créditos e justiﬁca-se pelo fato de (a) da Isec já possuir 100% das ações da
Companhia, o que a torna uma subsidiária integral da Isec; e (b) que a restruturação proposta resultará na simpliﬁcação da estrutura societária (com a extinção da Companhia) e operacional do grupo, por meio da consolidação das atividades da Companhia na Isec, com a uniﬁcação da suas atividades operacionais e econômico-ﬁnanceiras, o que poderá propiciar uma redução de
custos, atendendo assim aos interesses do grupo. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2018. Acionista: Isec Securitizadora S.A. JUCESP nº 253.582/18-0 em 28.05.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUROLQD%HUWKROD]]LQDIRUPDGD
/HL HWF)D] 6DEHU D 5DIDHO 5LEH 4XLUR] &3)   TXH$VVRFLDomR GR 6DQDWyULR 6tULR  +RVSLWDO GR
&RUDomROKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDLRGH 
UHSUHVHQWDGD SHODV 'XSOLFDWDV QV    H  RULXQGDV GD SUHVWDomR GH
VHUYLoRVPpGLFRVKRVSLWDODUHV(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLU
GRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHP
 GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GHYDQLU&DUORV0RUHLUDGD6LOYHLUDQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D R 7$.$6+,68*,&3)TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoD
GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDLR GH   UHIHUHQWH j TXLWDomR GR GpELWR
FRQGRPLQLDOGRLPyYHODUUHPDWDGRVLWXDGRQD$YHQLGD*XDFiQ$SWR&RQGRPtQLR9LOODJLR'L7UHQWR6DQWDQD
6mR3DXOR63&(3(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHP
GLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mR
VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U5RJpULR0XULOOR3HUHLUD&LPLQR-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63ID]6DEHUD(GLYDQLD%DWLVWD)HUUHLUD0(&13-TXH&RPpUFLR
$UW)DEULOGH7HFLGRV/WGDOKHDMXL]RXDomRGH/RFXSOHWDPHQWR,OtFLWRGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRRUHFHELPHQWRGH5
 VHWHPEURGH UHIHUHQWHDRVVHJXLQWHVFKHTXHVGHYROYLGRV$$%DQFRDJrQFLDFRQWDQ
6$GR%DQFRDJrQFLDFRQWDQ$$GR%DQFRDJrQFLDFRQWDQ
GR%DQFRDJrQFLDFRQWDQGR%DQFRDJrQFLDFRQWDHFKHTXH$$
GR%DQFRDJrQFLDFRQWDQ(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDO
SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDUHVSRVWDVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV
QDLQLFLDO'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHV
GRDUWLJR,9GR1&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6H[SHGLGRQRVDXWRVGD$omRGH8VXFDSLmR352&(6621
 868&   2 $  'RXWRU D  5RGULJR 5DPRV  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD GH 5HJLVWURV
3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R V -RmR%XU]D0DULDGH/HR%XU]D0DULD+RUYDWK0DULDGH/RXUGHV)HUPLQRGD6LOYD5HQDWR&DPSLRQL
0DULD/DYUDV&DPSLRQLUpXVDXVHQWHVLQFHUWRVGHVFRQKHFLGRVHYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVEHPFRPRVHXVF{QMXJHV
VH FDVDGRV IRUHP KHUGHLURV HRX VXFHVVRUHV TXH 0DXULOLR 6HYHULQR GRV 6DQWRV H (OLDQD )DULD GD 6LOYD 6DQWRV
DMXL]DUDPDomRGH868&$3,2YLVDQGRDGHFODUDomRGHGRPtQLRVREUHRLPyYHOORFDOL]DGRQD5XD3DFXWLQJDQ
ORWHTXDGUD(9LOD0HOR'LVWULWRGH,WDLP3DXOLVWD6mR3DXOR63FRPiUHDGHPðFRQWULEXLQWHQ
 DOHJDQGR SRVVH PDQVD H SDFtILFD QR SUD]R OHJDO (VWDQGR HP WHUPRV H[SHGHVH R SUHVHQWH HGLWDO SDUD FLWDomR
GRV VXSUDPHQFLRQDGRV SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV D IOXLU DSyV R SUD]R GH  GLDV FRQWHVWHP R
IHLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH

