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Ministro nega que Brasil esteja
na chamada “lista suja” da OIT

Dólar fecha em R$ 3,92, maior
valor desde 1º de março de 2016
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ANP: Leilão garante arrecadação
extra de R$ 40 bi nos próximos anos

Procon-SP recebe mais de
5 mil denúncias contra
postos de combustíveis

Esporte
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EURO

Comercial
Compra:   3,92
Venda:       3,92

Turismo
Compra:   3,76
Venda:       4,08

Compra:   4,61
Venda:       4,62

Compra: 150,38
Venda:     181,21

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

19º C

12º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com pou-
cas nuvens.

Previsão do Tempo

Os pilotos do Campeonato
RKC Rental Kart terão um
novo desafio neste final de se-
mana (09/6). Com a pretensão
de brigar pela vitória, eles dis-
putarão o 2º Endurance 5 Ho-
ras de Kart Interlagos, no Kar-
tódromo de Interlagos, em São
Paulo (SP) A equipe RKC Kart
está inscrita com quatro Karts
e terá à disposição pilotos ex-
perientes, rápidos e constantes,
para brigar pela vitória desde a

Endurance 5 Horas de Kart
Interlagos: Equipe RKC

quer a vitória
tomada de tempos. A forma-
ção é composta por 10 pilo-
tos: Alberto Otazú, Alejandro
Pompônio, Fábio Cunha, Fá-
bio PL, Fernanda Jardim, Ivan
Guerra, Nelson Reple, Samer
Ghosn, Vinicius Silva, Vivi
Gola. A partir desta etapa o
engenheiro Marcelo Yoshida
será o chefe de equipe, com
a retaguarda de quatro crono-
metristas e dois sinalizado-
res.                           Página 8

Ponta Grossa recebe a
3ª etapa da temporada 2018

da Mitsubishi Cup
Neste sábado, dia 9 de ju-

nho, as duplas da Mitsubishi
Cup desembarcarão pela pri-
meira vez em Ponta Grossa
(PR) para a 3ª etapa da tempo-
rada 2018. Depois de duas
provas no Estado de São Pau-
lo, em Mogi Guaçu e Votupo-
ranga, os competidores en-
frentarão um desafio com ca-
racterísticas inéditas no Para-
ná. “Não sabemos o que vamos
enfrentar nessa etapa. E é isso
que torna o cross-country di-
vertido.                      Página 8

Máquinas de alto desempenho da Mitsubishi Motors serão
colocadas à prova
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Brasil vence Rússia e se
aproxima da Fase Final

A seleção brasileira femini-
na de vôlei encerrou a partici-
pação na quarta semana da Liga
das Nações com vitória e se
aproximou da Fase Final do tor-
neio. A equipe do treinador
José Roberto Guimarães ven-
ceu, nesta quinta-feira (7), a
Rússia por 3 sets a 2 (15/25,
25/21, 25/20, 19/25 e 17/15),
em Jiangmen, na China. Foi a
décima vitória das brasileiras na
competição. Com o resultado,
o Brasil está a uma vitória de
carimbar o passaporte para Fase
Final. O técnico José Roberto
Guimarães analisou o triunfo bra-
sileiro no set de desempate e
elogiou a resiliência do time nos
momentos de maior pressão na
partida.                             Página 8

Central Bia colaborou com 17 pontos e ajudou no bloqueio
brasileiro
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Brasil estreia na
terceira semana
contra a Rússia

William e Lucão

Segundo colocado na classi-
ficação geral, o Brasil estreia nes-
ta sexta-feira (8) na terceira se-
mana da Liga das Nações. A sele-
ção masculina de vôlei está em
Ufa, na Rússia, e enfrentará os
donos da casa a partir das 11h, em

partida que terá transmissão ao
vivo do SporTV 2. O time bra-
sileiro tem 15 pontos – mesmo
número que a Polônia, primei-
ra colocada, que assume a po-
sição por ter melhor saldo de
sets na competição.    Página 8
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Pela primeira
vez, Espanha

terá um
governo

majoritariamente
feminino

Ao apresentar na quarta-fei-
ra (6) os nomes do novo gover-
no, o primeiro-ministro da Es-
panha, Pedro Sánchez, 46 anos,
surpreendeu ao nomear 11 mu-
lheres e seis homens, entre eles
um astronauta. Para as princi-
pais pastas, foram nomeadas
mulheres: Nádia Calviño Santa-
maría, no Ministério de Econo-
mia e Empresa; Margarita Ro-
bles Fernández, para a Defesa;
e María Jesús Montero Cuadra-
do, para chefiar a Fazenda.

É a primeira vez que a Es-
panha terá um governo majori-
tariamente feminino. Socialis-
ta e declaradamente ateu, Sán-
chez inovou desde sua posse na
semana passada, quando optou
por não fazer o tradicional ju-
ramento sobre os símbolos
cristãos.                       Página 3

OIT analisa
se Brasil
preserva
acordos

coletivos com
trabalhador
O Comitê de Normas da Or-

ganização Internacional do Tra-
balho (OIT) analisou na quinta-
feira (7), em Genebra (Suíça) 
se aceita as explicações do go-
verno brasileiro de que a refor-
ma trabalhista respeita os acor-
dos e negociações coletivas,
conforme determina a chama-
da Convenção 98.        Página 3
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Fiscalização realizada pela Agência Nacional do Petróleo e
pelo Procom nos postos de gasolina da região leste da capital

(7), 5.778 denúncias contra
postos de combustíveis. Deste
total, apenas 1.592 estavam
completas (com endereço e cu-
pons fiscais) e poderão resul-
tar em notificação e eventual
autuação, após análise dos do-
cumentos. De 47 postos fisca-
lizados no mesmo período, 19
apresentaram alguma irregula-
ridade, sendo que dois deles ti-
veram as bombas lacradas por
combustível adulterado.

O balanço do Procon, que
abrangeu o período de greve
dos caminhoneiros, foi divul-
gado na quinta-feira. A mobi-
lização da categoria, que afe-
tou a distribuição de combus-
tíveis em todo país, começou
no dia 21 de maio e a situação
de bloqueio das rodovias se
estendeu por dez dias. Página 3

O Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor de São

Paulo (Procon-SP) recebeu, de
24 de maio até esta quinta-feira

O diretor-geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis
(ANP), Décio Oddone, afir-
mou na quinta-feira  (7) que o
ágio obtido na 4ª Rodada de
Partilha do Pré-Sal permitirá
uma arrecadação R$ 40 bilhões
maior que a prevista para os
próximos anos.

O leilão contratou três das
quatro áreas ofertadas com um
ágio de 202,3%. No caso do
leilão de partilha, o ágio se dá
sobre a oferta mínima de ex-
cedente em óleo à União. De
acordo com Décio, a arreca-

dação adicional se dará ao lon-
go dos anos em que os contra-
tos vigorarem.

“Foi mais um leilão extre-
mamente exitoso, em que a
gente conseguiu atrair
competitividade, fazendo com
que a arrecadação aumente.
Nossa estimativa é de que as
receitas esperadas pela União,
estados e municípios cresçam
em R$ 40 bilhões. É muito
mais do que o bônus de assi-
natura apresentado hoje. Isso
é fruto do ágio que tivemos nas
ofertas, mostrando o potencial
que o pré-sal tem”.   Página 3

O Brasil produz mais de 78,3
milhões de toneladas de resídu-
os sólidos por ano, dos quais
13,5% – o equivalente a 10,5 mi-
lhões de toneladas – são de plás-
tico. Se o total desse montante de
plástico fosse reciclado, seria

Brasil perde R$ 5,7 bilhões
por ano ao não reciclar

resíduos plásticos
possível retornar cerca de R$ 5,7
bilhões para a economia, segun-
do levantamento do Sindicato Na-
cional das Empresas de Limpeza
Urbana (Selurb).          Página 4

“Não há risco de crise
cambial no Brasil”,

diz Michel Temer
O presidente Michel Temer

disse na quinta-feira, (7) em en-
trevista no programa Nos Corre-
dores do Poder, da TV Brasil,
que o governo tem todas as con-
dições para enfrentar a alta do
dólar. “Não há risco de crise cam-
bial no Brasil”, avaliou.

Segundo Temer, o país dis-
põe de uma reserva de US$
380 bilhões e uma dívida mui-
to inferior a este valor, além

de manter  sob controle  o
ajuste fiscal e continuar rece-
bendo investimentos de em-
presas estrangeiras.  Temer
destacou ainda que não é ape-
nas o Brasil que está sentindo
os efeitos da valorização do
dólar e da subida dos juros
nos Estados Unidos, mas vá-
rios países, destacando Méxi-
co, Argentina e Colômbia.
(Agencia Brasil)
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C Â M A R A  ( S P ) 

Vai pintarr projeto que ajusta [decreto pra lei] formatação ju-
rídica das Secretarias que o prefeito Bruno Covas (PSDB) dese-
ja pra chegar bonito na foto pra disputar a reeleição em 2020. Em
tempo: Covas será auxiliado pelo professor de Direito e seu ‘Casa
Civil’, o vereador Eduardo Tuma (PSDB).  

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

Bruno Covas (PSDB) vai ao Supremo pra tentar reverter de-
cisão do Tribunal de Justiça que decidiu que não valem as mudan-
ças e transformações via decreto [teria que ser por lei] do então
prefeito [hoje candidato ao governo SP] Doria (PSDB) em rela-
ção a algumas Secretarias ...    

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

Apesar de apenas 2 deputados do PSDB de Doria votarem
contra a PEC 5 [efeito cascata valendo pro funcionalismo
e também pra prefeituras do Estado, com aumento do teto salarial
idem de desembargadores], vai pintar ação direta [inconstitucio-
nalidade] via direção estadual.      

G O V E R N O  ( S P ) 

Enquanto França (PSB paulista) vai penar com os custos que
o Estado pode ter via aprovação da PEC 5, podendo prejudicar
sua tentativa de reeleição, o poderoso Chefe [Casa Civil] Valverde
vai dando ‘aula’ de como ser fiel e discreto, sem ser escravo como
na literatura bíblica.   