Companhia Müller de Bebidas

NIRE 35.300.174.054 - CNPJ nº 03.485.775/0001-92
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2018
+HQULTXH6RX]DH6LOYD3HUHWRH0DULQD)LJXHUROD1DFDUDWR3UHVLGHQWHH6HFUHWiULRFHUWL¿FDPTXHDRV
jVKRUDVQDVHGHVRFLDOVLWXDGDQR0XQLFtSLRGH3LUDVVXQXQJD63FRPSDUHFHUDPRVDFLRQLVWDV6UV%HQHGLWR
$XJXVWR 0OOHU /XL] $XJXVWR 0OOHU 6DUDK 0OOHU +DUWPDQ 7DWLDQD 0OOHU /XL] $XJXVWR 0OOHU )LOKR H 5HJLQD
%HDWUL] %HUUHWWD UHSUHVHQWDQGR D WRWDOLGDGH GR FDSLWDO VRFLDO (VWLYHUDP SUHVHQWHV RV$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV
WRGRVRVPHPEURVGD'LUHWRULDGD&0%HRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO6UV1HOVRQ0LRWWR-XQLRUH$OHVVDQGUR
'RPrQLFR GH 0DJDOKmHV )UDQFR 2 (GLWDO GH &RQYRFDomR IRL SXEOLFDGR QR 'RHVS H QR -RUQDO ³2 'LD´ QDV HGLo}HVGHH$V'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
LQFOXLQGR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV H R SDUHFHU GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV IRUDP SXEOLFDGDV QD
HGLomRGHQR'RHVSH -RUQDO³2'LD´HGLVSRQLELOL]DGDVDWRGRVRVDFLRQLVWDVSRUPHLRGD',6831º
GH$EHUWRVRVWUDEDOKRVRVDFLRQLVWDV6UV/XL]$XJXVWR0OOHUH/XL]$XJXVWR0OOHU)LOKRDSUHVHQWDUDPPDQLIHVWDomR3UHOLPLQDUPHQWHIRLGHOLEHUDGRSHODWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDVTXHDDWDVHULDODYUDGDQD
IRUPDVXPiULD(a) )RLGLVSHQVDGDSHORVDFLRQLVWDVDOHLWXUDGRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjRUGHPGRGLD(PVHJXLGD
SUHVWDGRV RV HVFODUHFLPHQWRV QHFHVViULRV SHOD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR R IDWR GH DV 'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDVWHUHPVLGRGHYLGDPHQWHDXGLWDGDVSHOD'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVTXHHPLWLX
SDUHFHUVHPUHVVDOYDVLQLFLRXVHDGHOLEHUDomRDFHUFDGDDSURYDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGDVFRQWDVGDDGPLQLVWUDomRHGDUHVSHFWLYDSURSRVWDGHRUoDPHQWRGHFDSLWDO
WHQGRVLGRLQWHJUDOPHQWHDSURYDGDVVHPTXDOTXHUUHVVDOYDRSRVLomRRXUHVHUYDSHODPDLRULDGRVDFLRQLVWDVFRP
votos dissidentes dos acionistas Sr. Luiz Augusto Müller e Sr. Luiz Augusto Müller Filho. A seguir, os acionistas Srs.
/XL]$XJXVWR0OOHUH/XL]$XJXVWR0OOHU)LOKRSHGLUDPDSDODYUDSDUDSURSRUTXHIRVVHGHOLEHUDGRHDSURYDGRR
DMXL]DPHQWRGHDomRGHUHVSRQVDELOLGDGHFRQWUDDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDPHPEURVGD'LUHWRULD([HFXWLYDH
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH[FHWR6UV&RQUDGR/DPDVWUD3DFKHFR/XL])HOLSH(FKHQLTXH:LHODQGWH-RmRGH
6DLQW%ULVVRQ3DHVGH&DUYDOKR$SyVPDQLIHVWDomRGRDFLRQLVWD6U%HQHGLWR$XJXVWR0OOHUFRQWUDRUHFHELPHQWR
GR SOHLWR GRV DFLRQLVWDV 6UV /XL]$XJXVWR 0OOHU H /XL]$XJXVWR 0OOHU )LOKR D PHVD HVFODUHFHX TXH QmR IDULD
TXDOTXHUMXt]RGHPpULWRUD]mRSHODTXDOUHFHEHXDSURSRVWDHDFRORFRXHPYRWDomR$SURSRVWDGRVDFLRQLVWDV
6UV/XL]$XJXVWR0OOHUH/XL]$XJXVWR0OOHU)LOKRIRLUHMHLWDGDSHODPDLRULD(b) 3DVVDQGRjGHOLEHUDomRDFHUFD
GDGHVWLQDomRGRUHVXOWDGRDSXUDGRSHOD&RPSDQKLDGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDOSUHOLPLQDUPHQWHRVDFLRQLVWDV
DSURYDUDPTXHDEDVHGHFiOFXORGRVGLYLGHQGRVDVHUHPGLVWULEXtGRVVHUiDFUHVFLGDGRVHIHLWRVGDGHSUHFLDomR
GDSDUFHODGRFXVWRDWULEXtGR (PVHJXLGDSRUXQDQLPLGDGHGRVYRWRVYiOLGRVDSURYDUDPDVGHVWLQDo}HVSUHYLVWDV
QRV LWHQV E  E  H E  DEDL[R SURSRVWDV SHORV DFLRQLVWDV 6UV %HQHGLWR $XJXVWR 0OOHU 6DUDK 0OOHU +DUWPDQQ5HJLQD%HDWUL]%HUUHWWDH7DWLDQD0OOHU2VDFLRQLVWDV6UV/XL]$XJXVWR0OOHUH/XL]$XJXVWR0OOHU)LOKR
DSUHVHQWDUDPPDQLIHVWDo}HV2VYRWRVGHWDLVDFLRQLVWDVUHODWLYRVDHVWDPDWpULDQmRIRUDPUHFHELGRVSHODPHVD
SRUVHUHPFRQVLGHUDGRVFRQWUiULRVDGLVSRVLomRH[SUHVVDGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR
DUWLJRGD/HLGDV6$2DFLRQLVWD/XL]$XJXVWR0OOHUDSUHVHQWRXSURWHVWRTXHIRLUHFHELGR(b.1) 2OXFUR
OtTXLGRGRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPQRYDORUWRWDOGH5WHUiDVVHJXLQWHVGHVWLQDo}HV
L 5VHUmRGLVWULEXtGRVDRVDFLRQLVWDVFRQIRUPHGHWDOKDGRQRLWHP E  LL HRVDOGRUHPDQHVFHQWH GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR DFUHVFLGR GH 5  UHODWLYRV j UHDOL]DomR GR FXVWR DWULEXtGR H DSyV
D UHFODVVL¿FDomR GH 5  UHODWLYRs à DSOLFDomR GH LQFHQWLYRV ¿VFDLV UHODFLRQDGRV j UHGXomR GH ,&06
352'(3( WRWDOL]DQGR5VHUiGHVWLQDGRFRQIRUPHRLWHP E DEDL[R E $GLFLRQDOPHQWH
FRQVLGHUDQGRRRUoDPHQWRGHFDSLWDOHODERUDGRSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHOLEHURXVHSHODPDQXWHQomR
GR VDOGR GH 5  QD FRQWD 5HVHUYD GH 5HWHQomR GH /XFURV (b.2) &RP UHODomR DRV GLYLGHQGRV D
VHUHPGLVWULEXtGRVFRQIRUPHRLWHP E DFLPDQRYDORUWRWDOGH5IRLDSURYDGRTXHDGLVWULEXLomR
VHUi UHDOL]DGD QD IRUPD GH MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR FDOFXODGRV VREUH DV FRQWDV GR SDWULP{QLR OtTXLGR
GHGX]LGRV5UHODWLYRVDR,55)LQFLGHQWHVREUHRUHIHULGRSDJDPHQWRWRWDOL]DQGRDVVLPRYDORUOtTXLGRGH5DVHUSDJRDRVDFLRQLVWDVFRQIRUPHSUHYLVWRQDOHJLVODomRVRFLHWiULD(b.3) (PVHJXLGD
IRLSURSRVWDSHORDFLRQLVWD6U%HQHGLWR$XJXVWR0OOHUDFDSLWDOL]DomRGRVDOGRUHPDQHVFHQWHGROXFUROtTXLGRGR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPQRPRQWDQWHGH5VHPHPLVVmRGHQRYDVDo}HV$SHVDU
GHDSURYDGDSHODXQDQLPLGDGHGRVYRWRV válidos, desconsiderados os votos dos acionistas Luiz Augusto Müller e
/XL]$XJXVWR0OOHU)LOKRSRUVHUHPFRQWUiULRVDR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGHL[RXDPHVDGHSURIHULURUHVXOWDGRGD
FDSLWDOL]DomRSRUQmRWHUVLGRDWLQJLGRRTXyUXPHVWDWXWiULRGHXQDQLPLGDGHGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD'HVVD
IRUPDRPRQWDQWHGH5SHUPDQHFHQDFRQWDGHOXFURVjGLVSRVLomRGDDVVHPEOHLDDWpTXHQRYD
GHVWLQDomR VHMD GDGD SHORV DFLRQLVWDV HP FRQIRUPLGDGH FRP R GLVSRVWR QR$FRUGR GH$FLRQLVWDV H QR (VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLD(c) 4XDQWRjGHOLEHUDomRDFHUFDGDUHPXQHUDomRJOREDODQXDOPi[LPDGRV$GPLQLVWUDGRUHV
SUHVWDGRVSHOD'LUHWRULDRVHVFODUHFLPHQWRVVROLFLWDGRVRVDFLRQLVWDVGHOLEHUDUDPSRUPDLRULDFRPYRWRFRQWUiULR
GRVDFLRQLVWDV6UV/XL]$XJXVWR0OOHUH/XL]$XJXVWR0OOHU)LOKRDSURYDUDUHPXQHUDomRDQXDOJOREDOPi[LPD
GDDGPLQLVWUDomRGDFRPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOQRYDORUGH5VHQGR5
GHVWLQDGRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH5GHVWLQDGRVj'LUHWRULD([HFXWLYD(d) 3RUVROLFLWDomR
GDXQDQLPLGDGHGRVDFLRQLVWDVIRLLQVWDODGRR&RQVHOKR)LVFDOVHQGRHOHLWRVRV6UV L $OHVVDQGUR'RPrQLFRGH
0DJDOKmHV)UDQFR(LL Nelson Miotto Junior LLL Marko Jovovic, FRPRPHPEURVWLWXODUHVGR&RQVHOKR)LVFDO)RL
LQGLFDGR DLQGD FRPR VXSOHQWH GR 6U$OHVVDQGUR 'RPrQLFR GH 0DJDOKmHV )UDQFR R 6U &DUOR 3DFFDJQHOOD(P
VHJXLGDRVDFLRQLVWDVSRUPDLRULDFRPDEVWHQomRGRVDFLRQLVWDV6UV/XL]$XJXVWR0OOHUH/XL]$XJXVWR0OOHU
)LOKRDSURYDUDPDUHPXQHUDomRPHQVDOGH5SDUDFDGDPHPEURGR&RQVHOKR)LVFDOHPH[HUFtFLR3RU
¿PRVDFLRQLVWDV6UV/XL]$XJXVWR0OOHUH/XL]$XJXVWR0OOHU)LOKRSURSXVHUDPTXHIRVVHGHOLEHUDGDHDSURYDGD
a SURSRVLWXUDSHOD&RPSDQKLD0OOHUGH%HELGDVGHDomRGHLQGHQL]DomRSRUH[HUFtFLRDEXVLYRGHSRGHUGHFRQWUROH
contra os acionistas Srs. %HQHGLWR$XJXVWR0OOHU6DUDK0OOHU+DUWPDQQ5HJLQD%HDWUL]%HUUHWWDH7DWLDQD0OOHU
TXHRVDFLRQLVWDV/XL]$XJXVWR0OOHUH/XL]$XJXVWR0OOHU)LOKRDOHJDPFRQVWLWXtUHPEORFRGHFRQWUROH2SHGLGR
QmR IRL UHFHELGR SHOD PHVD SRU QmR VHU PDWpULD GH FRPSHWrQFLD GH $VVHPEOHLD *HUDO 2V DFLRQLVWDV 6UV /XL]
$XJXVWR0OOHUH/XL]$XJXVWR0OOHU)LOKRDSUHVHQWDUDPSURWHVWRTXHIRLUHFHELGR1DGDPDLV$FLRQLVWDVSUHVHQWHV6UV%HQHGLWR$XJXVWR0OOHU/XL]$XJXVWR0OOHU6DUDK0OOHU+DUWPDQ7DWLDQD0OOHU/XL]$XJXVWR0OOHU
)LOKR H 5HJLQD %HDWUL] %HUUHWWD3LUDVVXQXQJD  Jucesp Q  HP VHVVmR GH 
)OiYLD5HJLQD%ULWWR*RQoDOYHV6HFUHWiULD*HUDO

ISEC SECURITIZADORA S.A

CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE Nº 35.300.340.949
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local: 30.04.2018, às 11:30 horas, na sede, Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Wolf Vel Kos Trambuch e Secretária: Ila Alves Sym. Convocação: Dispensada. Deliberações Aprovadas: Pauta Ordinária: 1. As Demonstrações Financeiras de 2017, publicados em 30.03.2018 no
DOESP e no Jornal “O Dia”. 2. A Companhia apresentou um lucro líquido de R$ 2.212.378,00 no período. Considerando que (i)
a conta de reserva já atingiu os 20% do capital social e (ii) que o lucro líquido foi apurado apenas com impostos a recuperar e
que não há referido valor no caixa. Destinar o lucro líquido para uma conta adicional de dividendos, a ser mantido em reserva de
lucros ou a ser provisionado. Pauta Extraordinária: 3. Discutir e deliberar (i) a proposta de incorporação da Brasil Plural Securitizadora S.A, sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF 12.610.764/0001-88, bem como aprovar, se for o caso, todas as demais medidas
e providências para a concretização da referida incorporação. Neste sentido, a incorporação faz parte de um processo de reorganização das 2 companhias que tem por objetivo a simpliﬁcação da estrutura societária e operacional destas e justiﬁca-se pelo
fato de (a) da Companhia já possuir 100% das ações da Brasil Plural Securitizadora S.A, o que o torna uma subsidiária integral
da Companhia; e (b) que a restruturação proposta resultará na simpliﬁcação da estrutura societária e operacional do grupo, por
meio da consolidação das atividades da Brasil Plural na Companhia, com a consequente uniﬁcação de suas atividades operacionais e econômico-ﬁnanceiras, o que poderá propiciar a redução de custos, atendendo assim aos interesses sociais do grupo. Esclareceu-se, que o Estatuto Social da Companhia não sofrerá qualquer alteração com a incorporação, mantendo-se também
inalterados todos os direitos de voto, recebimento de dividendos e direitos patrimoniais que suas ações atualmente conferem a
seus titulares. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2018. Acionistas: Wolf Vel Kos Trambuch, Olga Vel Kos Trambuch.
JUCESP nº 253.581/18-7 em 28.05.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Suhai Seguradora S.A. CNPJ Nº 16.825.255/0001-23 - NIRE 35.300.477.189
1. Data e Horário: 26/03/2018, às 9hs. 2. Local: Nas dependências da sede social da Companhia, na Rua Afonso Celso, 124/126, Vila Mariana,
São Paulo/SP. 3. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de
Presença de Acionistas e nesta Ata. Presentes, ainda, os seguintes administradores da Companhia: Sr. Marco dos Santos Suhai, Diretor Presidente
da Companhia, e Sr. Alexandre Chaves Staffa, Diretor Financeiro da Companhia, em consonância com o teor do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404,
de 15/12/1976 (a “LSA”). Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, da LSA.
4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Marco dos Santos Suhai; Secretário: Sr. Alexandre Chaves Staffa. 5. Convocação: Dispensada
a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Cia. 6. Publicações: As
Demonstrações Financeiras da Cia, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicadas em 28/02/2018 no
DOESP, nas páginas 475 a 477, e no Jornal o Dia SP, na página 6. 7. Anúncios: Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios mencionados
no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, §4º, da LSA.
8. Ordem do Dia: Em AGO, (a) examinar as contas dos administradores refletidas no Relatório da Administração da Cia.; (b) examinar, discutir e
votar as Demonstrações Financeiras da Companhia; (c) deliberar sobre a destinação do eventual resultado positivo do exercício social encerrado em
31/12/2017; (d) fixar a remuneração anual global dos administradores da Cia.; e (e) deliberar acerca da instalação do Conselho Fiscal. 9. Resumo
Das Deliberações: A AGO, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Cia. relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (b) aprovou a seguinte destinação do lucro líquido da Cia., lucro esse
no valor de R$ 2.807.800,92: (b.1) R$ 1.296.275,66 serão destinados à conta de prejuízos acumulados, de modo a zerar o seu saldo; (b.2) R$
140.400,00 serão destinados para a constituição da reserva legal da Cia.; (b.3) R$ 80.600,00 serão destinados para a conta de reserva de lucros da
Cia.; (b.4) serão distribuídos juros sobre o capital próprio da Cia., no valor, antes de qualquer retenção de impostos na forma da legislação aplicável,
de R$ 1.078.995,99, sendo que tais juros sobre o capital próprio já foram antecipados ao longo do exercício social encerado em 31/12/2017; e (b.5)
saldo do lucro líquido, no valor de R$ 211.503,68, será distribuído aos acionistas como juros sobre o capital próprio da Cia., valor esse que, após a
retenção dos impostos devidos, equivale a R$ 179.778,17; (c) fixou o valor da remuneração anual global da administração da Companhia em até
1.000.000,00; e (d) aprovou a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social corrente. 10. Documentos Arquivados: Foram
arquivados na sede social da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta AGO e mencionados nesta Ata. 11. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada
e assinada pelos acionistas da Cia. e pelo seu administrador presente. Marco dos Santos Suhai - Presidente; Alexandre Chaves Staffa - Secretário.
Acionistas e Administrador Presentes: Marco dos Santos Suhai, Mauricio dos Santos Suhai. Jucesp nº 227.759/18-7 em 17/05/2018. Flávia R.
Britto Gonçalves - Secretária Geral em exercício.
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº
1024308-50.2018.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Cortez Mendes, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de
Alteração do Regime de Bens movida por Flavia Grunfeld Steinberg e Eduardo
Steinberg, por meio da qual os requerentes pleiteiam a alteração do regime de bens
de seu casamento passando da comunhão de bens para a separação total de bens.
O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º 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 11 de abril de 2018.
B 05 e 06/06