C O N G R E S S O 

Poderosa deputada federal Renata Abreu [sócia majoritária
do PODEMOS] não podia mesmo ficar apenas com a legenda de
Mário Covas pro Senado na negociação com o governador (SP)
França (PSB paulista). Pode e deve ‘imprimir’ sua liderança na
Imprensa Oficial (SP).   

P R E S I D Ê N C I A 

Candidata pela 3ª vez [2010, após ser saída do PT, via PV e
2014 ’albergada’ no PSB, a quase freira e hoje protestante / evan-
gélica, fundadora e dona do REDE] assumiu que “em 2014 Dil-
ma ganhou com dinheiro roubado da Petrobras e que o condena-
do e preso Lula cometeu crimes”.   

J U S T I Ç A S 

Tão chamando de ’Fux News’ as falas do ministro Fux [Su-
premo], presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É que mesmo
que os 35 dirigentes partidários tivessem assinado combate às
notícias falsas nas eleições, não passariam de boas intenções fren-
te às falsidades ideológicas.  

P A R T I D O S 

Tanto o DEM (ex-PFL) como o PROGRESSISTAS (ex-PP)
podem sim levar a bancada e o tempo de propaganda na tv pra le-
var a candidatura do ex-prefeito Doria (PSDB) ao 2º turno. Pelo
menos é isso que o governador França (PSB paulista) ficou sa-
bendo em relação ...  

       
P O L Í T I C O S 

... a uma das direções nacionais de um dos partidos. Quanto
ao ex-governador Alckmin (PSDB), precisa se acertar de uma vez
por todas com o ministro [Comunicações] Kassab, porque o ex-
prefeito paulistano já não fala com tanta certeza como falava de
que o PSD tá dentro.           

H I S T Ó R I A S 

Em 2006, Alckmin (PSDB) foi ao 2º turno Presidencial com
cerca de 40% dos votos, perdendo pra Lula (PT). O dono do PSL
Luciano Bivar [hoje com Bolsonaro na liderança, com cerca de
20%] teve míseros 0,6% dos votos. Pelo PSDB, Serra (SP)
e Aécio em Minas foram eleitos governadores.         

E D I T O R

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.

A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de São Paulo aler-
ta para a baixa procura por ges-
tantes e crianças para a vacina
contra a Influenza. Apenas
40,4% das crianças entre 6 me-
ses e menores de 5 anos e 39,8%
das gestantes receberam a dose
da vacina. O percentual é o me-
nor de cobertura dentro dos gru-
pos definidos pelo Ministério da
Saúde para a vacinação.

Prorrogada até o dia 15 de
junho, a campanha de vacinação
contra gripe aplicou até esta
quarta-feira (6) 2.037.198 do-
ses da vacina Influenza, o que
corresponde a 62,5%. A meta é
imunizar 90% do público-alvo.

Iniciada em 23 de abril, a
campanha de vacinação, que
protege contra três subtipos
do vírus da gripe (H1N1,
H3N2 e Influenza B), está dis-
ponível em todas as unidades

de saúde para os grupos prio-
ritários, que são as pessoas
mais vulneráveis ao desenvol-
vimento de quadros mais gra-
ves de doenças respiratórias.

A maior cobertura entre os
grupos prioritários é o da popu-
lação indígena, com 105% de
vacinados, seguido de pessoas
com 60 anos ou mais (75,9%),
mulheres que estão no período
de até 45 dias após o parto-pu-
érperas (65,4%), profissionais
de saúde (61,3%) e pessoas com
doenças crônicas e outras co-
morbidades (51,1%).

Para receber a dose, é preci-
so levar documento de identifi-
cação e, se possível, a carteira
de vacinação e cartão SUS. Os
profissionais de saúde e educa-
ção precisam apresentar holeri-
te ou crachá de identificação.
Portadores de doenças crônicas
e outras comorbidades devem

levar a receita da medicação que
faz uso com data dos últimos
seis meses.

“A vacina influenza protege
contra a doença causada pelo ví-
rus influenza (gripe), especial-
mente dos grupos prioritários na
campanha, pois são justamente
estes que têm o maior risco de
evoluir para óbito. Assim, a gran-
de preocupação com o baixo
número de pessoas dos grupos
de risco que se vacinaram duran-
te a campanha de 2018, pois esta
é a única medida de prevenção
contra a Influenza”, destaca Wil-
son Pollara, secretário munici-
pal da Saúde de São Paulo.

 
Casos e óbitos de Influ-

enza
Desde janeiro de 2010, por

orientação do Ministério da Saú-
de (MS), são de notificação
compulsória somente os casos

de Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG) hospitalizados
e os surtos de Síndrome Gripal
(SG) em instituições.

Até o último dia 29, foram
confirmados na cidade de São
Paulo 212 casos de SRAG
pelo vírus Influenza: 85 para
influenza A H1N1 (pdm09),
26 para influenza A H3 Sazo-
nal, 71 para influenza A não
subtipado e 30 para influenza
B. Até esta terça-feira (5), ao
menos 14 dos casos de SRAG
evoluíram para óbito.

Em todo ano de 2017, foram
confirmados 402 casos de
SRAG pelo vírus Influenza, sen-
do que 38 casos confirmados
para influenza evoluíram para
óbito: 1 para influenza A H1N1
(pdm09), 21 casos para influ-
enza A H3 Sazonal, 7 para in-
fluenza A não subtipado e 9
para influenza B.

Prefeito sanciona lei sobre o controle de
ruídos e poluentes tóxicos nos veículos

utilizados pela administração pública
O prefeito Bruno Covas san-

cionou na quarta-feira (6) o pro-
jeto de lei que dispõe sobre o
controle de ruídos e poluentes
tóxicos da frota de veículos uti-
lizados pela administração públi-
ca. A medida foi publicada no
Diário Oficial de hoje (7) e o
Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 120 dias, con-
tados da data de sua publicação.

O texto do projeto é de au-
toria do vereador Caio Miranda
Carneiro, e caberá ao Poder Exe-
cutivo Municipal a realização de
ações de gestão e controle da
emissão de poluentes tóxicos,
bem como de ruídos, emitidos
por veículos utilizados pela ad-

ministração pública, inclusive
por meio de concessão ou per-
missão de serviço público, ex-
cluídos aqueles utilizados no
sistema de transporte coletivo,
tais como ônibus, micro-ônibus,
transporte escolar ou similares,
mediante programa de inspeção
próprio, ainda que com o auxí-
lio técnico de terceiros, com
quem estabeleça os necessários
ajustes para esse fim.

As inspeções deverão ser
programadas previamente para
não prejudicar a disponibilidade
dos serviços públicos, com uma
periodicidade máxima de um ano
e deverão seguir os procedimen-
tos e instrumentos de medição,

bem como os padrões máximos
de emissão de ruído e de polu-
entes tóxicos, conforme defini-
dos pelos órgãos federais, esta-
duais e municipais competentes,
em especial as resoluções do
Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA e do Con-
selho Municipal do Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Susten-
tável - CADES. 

A realização do programa
próprio de inspeção não exime
a administração pública das
ações fiscalizatórias por parte
dos órgãos competentes, deven-
do o Poder Executivo manter
canal de comunicação para o re-
cebimento de denúncias dos

munícipes, sem prejuízo dos
demais sistemas de controle in-
terno e das obrigações contratu-
ais assumidas. A fim de auxiliar
nas ações de fiscalização e con-
trole, o Poder Executivo criará
um “selo” ou qualquer outro
meio de sinalização dos veículos
inspecionados e também divulga-
rá na rede mundial de computa-
dores, informações sobre os re-
sultados e data de inspeção reali-
zada, assim como a identificação
do veículo e o seu responsável.

As despesas decorrentes da
execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentá-
rias próprias, suplementadas se
necessário.

CPTM: Estação Tatuapé
promove festa de samba-rock

Nesta sexta-feira (8), a Es-
tação Tatuapé, que atende às li-
nhas 11-Coral e 12-Safira da
CPTM, recebe a segunda edi-
ção do projeto “Estação Sam-
ba-Rock”, com participação
dos DJs Cristiano e Kid
Love. Das 16h às 19h, a dupla
agita o público com músicas
das décadas de 1960, 1970 e
1980, além de canções atuais,
rock, jazz e MPB.

O evento será no Espaço
Cultural, localizado no mezani-
no da estação, e contará com a
participação de professores e
grupos de dança, que ensinarão
os passos das músicas à plateia.

Além disso, o DJ Kid Love, que
também promove feiras de li-
vros em cidades do Alto Tietê,
convidou escritores e poetas
para fazer performances e dis-
tribuir livros para os usuários.

O objetivo é promover os
artistas e entreter o público, que
se reúne para encontrar conhe-
cidos e se divertir com a músi-
ca, retomando às raízes do sam-
ba-rock. O estilo surgiu na co-
munidade negra entre as décadas
de 1950 e 1960 em bailes que
aconteciam em casas de família
e salões nas periferias de São
Paulo. Na ocasião, os participan-
tes mesclavam os movimentos

do rock and roll com passos do
samba de gafieira.

Os frequentadores dos bai-
les não podiam contratar orques-
tras e acabaram inventando a fi-
gura dos discotecários, que se-
ria o embrião dos DJs. Em 11
de novembro de 2016, o sam-
ba-rock foi considerado patri-
mônio imaterial da cidade de
São Paulo pelo Conpresp (Con-
selho Municipal de Preserva-
ção do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade
de São Paulo).

A ação é idealizada pelo ani-
mador cultural e educador mul-
timídia Egídio Rocha, conheci-

do como Dj Kid Love, e realiza-
da com o apoio da CPTM, que
abre espaços em suas estações
para atividades ligadas a promo-
ção da saúde e bem-estar dos
usuários, incentivo à leitura,
mostras artísticas, exposições,
apresentações e manifestações
culturais de artistas e institui-
ções parceiras.

Serviço
Estação Samba-Rock II
Local: Espaço Cultural da

Estação Tatuapé (Linhas 11-Co-
ral e 12-Safira)

Data: sexta-feira, dia 8/6
Horário: das 16h às 19h

Estado de SP inicia atividades da
Operação Corta Fogo 2018

O Parque Estadual do Ju-
query, em Franco da Rocha, na
Região Metropolitana de São
Paulo, será palco do lançamen-
to da Operação Corta Fogo
2018, em evento na quinta-feira
(7), às 14h. A iniciativa é coor-
denada pela Secretaria de Esta-
do do Meio Ambiente e tem o
objetivo de prevenir incêndios
em rodovias, parques e áreas de
proteção ambiental.

O Governo Paulista desenvol-

ve o Sistema Estadual de Preven-
ção e Combate a Incêndios Flores-
tais, por meio da Coordenadoria de
Fiscalização Ambiental, ligada à
pasta responsável pelo tema.

Vale destacar que as ativida-
des envolvem Corpo de Bombei-
ros, Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil, Polícia Militar
Ambiental, Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo (Ce-
tesb), Fundação Florestal e Ins-
tituto Florestal (IF), com divisão

em quatros programas integra-
dos: prevenção, controle, moni-
toramento e combate.

Incêndios
A iniciativa está em curso no

território paulista desde 2011,
com foco principal no período
de estiagem. A época, no Brasil
coincide com o inverno e afeta
o meio ambiente, a saúde das
pessoas e origina queimadas. O
eixo principal é a prevenção em

relação aos incêndios florestais,
que geram diversos prejuízos.

O ano de 2017 apresentou
aumento nas ocorrências: foram
registrados 5.203 focos de incên-
dio, contra 3.193 em 2016. Para
denunciar incêndios, queimadas
ilegais ou soltura de balões, o ci-
dadão deve ligar para o 193 (Cor-
po de Bombeiros) ou, pelo smar-
tphone, usar o aplicativo “Denún-
cia Ambiente”, da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente.

Fatec de Santos sedia maior evento
acadêmico de logística do país

Um dos maiores eventos de
logística do país acontece entre
os próximos dias 8 e 9 de junho
no município de Santos. Pela
primeira vez, a região vai sediar
o FatecLog – Congresso de Lo-
gística das Faculdades de Tecno-
logia do Estado de São Paulo
(Fatecs). A nona edição do even-
to terá o tema “O Papel do Ges-
tor na Logística Internacional”.

A iniciativa, sob o comando
da Fatec Baixada Santista – Ru-
bens Lara, acontece nas depen-
dências da entidade e no Con-
cais, no Terminal Marítimo de
Passageiros Giusfredo Santini, a
partir das 9h de sexta-feira (8).
Este ano, são esperadas mais de
cinco mil pessoas.

De acordo com o coordena-
dor do curso superior tecnológi-
co de Logística da Fatec de San-
tos, Julio Mota, o diferencial desta
edição é a proximidade com os
principais atores do maior polo de
logística internacional do país. “A
sociedade local está bastante en-
volvida e com uma grande expec-
tativa em relação aos debates e
projetos que poderão resultar em
novos avanços tecnológicos no
setor”, comenta Mota.

A abertura será feita por Ozi-
res Silva, fundador da Embraer,
uma das maiores empresas ae-
ronáuticas do mundo. A ideia é
mostrar aos participantes a im-
portância da tecnologia para de-
senvolver o Brasil.

Foram inscritos cerca de 1,3
mil projetos oriundos de Fatecs
e de outras instituição do Estado
e do país, além de propostas in-
ternacionais. Na programação,
estão previstos minicursos, visi-
tas técnicas, palestras e mesa de
debate, além da apresentação de
pôsteres e artigos acadêmicos.

“Selecionamos mais de 600
trabalhos que serão apresentados
durante os dois dias. Teremos
uma programação extensa, com
25 palestrantes nacionais e in-
ternacionais. Além disso, serão
entregues prêmios a empresas e
personalidades de reconheci-
mento acadêmico sobre o tema,
dividas em 20 categorias”, expli-
ca o coordenador do curso de

Gestão Portuária da unidade de
Santos, Júlio Cesar Raymundo.

É importante ressaltar que o
FatecLog é promovido anual-
mente pelo Centro Paula Souza
(CPS) e está cada vez mais ga-
nhando importância e visibilida-
de no cenário logístico do país
e do mundo.

“Com esse Congresso, con-
seguimos desenvolver a prática
e o incentivo à pesquisa no Es-
tado de São Paulo. Como cerca
de 75% dos produtos no Brasil
passam pelo Porto de Santos, os
participantes (de várias regiões
do país) terão a oportunidade de
ver de perto o funcionamento
dessas atividades logísticas”, re-
força Raymundo.
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Pela primeira vez,
Espanha terá um governo

majoritariamente
feminino

Ao apresentar na quarta-feira (6) os nomes do novo governo,
o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, 46 anos, sur-
preendeu ao nomear 11 mulheres e seis homens, entre eles um
astronauta. Para as principais pastas, foram nomeadas mulheres:
Nádia Calviño Santamaría, no Ministério de Economia e Empre-
sa; Margarita Robles Fernández, para a Defesa; e María Jesús
Montero Cuadrado, para chefiar a Fazenda.

É a primeira vez que a Espanha terá um governo majoritaria-
mente feminino. Socialista e declaradamente ateu, Sánchez ino-
vou desde sua posse na semana passada, quando optou por não
fazer o tradicional juramento sobre os símbolos cristãos.

Sánchez se disse comprometido com a igualdade de gêne-
ro de maneira inequívoca. “O que inclui mais mulheres do que
homens, pela primeira na história de democracia espanhola,
com o peso das responsabilidades econômicas sobre as mu-
lheres e coloca as políticas de igualdade como foco da ação
de governo”, ressaltou.

Em seguida, o primeiro-ministro sintetizou o que planeja para
seu governo: “Ser um fiel reflexo do melhor da sociedade que
aspiramos servir, que é paritária, intergeneracional, aberta ao
mundo e com apoio de uma União Europeia comprometida soci-
almente e altamente qualificada.”

Sánchez ressaltou também que vai atuar para fortalecer o blo-
co econômico, fragilizado com a decisão do Reino Unido de
abandonar o grupo.

O novo primeiro-ministro substitui Mariano Rajoy, que dei-
xou o governo sob escândalo de corrupção e após ter o nome
aprovado por uma moção de censura. Nesta quarta-feira, Rajoy
afirmou que deixará a vida política.(Agencia Brasil)

OIT analisa se Brasil
preserva acordos

coletivos com
trabalhador

O Comitê de Normas da Organização Internacional do Traba-
lho (OIT) analisou na quinta-feira (7), em Genebra (Suíça)  se
aceita as explicações do governo brasileiro de que a reforma tra-
balhista respeita os acordos e negociações coletivas, conforme
determina a chamada Convenção 98.

O Brasil foi incluído na relação de países suspeitos de vi-
olação dos direitos trabalhistas. O questionamento envolve es-
pecificamente um item relativo às negociações e aos acordos
coletivos.

Os especialistas avaliam três possibilidades sobre o caso bra-
sileiro - a primeira, que a reforma trabalhista, aprovada no final
do ano passado, segue os princípios da Convenção 98. As demais
alternativas são solicitar mais esclarecimentos e o envio de  uma
comissão de especialistas ao Brasil para analisar de perto a re-
forma e seus impactos.

No último dia 29, a OIT incluiu o Brasil na lista dos 24 ca-
sos considerados como mais graves de suspeita de violações
de direitos trabalhistas pela Comissão de Normas, por dúvidas
envolvendo a reforma trabalhista, principalmente as negocia-
ções coletivas.

O foco das críticas está na Convenção 98 da OIT.

Convenção 98
Estabelecida em 1949, a Convenção 98 define orientações

sobre negociações livres e irrestritas, o que está previsto tam-
bém na legislação trabalhista brasileira em vigor desde novem-
bro de 2017. O Brasil ratificou a convenção em 1952.

Porém, em setembro do ano passado a Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) entrou com uma representação de contesta-
ção na OIT, em que questiona o item relativo ao tema na reforma
trabalhista, que seria aprovada em dezembro.

No questionamento, a entidade sindical afirma que a reforma
poderia romper com acordos coletivos trabalhistas e retirar di-
reitos dos trabalhadores.

Análise
Dois meses depois, em novembro de 2017, o Comitê de Pe-

ritos da organização, formado por 20 especialistas internacio-
nais – advogados, direito do trabalho, direito internacional e di-
reito comparado – analisou o recurso da CUT e pediu esclareci-
mentos ao Brasil.

Nessa etapa de análises, o comitê informou que observava
“com preocupação” a reforma e que as mudanças poderiam
gerar a “derrogação de direitos” - levar à anulação os acordos
anteriores. Em seguida, o Ministério do Trabalho apresentou
explicações.

Reações
No começo desta semana, em sessão da OIT em Genebra, o

ministro do Trabalho, Helton Yomura, representantes dos em-
presários e dos trabalhadores apresentaram explicações por cer-
ca de quatro horas.

Para o governo brasileiro, o Comitê de Peritos agiu politica-
mente, pois não havia tempo hábil para analisar os impactos da
reforma trabalhista em setembro do ano passado, uma vez que
foi aprovada apenas em dezembro de 2017. O governo federal
defende que uma análise ocorra a partir de dois anos de vigência
das novas regras.

As centrais sindicais alegam que a reforma trabalhista retirou
direitos consolidados dos trabalhadores, pois haveria a possibi-
lidade de o negociado prevalecer sobre o legislado para retirar
ou reduzir direitos e de ocorrer negociação direta entre traba-
lhador e empregador, sem a presença sindical.

Os empresários, representados pela Confederação Nacional
das Indústrias (CNI), defenderam a reforma e ratificaram que ela
preserva os acordos existentes, sem ameaças aos trabalhadores.
(Agencia Brasil)

O diretor-geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP),
Décio Oddone, afirmou na quin-
ta-feira  (7) que o ágio obtido na
4ª Rodada de Partilha do Pré-Sal
permitirá uma arrecadação R$
40 bilhões maior que a prevista
para os próximos anos.

O leilão contratou três das
quatro áreas ofertadas com um
ágio de 202,3%. No caso do lei-
lão de partilha, o ágio se dá so-
bre a oferta mínima de exceden-
te em óleo à União. De acordo
com Décio, a arrecadação adi-
cional se dará ao longo dos anos
em que os contratos vigorarem.