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1031973-98.2017.8.26.0053. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Alberto Alonso Muoz, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Prefeitura do Município de
São Paulo move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 de Desapropriação contra Iracema Carrocia Cabral - CPF: 156.949.058-90,
Sergio Braz Paula Cabral - CPF: 679.222.958-04, Rose Maria Andre Cabral - CPF:
093.040.178-66, João Carlos Paula Cabral - CPF: 011.982.518-08, Aurea Maria Arruda
Cabral - CPF: 089.991.728- 30, Celso Aparecido de Paula Cabral - CPF: 134.224.96823, Maria de Lourdes Pereira de Sousa Cabral - CPF: 274.072.658-95 e Jose Carlos
Paula Cabral - CPF: 011.576.858-03, objetivando o imóvel situado na rua Augusto José
Pereira nº 317 - Jardim Maristela - CEP: 02805-130, contribuinte nº 107.216.0026-24,
declarados de utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 56.837, datado de 25/
02/2016, para implantação do “Hospital Municipal Brasilândia”. Para o levantamento
dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 dias
a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/
41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2018.
B 05 e 06/06
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VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 6mR 3DXOR  GH
RXWXEURGHH
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0003140-87.2010.8.26.0100
(USUC 45) 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) Guilhermino Lopes Gianini, Maria de
Oliveira Gianini, Luis Antônio Ferreira, Ana Iscarcielle Ferreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Sebastião Francisco,ajuizou ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Joseph Chinard, nº 12 Vila Dulcinha 40º Subdistrito
Brasilândia - São Paulo SP, com área de 188,00 m², contribuinte nº 107.090.0012-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[06,07]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0202316-18.2008.8.26.0100
(USUC 902) 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) Antônio Juventino de Oliveira,na
pessoa de sua falecida mãe:Maria Crespan;Enio Eduardo Zerbine,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ ou sucessores, que Jurandir Magalhães Filho, ajuizou ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Regino Aragão, nº 416 Vila Moinho Velho 18º
Subdistrito Ipiranga - São Paulo SP, com área de 44,50 m², contribuinte nº 043.176.0037-4, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis,a fluir após o prazo de 20 dias,contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[06,07]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1085065-83.2013.8.26.0100
(USUC 1362) 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) Espólios de Antônio Madio e
de Maria Bonaparte Madio, na pessoa do inventariante João Walter Madio; Yoniz Cantagallo, Plinio Batista, Dolores Covo Tioca,
Maria Teresa Tioca, Marli Tioca Pereira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antônio Eugênio Martins Garcia e outros, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Dona Vitoria Speers, nºs 58, 64 e 68 Vila
Formosa - Tatuapé - São Paulo SP, com área de 692,00 m², contribuinte nº 055.205.0031-2, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citaçãodos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.[06,07]

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos
termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo,
para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº
8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas
complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S)
que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
02/05/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:12592 - CONTRATO: 8023500273912 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - AGENCIA 0235 SE
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA MAJOR DIOGO, N°270, APARTAMENTO 05,
PAVIMENT O TÉRREO, EDIFÍCIO FILADELFIA, 17°SUBDISTRITO, BELA VISTA SÃO
PAULO-SP.
MARIA SELMA SOBRAL, BRASILEIRA, TECNICA DE ENFERMAGEM, CPF:
18904386420, CI: 1.707.494-SSP/PE SEPARADA CONSENSUALMENTE e cônjuge,
se casado(a) estiver.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
06 - 07 - 08/06/2018

ALLCARE BENEFÍCIOS CORRETORA DE SEGUROS SÃO PAULO LTDA.
CNPJ n.º 06.871.629/0001-93 - NIRE 35.220.221.790
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 29/05/2018
1 - Data, Hora e Local: Em 29/05/2018, às 16:00 (dezesseis) horas, realizada na Rua da Consolação, nº 368, 1º andar, Conjunto 11, Consolação, São Paulo/SP. 2 - Convocação, Presença
e Mesa: A convocação foi dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos sócios. Os
trabalhos foram presididos pelo Sr. José Luiz de Carvalho Junior e secretariado pela Sra. Dorothea Graça Carneiro Junqueira. 3 - Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas Por Unanimidade: Os sócios, observados os impedimentos legais, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, deliberaram: i. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, em função de erro
material ocorrido na AGE de transformação da Sociedade realizada em 30.12.2016 e registrada
na JUCESP em 09.05.2017, uma vez que ocorreu uma dupla capitalização de mesmo AFAC
realizado pela sócia DG Investimentos e Participações S.A., no valor de R$ 17.540.000,00,
¿FDQGRPDMRUDGRRDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDODSURYDGRHTXLYRFDGDPHQWHLL$VVLPDUHGXomR
do capital social é de R$ R$ 17.540.000,00, mediante cancelamento de 17.540.000 quotas pertencentes à sócia DG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., passando a sua participação
no capital social de R$ 40.403.678,00 para R$ 22.863.678,00, dividido em 22.863.678 quotas, toWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGDVQRYDORUXQLWiULRGH5FDGDXPDLLL3RU¿PDSyVDUHGXomRDFLPD
citada o capital social da sociedade passa de R$ 40.403.880,00 para R$ 22.863.880,00, dividido
em 22.863.880 quotas, totalmente integralizadas, no valor unitário de R$1,00 cada uma. iv. Os
VyFLRVGHOLEHUDPTXHDSUHVHQWHUHGXomRVHUiUHÀHWLGDQD$OWHUDomR&RQWUDWXDOGD6RFLHGDGH
4 - Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presidente encerrou a sessão e determinou a lavratura da presente ata, que, lida e votada,
foi aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 29/05/2018. Mesa: José Luiz de
Carvalho Junior - Presidente; Sócios: Dorothea Graça Carneiro Junqueira - Secretária. DG
Investimentos e Participações S.A. - Por José Luiz de Carvalho Junior e Dorothea Graça Carneiro Junqueira; José Luiz de Carvalho Junior.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 004793173.2012.8.26.0100 (USUC 1183) 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) réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Valdemar José de Oliveira Junior e Elaine de Oliveira Alves, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bem Aventurado Teofono Venara, nº 119 Vila Missionária 29º
Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 130,00 m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[06,07]