“Foi mais um leilão extre-
mamente exitoso, em que a gen-
te conseguiu atrair competitivi-
dade, fazendo com que a arreca-
dação aumente. Nossa estimati-
va é de que as receitas espera-
das pela União, estados e muni-
cípios cresçam em R$ 40 bi-
lhões. É muito mais do que o
bônus de assinatura apresentado
hoje. Isso é fruto do ágio que ti-
vemos nas ofertas, mostrando o
potencial que o pré-sal tem”.

Décio destacou que, pela pri-

meira vez, a Petrobras teve que
exercer seu direito de preferência
para se manter nos blocos que a
interessavam, o que, avaliou, é mais
uma prova da competição gerada
pela atratividade dos blocos.

Segundo a ANP, com o ex-
cedente em óleo de 75% no blo-
co de Uirapuru, o Estado Brasi-
leiro deve arrecadar 90% da re-
ceita líquida do projeto. “É algo
que não se vê nem no Oriente
Médio. Isso significa que extra-
ídos os investimentos e os cus-
tos das companhias, da receita
líquida dos projetos, 90% fica-
rá com a sociedade brasileira”.

Além do ágio de 202%, o
leilão rendeu R$ 3,15 bilhões
em bônus de assinatura e contra-
tou investimentos previstos que
somam R$ 738 milhões.

Petrobras
O diretor-geral da ANP dis-

se que apesar de a Petrobras ter
recorrido ao direito de preferên-
cia para ser operadora de dois
blocos, a estatal teve papel pro-
tagonista no leilão.

“A competição forçou a Pe-
trobras a aumentar a oferta que

ela tinha feito. Se ela não tives-
se feito isso, os outros teriam
mantido a oferta inicial que fi-
zeram em beneficio dos seus
acionistas. Foi decisão sobera-
na da Petrobras. Ela mostra a
atratividade dos nossos ativos”.

Como na abertura do leilão
o diretor-geral da ANP destacou
que a agência não iria interferir
na política de formação de pre-
ços de combustíveis da Petro-
bras nem de outras empresas,
explicou que a consulta pública
convocada para semana que vem
vai ouvir a sociedade sobre a
periodicidade nos repasses dos
reajustes ao consumidor.

“Em nenhum momento está
sendo discutida qualquer impo-
sição que prejudique ou que tra-
ga perdas para qualquer empre-
sa do mercado brasileiro”, dis-
se Décio, que raafirmou que uma
intervenção na formulação de
preços seria um desserviço à
estatal.

Itaimbezinho
A falta de ofertas pelo bloco

de Itaimbezinho, na Bacia de
Campos, surpreendeu a ANP.

Segundo Décio, o bloco foi in-
cluído na rodada porque uma
empresa havia manifestado inte-
resse. A companhia se inscreveu
no leilão, mas não apresentou
proposta.

“Entre o momento em que
houve a inclusão e o dia do lei-
lão, eles devem ter feito uma
análise e acreditaram que não era
importante fazer uma oferta”,
disse.

Itaimbezinho foi o único dos
quatro blocos da rodada a não
receber ofertas.

O secretário de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
do Ministério de Minas e Ener-
gia, João Vicente de Carvalho
Vieira, informou que está em
discussão no Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE)
a possibilidade de incluir áreas
do polígono do pré-sal na oferta
permanente, o que incluiria Ita-
imbezinho.

Nesta semana, o conselho
decidiu que não haverá mais lei-
lões de áreas em terra no país.
Todas elas serão incluídas na
oferta permanente, mesmo as de
nova fronteira. (Agencia Brasil)

Procon-SP recebe mais de 5 mil
denúncias contra postos de combustíveis

O Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor de São
Paulo (Procon-SP) recebeu, de
24 de maio até esta quinta-fei-
ra (7), 5.778 denúncias contra
postos de combustíveis. Deste
total, apenas 1.592 estavam
completas (com endereço e
cupons fiscais) e poderão re-
sultar em notificação e eventu-
al autuação, após análise dos
documentos. De 47 postos fis-
calizados no mesmo período,
19 apresentaram alguma irregu-
laridade, sendo que dois deles
tiveram as bombas lacradas por
combustível adulterado.

O balanço do Procon, que
abrangeu o período de greve dos
caminhoneiros, foi divulgado na
quinta-feira. A mobilização da
categoria, que afetou a distri-
buição de combustíveis em

todo país, começou no dia 21
de maio e a situação de blo-
queio das rodovias se estendeu
por dez dias.

Fiscalizações surpresa
Agentes do Procon-SP e da

Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) realizaram nesta quinta-
feira uma fiscalização surpresa
em postos da capital paulista
para averiguar se o desconto de
R$ 0,46 no preço final do die-
sel, determinado pelo governo
federal, está sendo repassado às
bombas.

Pela manhã, os agentes es-
tiveram em um posto da Aveni-
da Professor Luiz Ignácio
Anhaia Mello, zona leste de São
Paulo. Segundo o diretor de fis-
calização do Procon, Osmário

Climaco de Vasconselos, a fis-
calização consiste em compa-
rar os preços praticados no dia
21 de maio, quando teve início
a greve dos caminhoneiros,
com os de 1º de junho, após o
acordo entre governo e a cate-
goria. Para isso, os fiscais pe-
dem cópias de cupons de venda
ao consumidor em cada uma das
duas datas. “A gente chega de
surpresa e não dá tempo de fal-
sificar [o cupom]”, afirmou
Osmário. No posto em questão,
o diesel era vendido a R$ 3,799
no mês passado e caiu para
R$3,339, portanto o desconto
foi corretamente aplicado.

As equipes de fiscalização
percorrem diariamente os pos-
tos para checar também se há
prática de preços abusivos, es-
pecialmente, em função da gre-

ve que terminou na semana pas-
sada. “Durante todo o ano, nós
fiscalizamos, mas agora esta-
mos com trabalho intensivo.
Enquanto não normalizar, esta-
remos intensivamente nas
ruas”, ressaltou o diretor do
Procon.

Roberto Saldys, chefe de
Fiscalização da ANP, órgão res-
ponsável por verificar os pre-
ços desde a refinaria até o con-
sumidor final, avalia que o des-
conto têm sido repassado cor-
retamente pelas distribuidoras.
Além da análise de preços, a
ANP tem feito testes de quali-
dade do combustível vendido.
“São separações simples, físi-
co-químicas, medições de den-
sidade e outras medições físi-
cas do combustível”, afirma.
(Agencia Brasil)

Dólar fecha em R$ 3,92, maior valor
desde 1º de março de 2016

O dólar comercial fechou
mais um pregão em alta nesta
quinta-feira (7), com valoriza-
ção de 2,3%, cotado a R$ 3,926.
Trata-se do maior valor desde o
dia 1º de março de 2016, quan-
do a moeda fechou o  dia vendi-
da a R$ 3,941. 

Em uma prévia durante o pre-
gão, o dólar chegou a bater R$
3,9684, recuando após interven-
ção do Banco Central com a ne-
gociação de mais de US$ 6,8
bilhões de contratos de swaps
cambiais, equivalente à venda de
dólar no mercado futuro. Desde
fevereiro, o dólar acumula alta
de 23,44%. 

De acordo com investidores,
a pressão externa relacionada à
melhora na economia dos Esta-
dos Unidos tem atraído muito

dólar para o país. “Com a prová-
vel elevação na taxa de juros nor-
te-americanas, em decorrência
do aumento da inflação naquele
país, acaba ocorrendo um influ-
xo de dólar para a compra de tí-
tulos públicos dos Estados Uni-
dos. Ao mesmo tempo em que a
economia dos EUA cresce, a do
Brasil tende a se enfraquecer, o
que ajuda neste movimento”, diz
Alexandre Wolwacz, sócio-fun-
dador do Grupo L&S.

Instabilidade
No caso brasileiro, a “insta-

bilidade política e econômica”,
que cresceu nas últimas sema-
nas após a greve dos caminho-
neiros, também interfere no hu-
mor do mercado de câmbio, se-
gundo Wolwacz. “Não se pode

negar que a greve foi apenas um
dos sintomas da situação do go-
verno, que tem dificuldade de
manter a governabilidade e co-
meça a perceber a necessida-
de de subir a taxa de juros, mes-
mo com a nossa economia es-
tagnada”.

O dólar turismo, usado para
quem vai fazer uma viagem in-
ternacional, estava sendo ven-
dido, na versão  papel-moeda,
a R$ 4,10 nas casas de câmbio
consultadas pela Agência Bra-
sil em São Paulo, após o fim
do pregão de quinta-feira, já
incluindo as taxas de compra.
Na versão cartão pré-pago, in-
cluindo o Imposto sobre Ope-
rações Financeiras (IOF), a
moeda norte-americana estava
sendo cotada a R$ 4,30.

Bolsa de Valores
O principal índice da Bolsa

de Valores de São Paulo (Iboves-
pa) também registrou forte que-
da de 2,98% no pregão desta
quinta, a 73.851 pontos. No
pior momento do dia, a cota-
ção do Ibovespa chegou a cair
para 6,5%, o menor índice re-
gistrado desde 16 de novembro
de 2017. 

Ações blue ship, de empre-
sas de grande porte como Vale,
Petrobras e Itaú, por exemplo,
registravam quedas. Os papéis
preferenciais da Petrobras
(com direito a pagamento de
lucros e dividendos) registra-
vam queda de 3,49%. Vale e
Itaú registraram baixas de 3,03%
e 2,91%, respectivamente.
(Agencia Brasil)

Momento eleitoral gera instabilidade
no mercado de câmbio

O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, disse  na quin-
ta-feira (7) que existe uma ten-
são maior no mercado de câm-
bio no Brasil por causa das elei-
ções deste ano. O dólar comer-
cial superou R$ 3,90 na manhã
de quinta-feira. Às 12h20, a
moeda americana estava cotada
a R$ 3,9076, com alta de 1,8%.
Ele afirmou que a alta do dólar
está ocorrendo em todo o mun-
do, mas há especificidades no
caso do Brasil.

“Como sabemos, existe uma
tendência global de valorização
do dólar. E isso afeta a econo-
mia brasileira, como afeta outras
economias, com maior intensi-
dade as emergentes. Evidente-
mente tem as especificidades do
caso brasileiro. Existe uma ten-

são maior dada pela transição
política, em cenário das elei-
ções. Tudo isso agrega volatili-
dade e incerteza aos mercados”,
disse o ministro após partici-
par de reunião do Comitê Es-
tratégico de Governança do
Ministério da Fazenda com o
Tribunal de Contas da União
(TCU), em Brasília.

Guardia reforçou que a eco-
nomia brasileira tem fundamen-
tos sólidos, com reservas inter-
nacionais “extremamente eleva-
das” e déficit em conta corrente
financiado por investimento di-
reto estrangeiro. “Tudo isso re-
força muito a solidez da econo-
mia brasileira para enfrentar esse
tipo de movimento [de alta do
dólar]”, disse, ao ser questiona-
do se está havendo especulação

no mercado.
O ministro ressaltou que o

Banco Central e o Tesouro Na-
cional tem monitorado os mer-
cados de câmbio e juros, desta-
cando que o câmbio no país é
flutuante e a atuação do BC é no
sentido de evitar fortes oscila-
ções. “O Banco Central monito-
ra, e tem atuado mercado de
câmbio quando julga oportuno.
O Tesouro Nacional também tem
olhado o mercado de juros para
tentar reduzir a volatilidade nes-
te mercado. Então, estamos atu-
ando conjuntamente, de maneira
coordenada”, disse. Ele acrescen-
tou que o Tesouro Nacional tem
um colchão de liquidez, o que
permite reagir em momentos de
maior volatilidade.

“Tanto o Ministério da Fa-

zenda quanto o Banco Central
têm acompanhado essa evolu-
ção, e o que sempre destacamos:
o fundamental é que o país avan-
ce no que é efetivamente rele-
vante para reforçar a nossa ca-
pacidade de superar esses mo-
mentos de maior turbulência. Eu
me refiro à continuidade do pro-
cesso de reformas”, disse. Guar-
dia reforçou que a reforma da
Previdência é um tema penden-
te, que o país “necessariamente
tem que enfrentar”.

Questionado se as oscila-
ções no mercado podem levar a
aumento da taxa básica de juros,
a Selic, Guardia preferiu não se
posicionar. “Nunca comento de-
cisões de juros. Isso é compe-
tência exclusiva do Banco Cen-
tral”, disse. (Agencia Brasil)
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O ministro do Trabalho, Hel-
son Yomura, rebateu  na quinta-
feira (7) a informação divulgada
pelas centrais sindicais de que o
Brasil está na chamada “lista
suja” ou “lista curta” da Organi-
zação Internacional do Trabalho
(OIT). A relação inclui 24 casos
considerados como mais graves
de suspeitas de violações de di-
reitos trabalhistas pela Comis-
são de Normas da OIT. Segundo
ele, essa é uma interpretação
“política e ideológica”, que des-
considera a realidade.

Yomura e representantes dos
trabalhadores e dos patrões par-
ticiparam desde a
última segunda-feira (4) de reu-
niões da OIT, em Genebra
(Suíça). Hoje a Comissão
de Aplicação de Normas da Or-
ganização concluiu que a refor-
ma trabalhista é compatível com
a chamada Convenção 98, que
trata do direito à negociação
coletiva.

Técnica
“Após ouvir os argumentos

dos trabalhadores, do governo e
dos empregadores, a comissão
resolveu solicitar apenas infor-
mações adicionais ao governo
brasileiro”, afirmou o ministro.
“A defesa do Brasil foi eminen-
temente técnica, demonstramos
de forma cabal que as observa-
ções dos peritos eram inconsis-
tentes e não mereciam ser aco-
lhidas.”

A comissão deu pouco mais
de três meses para o governo
brasileiro detalhar e analisar os
termos da aplicação dos princí-
pios da “negociação coletiva li-
vre e voluntária na reforma tra-
balhista”. Também pediu infor-
mações sobre as “consultas tri-
partites com os interlocutores
sociais a respeito da reforma tra-
balhista”. E, por fim será criada
uma comissão para apresentar
explicações até novembro.

Explicações
“Nós não apenas não viola-

mos a Convenção 98, que diz
respeito às negociações cole-
tivas, como estamos promo-

vendo a convenção. Quer for-
ma mais forte de promover es-
sas negociações do que dar for-
ça de lei a esses resultados?”,
ressaltou Yomura.

Para o ministro, a OIT não
pode ser palco do que ele con-
sidera um “jogo político”. De
acordo com ele, o Brasil rece-
beu apoio de mais de 40 paí-
ses que têm na reforma traba-
lhista um exemplo. “O caso
brasileiro é visto como refe-
rência. A afirmação de que o
Brasil continua na lista é falsa.
A cada ano trabalhadores e em-
pregadores se reúnem para dis-
cutir os casos que desejam para
incluir na lista longa, depois na
lista curta, no próximo ano,
deverão compor nova lista de
casos.”

Apoio
Os empresários e emprega-

dores presentes à reunião da
OIT em Genebra apoiaram a re-
forma e a posição do governo.
Os empresários, representados
pela Confederação Nacional

das Indústrias (CNI), defende-
ram a reforma e ratificaram que
ela preserva os acordos exis-
tentes, sem ameaças aos traba-
lhadores.

O presidente do Conselho
de Relações do Trabalho da
CNI e vice-presidente para a
América Latina da Organiza-
ção Internacional dos Em-
pregadores (OIE), Alexandre
Furlan, destacou que a deci-
são da OIT é uma vitória para
o Brasil. “Ficou muito cla-
ro que não houve violação
alguma expressa à Conven-
ção 98 da OIT”, disse o  em-
presário.

Para Furlan, o Brasil não
desrespeitou nenhum tratado
internacional. “A reforma tra-
balhista, na verdade, veio para
atualizar a nossa legislação,
em linha com as exigências
da economia contemporânea,
prestigiando o diálogo em
detrimento do conflito jurí-
dico, tal como preconiza a
nossa Constituição”. (Agen-
cia Brasil)

O Brasil produz mais de
78,3 milhões de toneladas de
resíduos sólidos por ano, dos
quais 13,5% – o equivalente a
10,5 milhões de toneladas –
são de plástico. Se o total des-
se montante de plástico fosse
reciclado, seria possível retor-
nar cerca de R$ 5,7 bilhões
para a economia, segundo le-
vantamento do Sindicato Naci-
onal das Empresas de Limpeza
Urbana (Selurb).

“O Brasil ainda destina ina-
dequadamente cerca de 40% de
todo o resíduo gerado no país.
São bilhões de reais que pode-
riam ser revertidos para a cons-
trução ou modernização de
aterros sanitários, ampliação
dos serviços de coleta e outras
atividades relacionadas à lim-
peza urbana. O gerenciamento
de resíduos envolve uma rede
complexa de atividades e a re-
ciclagem é um pilar que pre-
cisa começar a ser desenvol-
vido como oportunidade de
negócio. Do contrário, não
terá resultado concreto”, ex-
plica  Marcio Matheus, presi-
dente do Selurb.

Previsão de crescimento
A entidade avalia que

os números refletem uma rea-
lidade mundial e que o aumen-
to do poder de compra da po-
pulação e os altos investimen-

Brasil perde
R$ 5,7 bilhões por
ano ao não reciclar
resíduos plásticos

tos em novas fábricas e tecno-
logias serão responsáveis por
um crescimento de cerca de
30% na produção de plástico
em menos de 10 anos.

Uma das alternativas em re-
lação à gestão de resíduos só-
lidos apontadas pela entidade
seria a erradicação dos quase
3 mil lixões existentes no país
e a implantação de uma rede re-
gionalizada de aterros sanitári-
os, para tratar adequadamente
os resíduos.

“Se ilude quem acha que é
possível fazer reciclagem em
um país continental sem bus-
car soluções de escala. A reci-
clagem só será possível quan-
do houver viabilidade econô-
mica, o que inclui incentivos
governamentais, com isenções
fiscais, e estrutura logística
para tal. A primeira medida é
desenvolver soluções logísti-
cas que concentrem esses ma-
teriais, como ecoparques – que
apresentam, também, a estru-
tura dos aterros legalizados. A
partir disso, será possível di-
luir os altos custos logísticos
e trazer viabilidade econômi-
ca para que os materiais reci-
cláveis cheguem à indústria a
um preço atrativo, como acon-
teceu nos EUA”, aponta
o engenheiro especialista em
sustentabilidade, Carlos Ros-
sin. (Agencia Brasil)

Ministro dos Transportes diz que
nova tabela reduz os preços do frete

em cerca de 20%
O ministro dos Transportes,

Valter Casimiro, disse  na quin-
ta-feira (7) que a nova tabela com
preço mínimo do frete para o
transporte rodoviário de cargas,
publicada hoje pela Agência Na-
cional de Transportes Terrestres
(ANTT), mostrou uma redução
de 20%, em média, nos preços
praticados na primeira tabela,
publicada em 30 de maio. Segun-
do ele, representantes dos cami-
nhoneiros e também do setor

produtivo já tiveram conheci-
mento da nova tabela em reunião
no Ministério dos Transportes.

“O Ministério dos Transpor-
tes fez a reunião do fórum dos
caminhoneiros, onde teve tam-
bém a participação das trades do
agronegócio. Os caminhoneiros
entenderam que a tabela está bem
próxima do que já era aplicado
no mercado e os aprimoramen-
tos vão ser realizados na consul-
ta pública”.

Na próxima semana, a ANTT
publicará um chamamento públi-
co. Serão realizadas audiências
públicas para aperfeiçoamento
de eventuais distorções da nova
tabela. Segundo o ministro, a
primeira tabela já existia, mas
não fixava um preço mínimo,
sendo apenas uma referência. O
estabelecimento de preços mí-
nimos para os fretes foi uma das
reivindicações da greve dos ca-
minhoneiros. 