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
GERSON COELHO DE LIMA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GUIA DE
TURISMO, NASCIDO EM FERRAZ DE VASCONCELOS, SP NO DIA (07/05/1984), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERSON COELHO DE LIMA E DE
CLÉA DIAS DA SILVA DE LIMA. CIBELE NUNES BONONI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
SECRETARIA, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (19/01/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA
ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE ODAIR BONONI E DE OTELINA DAS NEVES NUNES.
AGEU BATISTA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BATISTA DA SILVA E DE MARINALVA CAMPOS
DE ANDRADE SILVA. EVELIN DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (28/05/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VILMA DOS SANTOS.
ROBERTO DASILVA MORALES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/08/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LUCIO MORALES E DE MARIA NEIDE DA SILVA MORALES. ERIKA BRASIL
FIGUEIREDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (17/05/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE REINALDO NASCIMENTO FIGUEIREDO E DE CLEUNICE BRASIL FIGUEIREDO.
EDVONALDO ALVES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MARCENEIRO,
NASCIDO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE NO DIA (19/01/1979), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA E
DE COSMA ALVES DO NASCIMENTO. ROSIMEIRE SILVA SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM MANOEL VITORINO, BA NO DIA
(19/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
NILTON FERNANDES SOUZA E DE MARIA NUNES DA SILVA SOUZA.
LUCAS DANIEL DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE CORTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSEFA MANIÇOBA DE ARAUJO. MAIARA DE LIMA
SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUTONOMA, NASCIDA EM ARUJÁ, SP
NO DIA (09/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOÃO SILVA SANT OS E DE CIMONETE DE JESUS LIMA SANT OS.
JORGE RAIMUNDO MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR TECNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JORGE LUIZ RIBAS MARTINS E DE INEZITA RAIMUNDO. EGLE ELAINE
EUSTAQUIO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTAGIARIA CONTABIL, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EDSON EUSTAQUIO DA SILVA E DE ENILDA SONIA OLIVEIRA FERMINO.
LUCILIO ALVES DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM JANUARIA, MG NO DIA (01/11/1951), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE TEODORIA ALVES DE MELO. FRANCISCA DAS MERCÊS ALVES
FERREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUTONOMA, NASCIDA EM JANUARIA,
MG NO DIA (20/01/1966), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE BENJAMIN SALES FERREIRA E DE JOVENTINA ALVES RIBEIRO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Lorenzo surpreende e vence pela
primeira vez com a Ducati

Festa no pódio diante da multidão de torcedores
No entanto, na corrida, a festa maior foi do espanhol Jorge
Lorenzo e da fábrica italiana Ducati, que fez a dobradinha no domingo. Lorenzo, desde que assinou com as cores vermelhas, não
vinha apresentando bons resultados, ficando desacreditado na
equipe. Deu a volta por cima com
a vitória. Foi uma resposta ao
chefe da equipe Claudio Domenicalli. O piloto, que já afirmou
que não correrá mais pela equi-

pe, cutucou: “Respeito suas declarações, ele é o chefe, mas não
sou apenas um bom piloto, sou
um campeão. No próximo ano
correrei com uma moto competitiva”. Existem especulações sobre o futuro de Lorenzo. A mais forte seria seu retorno à Yamaha em uma equipe
satélite, financiada pela petrolífera malaia, Petronas. Um indício de que esta direção está
sendo tomada, foi a descontra-

ída reconciliação do piloto com
Rossi durante a entrevista coletiva após a corrida.
O anúncio recente da não renovação do contrato de Pedrosa
com a Honda, também traz à tona
notícias sobre um “dream team”
com Marquez e Lorenzo. São
especulações que, nesse mundo
do esporte a motor, podem dar
reviravoltas e que até o GP da
Catalunha, no próximo dia 17,
provavelmente serão esclarecidas! A Ducati já anunciou a promoção de Danilo Petrucci à equipe oficial, formando dupla com
Dovisioso; para seu lugar na equipe satélite Pramac, acontece a
chegada de Bagnaia vindo da
Moto2. A Suzuki ainda não anunciou o piloto que ocupará o posto de Ianone, ainda sem equipe.
Apesar de não ter alcançado
a vitória, Rossi teve um ótimo
final de semana com a pole e o
terceiro lugar na prova. “Estou
muito contente com o resultado
do final de semana, vale a pena
correr o ano todo só para obter
um pódio aqui. É muito gratificante” afirmou o agora vice líder do campeonato.