“Na negociação feita com a
associação dos caminhoneiros,
nós nos comprometemos a pu-
blicar essa tabela junto com a
medida provisória, já conhecida
pelo mercado. Quando foi publi-
cada a medida provisória e vin-
culou-se ao preço mínimo, iden-
tificou-se a distorção em rela-
ção aos custos por eixo. Por isso
que a gente optou por já fazer
essas correções”, explicou
Casimiro. (Agencia Brasil)

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
AP 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/
66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e
CFG 10/77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo
referido, os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações,
pertences e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido,
a vista ou com financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante
pagamento integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato,
como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de
08 dias, sob pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o
arrematante deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A
venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato
da Compra, que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante
que utilizar carta de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será
objeto de avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente fiduciário,
comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do processo de
execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595
– 11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.

PRAÇA: SÃO PAULO/SP, DATA: 08/06/2018; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887-SÃO
PAULO/SP

Contrato: 1.0268.4105582-2 - SED: 30669/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): VICENTE DOMINGOS NETO, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME
DA COMUNHÃO DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77, CONFORME ESCRITURA
DE PACTO ANTENUPCIAL, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CPF: 791.355.798-
20, RG: 6.157.637-SSP/SP e seu cônjuge MARIA ESTHER RODRIGUEZ DOMINGOS,
BRASILEIRA, DO LAR, RG: 12.446.960-SSP/SP e MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ
CARBALLEDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, CPF: 055.769.758-12, RG:
15.541.764-SSP/SP. Imóvel sito à: ALAMEDA SUBTENENTE FRANCISCO HIERRO,
Nº 360, APARTAMENT O Nº 52, LOCALIZADO NO 5º ANDAR, DO BLOCO  A, DO
CONDOMÍNIO MANSÃO DE VERONA, NO 36º SUBDISTRITO VILA MARIA - SÃO
PAULO/SP. Descrição: Com a área útil de 68,58m2, a área comum de 64,485m2,
da qual 10,00m2 equivalem a uma vaga do tipo coberta, na garagem coletiva,
perfazendo a área total de 133,065m2, correpondendo-lhe no terreno a fração
ideal de 0,6603% no terreno do condomínio. Lance Mínimo Previsto: R$ 284.000,00.

São Paulo, 19/05/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

19 - 28/05 - 08/06/2018

III - Jabaquara e Saúde Varas Cíveis UPJ 1ª a 6ª VARAS CÍVEIS EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
0014338-53.2012.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adriana Brandini do Amparo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AUGUSTO BAPTISTA NETO, CPF 447.558.488-49, 
RG: 4.670.920-4 e JULIANA SANCHES BAPTISTA, CPF 312.107.178-59 , RG: 32.959.663-9, que Ulisses Pina, Camila Duarte 
Pina e Rita de Cássia Duarte Pina ajuizaram ação comum, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de R$ 70.000,00 
(junho/2012), referente à remediação e descontaminação do solo do Auto Posto BAP Ltda., à Avenida Cupecê 2603, 
devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios.Estando os réus em lugar 
incerto, expede-se edital de citação, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem a ação, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.            [7,8] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0016367-48.2013.8.26.0001 A MM.Juíza de Direito da 6ªVara Cível, do 
Foro Regional I-Santana,Estado de São Paulo,Dra.Gislaine Maria de Oliveira Conrado,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Péricles 
Martinez Forte, CPF 147.231.958-31 que Ronaldo da Costa Ferreira ajuizou ação de regresso pelo procedimento comum, contra 
Péricles Martinez Forte e Cristiane Alves Pereira Forte, referente ao valor pago da dívida dos requeridos na ação de Despejo Por 
Falta de Pagamento nº 0028566-73/2011, onde figurou como fiador da locação. Objetiva nesta demanda seja julgada procedente a 
ação a fim de condenar os réus ao pagamento de R$ 115.424,84, referente à locação do imóvel à Av. Eng. Caetano Álvares 5698, 
nesta Comarca, atualizado e acrescido dos honorários advocatícios, juros e correções monetárias e demais cominações de estilo. 
Encontrando-se o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2018.                            [7,8] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0024674- 
19.2012.8.26.0100 (USUC 601) 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) Maria Fett 
ou Maria Di Giovanni Fett, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Elcio Martinho, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Professor Máximo de Moura Santos, nº 237 Vila Central - 26° Subdistrito Vila Prudente - São 
Paulo SP, com área de 100,00 m², contribuinte nº 118.293.0040-6, 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.                                             [7,8] 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1097869-78.2016.8.26.0100. O Dr. Renato Acacio de Azevedo
Borsanelli, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a BAPTISTA & BARBOZA LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS S. S. LTDA (CNPJ: 04.662.845/0001-01) e CARLOS ROBERTO BARBOSA (RG sob o n.º
638.510 PR e CPF/MF sob o n.º 609.866.978-34) que LOCATEC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA lhe
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 374.689,32. Estando os
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o
débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem
ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação.
Será o presente, afixado e publicado. São Paulo 07 e 08/06

EGEU PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ Nº 14.112.021/0001-03

Edital de Convocação para Reunião de Sócios Quotistas
Egeu Participações Ltda., representada pelo seu Administrador e sócio majoritário, Sr. Luis Antônio Feio de Almeida, convoca os 
sócios quotistas a se reunirem na sede social da empresa, à Rua Ferreira de Araújo, 202, térreo, bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 

Aventura Investments Ventures, LLC

Social no valor de R$ 2.055.692,00, referente a eventual resolução das quotas detidas pela Aventura Investments Ventures, LLC; 

Egeu Participações Ltda. Sr. Luis Antônio Feio de Almeida

Agro Pecuária Boa Vista S.A.
CNPJ/MF nº 43.975.838/0001-03 - NIRE nº 35.300.011.503

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Agro Pecuária Boa Vista S.A. (“Companhia”) convida seus acionistas para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, na sede social, localizada na Fazenda Santa Cruz, no município de Américo Brasiliense/
SP, no dia 15/06/2018, às 8h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) As contas dos Admi-
nistradores, as Demonstrações Financeiras e Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes referen-
tes ao exercício social encerrado em 31/03/2018; (2) A destinação do lucro líquido do exercício e a pro-
posta de distribuição de dividendos; (3) A eleição dos membros da Diretoria; (4) A remuneração global 
anual dos administradores da Companhia para o presente exercício (1º.04.2018 a 31/03/2019). Permane-
cem à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da Companhia, toda documentação pertinente às matérias 
que serão deliberadas na AGO, nos termos dos artigos 133 e 135 Lei das S.A. Américo Brasiliense/SP,  
6/06/2018. Luiz Antonio Cera Ometto - Diretor Presidente.                                                            (06,07,08)

ISEC Securitizadora S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da

4ª e 5ª Séries da 1ª Emissão da Brasil Plural Securitizadora S.A, Incorporada em 30/04/2018 pela
ISEC Securitizadora S.A. - Edital de Segunda Convocação

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 4ª e 5ª Séries da 1ª Emissão da Brasil 
Plural Securitizadora S.A. (“Emissora” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI 
(“AGT”), a ser realizada, em segunda convocação, em 21 de junho às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, 
CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos dos itens 11.3 e 11.5 do Termo Securitização de 
Créditos Imobiliários da 4ª e 5ª Séries da 1ª Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do 
Dia: (i) A eventual manifestação da Emissora, como titular dos Créditos Imobiliários que lastreiam a Emissão, em 
virtude da correspondência enviada pela Locatária ao Locador, para pleitear um reajuste/revisão do valor do aluguel 
do Contrato de Locação datado de 01 de agosto de 2012, (“Créditos Imobiliários”), que tem como objeto o imóvel 
devidamente descrito na Matrícula nº 87.938, do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis de Uberlândia. Os Titulares dos CRI 
poderão se fazer representar por procuração emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia 
do documento de identidade do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão 
entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares 
dos CRI, nas instalações da Emissora ao Agente Fiduciário e, em benefício de tempo, via e-mail ao Agente Fiduciário 
para ger3.agente@oliveiratrust.com.br, e para a Emissora no email gestao@isecbrasil.com.br.

São Paulo, 07 de junho de 2018.
Wolf Vel Kos Trambuch - Diretor de Relação com Investidores

ISEC SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados
de Recebíveis Imobiliários da 7ª e 8ª Séries da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 7ª e 8ª Séries da 4ª Emissão da ISEC 
Securitizadora S.A. (“CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos das cláusulas 12.3 do 
respectivo Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de CRI da Emissão (“Termo de Securitização”), a reunirem-se 
em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 26 de junho de 2018, às 11:00 (“AGT”), 
na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para tomarem conhecimento e/ou deliberarem 
sobre: (i) Status dos registros e acompanhamento das exigências necessárias para cumprimento da condição precedente da 
primeira parcela e da liberação da segunda parcela do Preço de Cessão; (ii) Anuência para dispensa da condição precedente 
referente a liberação da Segunda Parcela do Preço de Cessão; (iii) Estabelecimento de novos prazos para registro dos 
aditamentos aos instrumentos representativos de Garantias; e (iv) Autorização para a Securitizadora e o Agente Fiduciário 
a fi rmarem todos e quaisquer documentos relacionados às deliberações (i), (ii) e (iii) acima, bem como praticar todos os atos 
necessários para efetivação. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração emitida por instrumento 
público ou particular, com fi rma reconhecida do outorgante, acompanhado de cópia do documento de identidade do 
outorgado. Os Titules dos CRI constituídos na forma de pessoas jurídicas e/ou pessoas institucionais deverão encaminhar, 
além da documentação supracitada, os documentos que os outorgam poderes de representação e voto em assembleia. Os 
Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes 
específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, nas instalações da Securitizadora ao Agente 
Fiduciário e via e-mail ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@vortx.com.br. São Paulo, 06 de Junho de 2018.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Wolf Vel Kos Trambuch - Diretor de Relação com Investidores