Liga das Nações Feminina

Foto/Divulgação

Brasil começa quarta semana com
vitória emocionante sobre a China

Tandara marcou 19 pontos
A seleção brasileira feminina de vôlei começou a quarta semana da Liga das Nações com
vitória sobre a China, atual campeã olímpica. Diante de um ginásio lotado, o time do treinador
José Roberto Guimarães venceu,
na terça-feira (5), as chinesas em
uma emocionante partida por 3

sets a 2 (19/25, 25/23, 27/25, 10/
25 e 16/14), em Jiangmen, na
China. Foi a nona vitória das brasileiras na competição.
O resultado manteve o Brasil em segundo lugar na classificação geral, com 26 pontos
(nove vitórias e uma derrota). Os
Estados Unidos estão na lideran-

ça, com 28 pontos e a mesma
campanha das brasileiras, mas
com uma derrota por 3 sets a 2.
O time verde e amarelo voltará à quadra às 5h (horário de
Brasília) desta quarta-feira (6)
contra os Estados Unidos em um
confronto entre primeiro x segundo. O SporTV 2 transmitirá
ao vivo.
A oposta Tandara foi a maior
pontuadora entre as brasileiras,
com 19 pontos. A central Adenízia, com 14, e a ponteira Amanda, com 13, também pontuaram
bem pelo time verde e amarelo.
Apesar da derrota, a China teve a
maior pontuadora do confronto,
a ponteira Zhu, com 34 pontos.
Ao final do duelo, Tandara
comentou sobre o resultado e falou do adversário de quarta-feira
das brasileiras na Liga das Nações.
“Foi um jogo emocionante.
Cada dia que passa nosso time
está ganhando mais forma e a
confiança uma na outra só aumenta”, analisou Tandara.
A levantadora Roberta ressaltou
a regularidade das brasileiras nos

momentos decisivos contra a China.
“Essa semana é decisiva para
o nosso grupo. São três jogos
contra adversários fortes. Sabíamos que esse jogo com a China
seria muito difícil. Estudamos
bastante o time delas. Estávamos
muito concentradas e sabemos
que não podemos baixar a guarda em nenhum momento. No
quarto set começamos a cometer mais erros, mas no tie-break
conseguimos manter a regularidade. Estou feliz pela vitória.
Nós precisávamos desse resultado”, disse Roberta.
O treinador José Roberto
Guimarães elogiou a postura das
brasileiras contra a China.
“Precisamos jogar partidas
como essa. Jogos assim fazem as
nossas jogadoras terem foco o
tempo inteiro. Estou feliz pelo
resultado, mas cometemos muitos erros. Ainda precisamos corrigir algumas situações de jogo.
O mais importante hoje foi a atitude que tivemos na partida com
exceção do quarto set”, afirmou
José Roberto Guimarães.

Carros Clássicos

Faltam apenas 15 dias para o 6º Rallye
Internacional 1000 Milhas Históricas Brasil
Faltam apenas 15 dias para a
largada do 6º Rallye Internacional 1000 Milhas Históricas Brasileiras, que será disputado de 20
a 23 de junho por carros clássicos
fabricados entre 1919 e 1980, passando por estradas pouco movimentadas nas mais belas serras no
interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Serão quatro dias inteiros de competição de regularidade, com velocidades cronometradas (50 km/
h até 80 km/h), largando do Shopping Iguatemi, em São Paulo (SP),
e chegando depois de cerca de
1.700 km em Gramado (RS). As
inscrições vão até 8 de junho.
“A procura inicial foi grande
e já temos a confirmação de 40
duplas inscritas. Como normalmente o brasileiro deixa tudo
para a última hora, pode ser que

nestes próximos dias atingiremos o limite máximo de participantes, que é de 50 duplas, porque nesta semana ainda estamos
recebendo várias consultas”,
acredita Eduardo Lambiasi.

e Mário Nardi já se tornaram os
maiores vencedores do vento, e
querem chegar em seu Estado
para comemorar a terceira vitória no 1000 Milhas Históricas
Brasileiras, em Gramado.

Principais vencedores
Em 2011, na primeira edição
do Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras a
prova foi vencida pela dupla gaúcha Rogério Franz e Mário Nardi, com Triumph TR4 (1962). No
ano seguinte, na vitória da dupla
mista carioca Gilbert e Raquel
Landsberg, com Jaguar MK2
(1962), Franz/Nardi terminaram
em terceiro. Na terceira edição
a dupla de Porto Alegre voltou a
vencer, daquela vez conduzindo
um Mercedes-Benz 350 SLC
1973. Com isto, Rogério Franz

Destaques
As maiores equipes até agora contam com cinco carros, formada no Rio Grande do Sul com
a participação da dupla ganhadora de duas edições - Rogério
Franz e Mário Nardi - e de Brasília mais uma vez o tricampeão
mundial de Fórmula 1 Nelson
Piquet participa com um time de
cinco carros clássicos.
O Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras é
uma realização do MG Club do
Brasil, com apoio institucional
da Federação Brasileira de Veí-

culos Antigos (FBVA), da Associação Brasileira das Empresas
Importadoras e Fabricantes de
Veículos Automotores (Abeifa)
e da Associação Brasileira de
Imprensa Automotiva (Abiauto).
O evento apoia as ações da campanha Maio Amarelo.
Os interessados podem se
inscrever até o dia 8 de junho, na
Secretaria do MG Club do Brasil, de 3ª a 6ª feira, das 14h às
18h,
pelo
e-mail
secretariamg@terra.com.br, ou
pelo telefone (11) 3673-5065.
O 6º Rallye Internacional
1000 Milhas Históricas Brasileir
a
s
(www.1000milhashistoricas.com.br)
tem o apoio de Joalheria Taj, Farinha de Trigo Santa Clara e Brunelli Veículos Antigos. Detalhes em:
www.1000milhashistoricas.com.br