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de maio de 2018, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida 
Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram 
cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a 
presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas cons-
tantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o ar-
tigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo 
parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Arthur Piotto Filho e o Sr. 
Antonio Linhares da Cunha, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital social 
de sua controlada Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“MSVIA”). 6. DELIBERAÇÕES: As Acio-
nistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavra-
tura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; e 6.2. Aprovar o 
aumento do capital social da sua controlada direta MSVIA, no valor de R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de 
reais), com a emissão de 28.000.000 (vinte e oito milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, a serem totalmente subscritas e integralizadas até 08/06/18 pela Companhia, única acionista da 
MSVIA, passando o capital social da MSVIA a ser de R$834.000.000,00 (oitocentos e trinta e quatro milhões de 
reais) totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 834.000.000 (oitocentas e trinta e quatro 
milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, tudo conforme termos e condições aprova-
dos nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi 
lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 07 de maio 
de 2018. Assinaturas: Arthur Piotto Filho, Presidente da Mesa e Antonio Linhares da Cunha, Secretário. Acio-
nistas: (1) CCR S.A., pelos Srs. Paulo Yukio Fukuzaki e Antonio Linhares da Cunha; e (2) CIIS - Companhia de 
Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelo Sr. Wagner Gudson Marques. Certifico que a presente é 
cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 06, às folhas 16 e 17. Arthur 

Piotto Filho - Presidente da Mesa; Antonio Linhares da Cunha - Secretário. JUCESP nº 255.787/18-2 em 
30/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ 60.841.939/0001 - NIRE 35300269179

ordem do dia: 1 -  

2 - 3 - 

CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF 15.115.504/0001-24

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral Extraordinária da Cristal Pigmentos do Brasil 
S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 26 de junho de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada no Km 20 da BA-099, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de membros para o Conselho de Administração; b) Alteração do 
Estatuto; e c) 
da Companhia em 25 de maio de 2018. Instruções Gerais: 1. Para que sejam admitidos na Assembleia Geral 
Extraordinária, os acionistas deverão portar os seguintes documentos: (i) documento de identidade, (ii) instrumento 
de mandato em caso de acionista representado por procurador, (iii) extrato contendo a respectiva participação 

(iv) prova de poderes de representação, no caso das pessoas jurídicas 
e fundos de investimento. Os instrumentos de mandato outorgados por acionistas deverão ser depositados na sede 
social até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário previsto para a realização da Assembleia Geral Extraordinária. 
2. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à 
disposição dos acionistas, a partir desta data na sede da Companhia, no endereço eletrônico da Companhia em 
www.cristal-al.com.br da Comissão de Valores Mobiliários - CVM em www.cvm.gov.br e da BM&FBOVESPA - 
Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo, em www.bmfbovespa.com.br. Camaçari, Ba, 8 de junho de 2018. 
Ciro Mattos Marino - Presidente do Conselho de Administração.

Baldan Implementos Agricolas S.A.
NIRE 35300028252 - CNPJ/MF n.º 52.311.347/0001-59
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

Data, hora e local: Aos 24/04/2018, às 8:30hs, na sede da Baldan Implementos Agrícolas S.A, situada na Avenida 
Baldan, n.º 1500, Nova Matão, CEP 15.993-000, na cidade de Matão/SP. Convocação: Convocação por Carta 
protocolo. Presença Legal: Celso Antonio Ruiz, Diretor Superintendente da Cia e o Giacomo Walter Luiz de Paula, 
representante da KPMG Auditores Independentes. Livro de Presença: Assinaram os acionistas representando 
100% do capital social votante da Companhia. Mesa: Presidente Renato José Mastropietro. Secretário: Cleber 
Baldan. Ordem do dia: Em AGO: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, Relatório da 

b) referendar 
a eleição dos membros do Conselho de Administração Sr. Dario Costa Gaeta e Sr. Paulo Airton Gehlen Rocha, 

Em AGE: a) b)
Deliberações: Os acionistas presentes, à unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata em 

forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, na forma do Artigo 
130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. Os acionistas deliberaram, em sede AGO, por: (a) Após terem sido prestados 
os esclarecimentos necessários, foi dispensada a leitura e, com fundamento no Parecer dos Auditoria realizada 
pela KPMG Auditores Independentes, resultaram aprovados, sem reservas e por unanimidade: i) as contas dos 
administradores, ii) o Relatório Anual da Administração e iii) as Demonstrações Financeiras da Companhia referente 

(b) Foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia 
como membros efetivos para cumprimento integral do triênio 2017/2018/2019 os conselheiros Dario Costa Gaeta, 
brasileiro, casado, Administrador, RG 14.339.002-8 e CPF 008.946.607-13 e Paulo Airton Gehlen Rocha, brasileiro, 
casado, Engenheiro Mecânico, RG 1037224001 e CPF 621.178.150-49. Os acionistas deliberaram, em sede AGE, 
por: (a)

(b) 

na sede da Companhia, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Quorum das Deliberações: todas as 
matérias constantes na ordem do dia foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. Encerramento: 
Nada mais. Jucesp nº 256.771/18-2 em sessão de 30/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

8ª Vara Cível Central/SP. 8º Ofício Cível Intimação. Prazo 20 
dias.Proc. 0023704-43.2017.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto 
Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível Central/SP. 
Faz saber a Samar Comercio Varejista de Assoalhos e Pisos 
Ltda.ME CNPJ 10.633.926/0001-78,que Adriana Carla Oshi-
ma Caires requereu o cumprimento da sentença proferida, 
para receber a quantia de R$32.850,81 (abr/18). Estando a 
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 
15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e demais cominações 
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, 
sobre o valor total da dívida (art.523, § 1º do CPC), iniciando-
se o prazo de 15dias para que, independentemente de penho-
ra ou nova intimação, apresente impugnação(art. 525 do 
CPC). Será o edital,afixado e publicado na forma da Lei. [08,11] 
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Ponta Grossa recebe a 3ª etapa da
temporada 2018 da Mitsubishi Cup

Página 8

Com quatro provas, rali de velocidade cross-country estreia novo formato

Será a primeira prova no Paraná na temporada 2018

Neste sábado, dia 9 de junho,
as duplas da Mitsubishi Cup de-
sembarcarão pela primeira vez
em Ponta Grossa (PR) para a 3ª
etapa da temporada 2018. De-
pois de duas provas no Estado
de São Paulo, em Mogi Guaçu e
Votuporanga, os competidores
enfrentarão um desafio com ca-
racterísticas inéditas no Paraná.

“Não sabemos o que vamos
enfrentar nessa etapa. E é isso
que torna o cross-country diver-
tido. Correr em Ponta Grossa
será uma novidade para todos
nós”, comenta Joselito Júnior ,
navegador da categoria L200
Triton Sport RS.

A etapa marca a estreia de um
formato inédito na Mitsubishi
Cup: serão duas provas distintas,
cada uma com duas passagens

de 23 km. “As equipes só pode-
rão ir para o parque de apoio para
fazer ajustes e eventuais reparos
no final da primeira, ou seja,
após percorrer por duas vezes os
23 km. Isso muda a dinâmica da
etapa, obrigando as duplas a
manter a concentração sem ti-
rar o pé do acelerador”, explica
Eduardo Sachs, diretor de prova
da Mitsubishi Cup.

No total, serão percorridos
92 km pelas equipes das cate-
gorias ASX RS, ASX RS Mas-
ter, L200 Triton ER, L200 Tri-
ton ER Master e L200 Triton
Sport RS. O trajeto foi prepa-
rado em meio a plantações de
soja com bastante visibilidade
e com piso de areia vermelha
e piçarra.

A especial de Ponta Grossa

será bastante travada e técnica,
uma característica diferente das
duas primeiras etapas do ano, o

que exigirá das duplas concen-
tração do começo ao fim para
não perder os pontos de referên-

cia corretos.
“Além do formato das eta-

pas, as características das espe-
ciais mudam bastante na Mitsu-
bishi Cup. Tem gente que vai
melhor em prova rápida, outras
equipes se dão bem em trechos
travados. Essa dinâmica faz
com que mais duplas entrem na
disputa pelo campeonato. Es-
tão todos na expectativa para a
continuação da temporada que,
até agora, está sendo de altís-
simo nível”, comenta Ricardo
Feltre, piloto da categoria ASX
RS Master.  

A Mitsubishi Cup já realizou
mais de 130 etapas e 400 pro-
vas de rali cross-country de ve-
locidade desde sua criação, em
2000. Os carros participantes
são preparados pela Mitsubishi

Motors, única montadora na
América Latina que tem uma li-
nha de produção de veículos de
corrida. Já são mais de 500 uni-
dades entregues e a marca co-
mercializa os modelos ASX RS,
L200 Triton Sport RS e L200
Triton ER, homologados para
os principais campeonatos de
rali do Brasil, inclusive o Rally
dos Sertões.

Os veículos preparados para
competição estão disponíveis
para venda para os pilotos e
equipes com condições especi-
ais. Para mais informações,
c o n t a t e :
yh@spinelliracing.com.br.

A Mitsubishi Cup tem patro-
cínio de Axalta, Clarion, Lubrax
/ Petrobras, Pirelli, Transzero,
Unirios e W. Truffi Blindados.

F
ot

o/
 R

ic
ar

do
 L

ei
ze

r

A seleção brasileira femi-
nina de vôlei encerrou a par-
ticipação na quarta semana da
Liga das Nações com vitória
e se aproximou da Fase Final
do torneio. A equipe do trei-
nador José Roberto Guima-
rães venceu, nesta quinta-fei-
ra (7), a Rússia por 3 sets a 2
(15/25, 25/21, 25/20, 19/25
e 17/15), em Jiangmen, na
China. Foi a décima vitória
das brasileiras na competição.

Com o resultado, o Brasil
está a uma vitória de carimbar
o passaporte para Fase Final.

O técnico José Roberto
Guimarães analisou o triunfo
brasileiro no set de desempa-
te e elogiou a resiliência do
time nos momentos de maior
pressão na partida.

“Tivemos alguns altos e
baixos dentro da partida, a
Rússia sacou muito bem e nos
colocou em pressão. Mas es-
tou feliz pela superação da
nossa equipe, após perder o
primeiro set, crescer no se-
gundo e terceiro, mas princi-
palmente pela recuperação no
quinto set. Me chamou a aten-
ção pelo que elas realizaram
no momento mais complica-
do da partida. Sabemos que
ainda teremos muita coisa
pela frente”, disse o coman-
dante da seleção.

Na classificação geral, as
brasileiras aparecem em se-
gundo lugar, com 28 pontos
(10 vitórias e duas derrotas). 
Os Estados Unidos lideram a
competição, com 31 pontos
(10 resultados positivos e um
negativo) e ainda hoje duelam
com a China. A Sérvia, que
aparece em terceiro lugar ,
com 27 pontos, enfrentará a
Holanda nesta quinta-feira e
pode passar as brasileiras na
classificiação geral.

Liga das Nações Feminina

Brasil vence Rússia
 e se aproxima da

Fase Final
Brasileiras superaram as russas por 3 sets a 2, em
Jiangmen, na China. Foi a décima vitória do time verde
e amarelo na competição
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Tandara anotou 30 pontos e foi um dos destaques da
vitória brasileira

A capitã Roberta também
comentou o desempenho bra-
sileiro e comemorou uma vi-
tória contra uma equipe que
é adversária direta pela clas-
sificação à fase final.

“Fico feliz pela luta no
quinto set, a maneira como
acreditamos sempre. Sabía-
mos que seria um jogo difí-
cil, o time da Rússia é muito
forte. Elas sacaram bem, pos-
suem um bloqueio muito
alto. Mas a maneira como re-
agimos aos percalços foi o
principal, foi uma vitória
muito importante”, destacou
a levantadora brasileira.

A oposto brasileira Tanda-
ra foi a maior pontuadora na
vitória verde e amarela, com
30 acertos, seguida pela cen-
tral Bia, com 17. Pelo lado da
Rússia, a oposto Malykh tam-
bém anotou 17 pontos e foi a
melhor de sua equipe.

“Foi uma vitória impor-
tante, talvez pudesse ter sido
um pouco mais fácil. Com
mais agressividade no saque
desde o ínicio e um pouco
mais de atenção, talvez fosse
diferente. Mas nada melhor
do que encerrar esta etapa
com uma vitória. Agora tere-
mos outra semana importan-
tíssima, precisamos chegar
bem e conseguir pontos em
busca da fase final, embala-
das”, disse Tandara.

O Brasil embarcou na
quinta-feira para Eboli, na
Itália, onde disputará a quinta
semana da Liga das Nações.
O time verde e amarelo en-
frentará na próxima semana
as donas da casa, além de Tai-
lândia e a Bélgica. O primei-
ro jogo das brasileiras será na
terça-feira (12), as 12h (ho-
rário de Brasília) , contra a
Bélgica.

Matheus Leist encara novo desafio da
Indy em um superspeedway no Texas

Piloto gaúcho fará sua segunda corrida em um superspeedway da Indy, o primeiro após as 500 Milhas de Indianápolis

Matheus Leist

A nona etapa da Indy será dis-
putada neste final de semana no
circuito oval do Texas, pista
onde o mais jovem piloto do
grid, o brasileiro Matheus
Leist, de 19 anos, pilotará pela
primeira vez na carreira. Mes-
mo sendo sua estreia na veloz
pista texana, o gaúcho está con-

fiante em conseguir encontrar
um bom ritmo com o carro da AJ
Foyt, repetindo o bom desempe-
nho das 500 Milhas de Indianá-
polis, onde foi o melhor estre-
ante no grid e andou boa parte da
prova no top-10.

“Esta será a minha primeira
vez no Texas, então estou anima-

do para a minha segunda experi-
ência em um superspeedway, um
oval de muita velocidade. Tive-
mos um ótimo carro em India-
nápolis, então esperamos que o
mesmo se repita no Texas. Estou
ansioso por mais provas nos
ovais e vou tentar me adaptar ao
circuito o mais rápido possível
para buscar um bom lugar no grid
e consequentemente na corrida”,
diz Leist, que no ano passado ven-
ceu sua prova de estreias em
ovais (em Indianápolis).

Circuitos diferentes e novos
desafios tem sido algo bastante
comum para Leist desde que
conquistou o título da F-3 Ingle-
sa em 2016 e decidiu mudar o
foco da carreira para os Estados
Unidos. Em 2017, o jovem pilo-
to estreou na Indy Lights com
três vitórias, sendo a mais im-
portante delas na Freedom 100,
preliminar da Indy 500. Em 2018,
o piloto faz sua estreia na Indy e
guia pela primeira vez em prati-
camente metade das pistas do

calendário.
“Por ser estreante em várias

pistas, na maioria das vezes eu
me preparo assistindo vídeos das
corridas e uso o simulador da
equipe. Tem sido assim na maio-
ria das provas da Indy, mas sei
também que o carro deste ano é
diferente dos anos anteriores,
então a maneira de pilotar no trá-
fego dos ovais também é um pou-
co diferente das provas que te-
nho assistido. Espero que essa
prova do Texas seja ótima para
mim”, diz Leist, que integra o
time Cimed Racing, a maior pla-
taforma de apoio ao automobi-
lismo brasileiro.

Os treinos da Indy no Texas
começam nesta sexta-feira, a par-
tir das 13h30. O treino classifi-
catório será no mesmo dia e terá
início às 17h. Ainda na sexta-fei-
ra será realizado um treino livre
final às 20h15. A corrida será no
sábado e terá transmissão ao vivo
da Band, a partir das 21h30 (ho-
rários de Brasília).
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Endurance 5 Horas de Kart Interlagos:
Equipe RKC quer a vitória

Alberto Otazú, Alejandro Pompônio, Fábio Cunha, Fábio PL, Fernanda Jardim, Ivan Guerra, Nelson Reple, Samer Ghosn,
Vinicius Silva, Vivi Gola dividirão quatro karts na equipe RKC Kart

Campeonato RKC Rental Kart

Os pilotos do Campeonato
RKC Rental Kart terão um novo
desafio neste final de semana
(09/6). Com a pretensão de bri-
gar pela vitória, eles disputarão
o 2º Endurance 5 Horas de Kart
Interlagos, no Kartódromo de
Interlagos, em São Paulo (SP)

“Estamos mais bem prepara-
dos para esta segunda etapa. Me-
lhoramos a nossa estrutura orga-
nizacional de última prova para
esta, estaremos com mais um
kart, e estamos mais reforçados.
Estamos entrando na disputa vi-
sando o lugar mais alto do pó-
dio”, avisa Fábio Cunha, cam-
peão do RKC no ano passado.

A equipe RKC Kart está ins-
crita com quatro Karts e terá à
disposição pilotos experientes,
rápidos e constantes, para brigar
pela vitória desde a tomada de

tempos. A formação é composta
por 10 pilotos: Alberto Otazú,
Alejandro Pompônio, Fábio Cu-
nha, Fábio PL, Fernanda Jardim,

Ivan Guerra, Nelson Reple, Sa-
mer Ghosn, Vinicius Silva, Vivi
Gola. A partir desta etapa o en-
genheiro Marcelo Yoshida será o

chefe de equipe, com a retaguar-
da de quatro cronometristas e
dois sinalizadores.

A equipe RKC tem um bom
histórico em provas de enduran-
ce. No ano passado foi vice-cam-
peã das 36 Horas de Interlagos,
com uma vitória, uma segunda,
uma terceira e uma quinta posi-
ções. E nas 12 Horas Beto Car-
reiro a equipe largou da pole po-
sition e quando estava para ter-
minar em terceiro, teve uma que-
bra de motor. No primeiro En-
durance 5 Horas de Kart Interla-
gos o time terminou na quarta
posição.

Os primeiros no campeona-
to são: 1) F-Kart 01, 15 pontos;
2) Monster Kart THR II, 14; 3)
Karteiros II, 13; 4) RKC 1, 12;
5) GPK II, 11; 6) F-Kart 02
ACKA, 10.
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Liga das Nações Masculina

Brasil estreia na terceira semana
contra a Rússia

Segundo colocado na classi-
ficação geral, o Brasil estreia
nesta sexta-feira (8) na terceira
semana da Liga das Nações. A
seleção masculina de vôlei está
em Ufa, na Rússia, e enfrentará
os donos da casa a partir das 11h,
em partida que terá transmissão
ao vivo do SporTV 2. O time
brasileiro tem 15 pontos –
mesmo número que a Polônia,
primeira colocada, que assume
a posição por ter melhor saldo
de sets na competição.

O Brasil já venceu Sérvia,
Alemanha, Coreia do Sul, China
e Estados Unidos, e sofreu ape-
nas um resultado negativo, por 3

sets a 2, para a Itália. Os norte-
americanos aparecem na tercei-
ra colocação, com 14 pontos,
seguidos justamente pelos rus-
sos, que já somaram 13 pontos
no campeonato.

A expectativa é sempre por
uma partida de alto nível entre
brasileiros e russos. As duas se-
leções se enfrentaram na final
dos Jogos Olímpicos de Londres,
com vitória russa, e mais recen-
temente foram adversários na se-
mifinal do Rio-2016, com come-
moração brasileira. “Sem dúvida,
esse é um dos mais importantes
confrontos do voleibol mundial e
esperamos fazer uma boa partida

nesta sexta-feira”, disse o capi-
tão do Brasil, Bruninho.

Para esta terceira etapa da
Liga das Nações, o técnico da
seleção brasileira, Renan, deixou
claro uma preocupação em re-
lação a rotina pesada encarada
na competição. “Essa é a ter-
ceira etapa da competição, mui-
tas viagens, pouco tempo para
treinamento, e há uma preocu-
pação grande em relação a isso,
mas fica a expectativa de fazer
um grande espetáculo. A estru-
tura em Ufa é muito boa, esta-
mos muito felizes em estar aqui”,
comentou Renan.

Sobre os adversários, o trei-

nador fez questão de enaltecer
todos. “Estamos em uma fase da
competição onde os jogos são
muito importantes. Na última eta-
pa, no Brasil, conseguimos três
ótimas vitórias, mas sabemos que
aqui será muito difícil. Temos,
além do Brasil, mais três sele-
ções muito importantes do vo-
leibol mundial”, destacou o co-
mandante brasileiro.

Depois da Rússia, o Brasil
ainda enfrentará o Irã no sábado
(9), às 8h30, e, no domingo (10),
a equipe verde e amarela se des-
pede da etapa contra a China, no-
vamente às 8h30 – ambos tam-
bém transmitidos pelo SporTV 2.