Diversão/
Automobilismo: Seja um
piloto de carro virtual
Autódromo Virtual São Paulo recebe fãs e pilotos para
treinos e disputas em simuladores

Foto/Leandro Godoi
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Por Járcio Baldi
Mugello - A região de Mugello não apresenta tantas comodidades aos torcedores que vão
para assistir às corridas, principalmente as de moto com a presença de Valentino Rossi. Hotéis,
pousadas, agriturismos, todos
lotados. Talvez por isso, a quantidade de trailers que chega à região é absurda. A cidade vive um
“caos”, como relatam os moradores e comerciantes, mas afirmam que, apesar dessa situação,
gostariam que houvesse mais
eventos como esse. Acreditem,
é um clima contagiante e difícil
de não ser contaminado pela festa dos “tifosi’ (torcedores italianos) que, vindos de todas as partes do país, chegam com até uma
semana de antecedência ao GP,
para torcer por seu ídolo Valentino Rossi. Como disse um torcedor vindo da região da Sicilia, sul
da Itália: “Mugello é uma semana
de festa, aqui não se dorme”. Nas
barracas de souvenires, na quase
totalidade, são itens sobre Rossi.
A região fica pintada de amarelo,
as cores do p iloto italiano.

Seis pilotos podem treinar ou disputar ao mesmo tempo no AVSP
Quem gosta de velocidade
e quer comprovar ou aprimorar a sua habilidade ao volante
pode procurar um autódromo.
No entanto, se você não tem a
verba para alugar um carro e
acelerar, tem a opção de investir uma boa soma para montar
o seu simulador caseiro. Agora, se não quer gastar dinheiro
e perder tempo, pode frequentar um autódromo virtual em
São Paulo.
O Autódromo Virtual São
Paulo (AVSP) é um ponto de encontro de pilotos virtuais com
pilotos reais de carros e karts,
que aproveitam para treinar e disputar corrida a custo baixíssimo.
“Se para andar em um autódromo, mesmo que seja em um trackday, você tem que dispor no
mínimo de R$ 1 mil, e em kartódromo com kart amador o gasto é de R$ 120 por 25 minutos,
no AVSP com R$ 45 você escolhe a pista, o carro, e tem uma
experiência de simulação de alta
qualidade, não chegando longe do
que é disputar uma corrida em
uma pista real por uma hora. E
ainda pode fazer o set up de
acerto de seu carro”, explica o
piloto virtual Augusto Rizzi,
proprietário do AVSP.
O AVSP tem três ambientes
com iluminação de qualidade,
segurança e ventilação. Na entrada o cliente se registra, depois passa para o salão que tem
seis simuladores, separados em
baias individuais. Em seguida há
um balcão onde poderá pedir a
sua água, café, refrigerante, açaí,
tudo por um custo justo. Todo
esse conjunto dá ao AVSP um
clima agradável e convidativo
para os usuários que procuram
um local para passar horas se
divertindo e treinando.
Simulador e software
O AVSP tem cinco simuladores equipados com volantes
Logitech G27, que além de respeitar ao máximo os controles
reais de um carro, dá imersão
nos quesitos de travamento ao
trocar de marchas, frear e instabilidade do veículo, dando um
clima mais desafiador, assim
como as corridas de verdade.
O câmbio é o do padrão que
acompanha Logitech G27, de
alta qualidade e facilidade para
o usuário trocar as marchas
manuais em H ou em borboleta, sem travamentos. A Sparco
entra no kit com seus bancos
concha R100 e pedaleira, proporcionando maior conforto e

qualidade ao usuário, que opta
por bancos usados em veículos de corrida reais.
A sofisticação maior fica
para o sexto simulador, equipado com o volante Fanatec
Base ClubSport V2.5 e pedaleira Fanatec ClubSport V3. O
banco é Sparco modelo R333,
maior e mais confortável. Todos os seis conjuntos são equipados com três telas de 40 polegadas, dando maior campo de
visão com 180 graus e imersão
mais realista. Os usuários podem correr individualmente ou
disputar corridas entre si, com
a possibilidade inclusive de
comunicação entre eles através de headphones individuais.
O AVSP conta com o software italiano Assetto Corsa,
que foi feito com ênfase em
entregar a melhor experiência
de corrida profissional, contendo suporte para customização e modificação extensiva.
Os veículos correm nos circuitos mais famosos do mundo, como Silverstone, SpaFrancorchamps, Autodromo
Nazionale Monza, Nürburgring-Nordschleife, entre outros. O software traz tanto o
modo single player, com uma
carreira a ser seguida e desafios, quanto o multiplayer, que
permite até 24 carros com inteligência artificial refinada.
O AVSP disponibiliza ao
usuário cursos básicos de piloto de corrida, onde o mesmo recebe um certificado ao
completa-lo. Também disponibiliza coach uma vez por semana, para melhorar a performance do cliente.
Serviço
O Autódromo Virtual São
Paulo (AVSP) fica localizado na
Rua Catão, nº 904, na Vila Romana, São Paulo (SP). O horário de atendimento é das 14h às
22h, de terça-feira à domingo.
Para frequentar é necessário
agendar horário pelo telefone/
WhatsApp (11) 94743.0590.
O custo da hora no Logitech
é a partir de R$ 45, mas depois
de quatro horas seguidas no simulador, esse preço cai para apenas R$ 30 por horas adicionais.
O cliente pode ganhar horas extras por ser usuário ativo.
Os valores seguem a tabela:
1ª hora = R$ 45; 2ª hora =
R$ 80 (R$ 40 a hora); 3ª hora
= R$ 105 (R$ 35 a hora); 4ª
hora = R$ 120 (R$ 30 a hora).
Visite http://www.avsp.com.br

