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BC interrompe venda de dólares
pela primeira vez em um mês
Governo não tem recursos para
financiar precatórios, diz ministro
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Comissão aprova MP sobre isenção
de pedágio para caminhões sem carga
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Previsão do Tempo
Quarta: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

25º C
14º C

Noite
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O número de pessoas forçadas a se deslocar no mundo
bateu novo recorde, tendo aumentado 2,9 milhões em 2017
em relação ao ano anterior.
Foram quase 69 milhões de
deslocados, sendo que mais da
metade deles (52%) são menores de idade. A média de pessoas forçadas a abandonar suas
casas foi de mais de 44 mil por
dia em 2017.
Os dados foram divulgados
na terça-feira (19) pela Agência da ONU para Refugiados.
O novo relatório, intitulado
Global Trends — Forced Displacement in 2017 (Tendências Globais — Deslocamento
Forçado em 2017, em tradução
livre), traça um retrato das migrações forçadas em todo o
mundo, resultado de perseguição, conflito ou violência generalizada.
Do total de deslocados,
25,4 milhões eram refugiados,
40 milhões, deslocados internamente e 3,1 milhões, requerentes de asilo. Mais de 16
milhões de pessoas foram deslocados pela primeira vez em
2017, incluindo 4,4 milhões
que procuraram proteção no
estrangeiro e 11,8 milhões que
foram forçados a fugir, mas
permaneceram em seus próprios países. Crianças separadas dos pais e familiares, por
causa de conflitos, deslocamentos forçados ou desastres
naturais, são particularmente
mais vulneráveis a abusos. Os
dados relacionados a crianças
desacompanhadas são limitados, pois nem todos os países
registram esses números.
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Retiradas do PIS/Pasep
batem recorde no primeiro
dia de saque

R$ 162,6 milhões foram sacados de 119,6 mil cotas na Caixa
Econômica Federal, que administra o PIS, destinado a
trabalhadores da iniciativa privada
As retiradas das cotas dos mônio do Servidor Público (PaProgramas de Integração Salari- sep) bateram recorde no primeial (PIS) e de Formação do Patri- ro dia de saques para trabalhado-

Etapa na República
Tcheca marca início de
novos times brasileiros
A próxima parada das duplas brasileiras no Circuito
Mundial de vôlei de praia
2018, a etapa quatro estrelas
de Ostrava, na República
Tcheca, marcará estreias e reestreias de times após uma
intensa troca de parcerias no
último mês. Os jogos vão de
quarta-feira (20) até domingo (24), em cenário peculiar:
um antigo parque industrial
da cidade.
Os quatro times que representam o Brasil no naipe
masculino foram criados ou
recriados recentemente.
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Arena em Ostrava esta localizada em antigo parque industrial

Mercedes-Benz e Toyota apoiam
6º Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras

DÓLAR
Foto/ Vera Lambiasi

Turismo
Compra: 3,59
Venda:
3,89

EURO
Compra: 4,33
Venda:
4,33
Compra: 142,97
Venda: 160,16

Comissão aprova relatório
preliminar da LDO 2019
A Comissão Mista de Orçamento aprovou na terça-feira
(19), após acordo entre os parlamentares, o relatório preliminar do senador Dalirio Beber
(PSDB-SC), da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2019.
Com a aprovação do relatório, começa a contar o prazo para

apresentação de emendas à LDO.
Deputados e senadores têm até
o dia 26 de junho para apresentar emendas à proposta. Pelo cronograma de tramitação do projeto, atualizado nesta terça-feira, a
votação do relatório final deve
ocorrer no dia 10 de julho na
comissão.
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Governo de SP participa de
debate sobre gestão ambiental
Os desafios e as soluções
para o processo de gerenciamento de resíduos orgânicos foram
temas de debate na segunda-fei-

ra (18), em seminário promovido pela Coordenadoria do Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro).
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Esporte

Comercial
Compra: 3,74
Venda:
3,74

OURO

res com mais de 57 anos. Segundo o Ministério do Planejamento, 144.409 cotistas sacaram R$
196,2 milhões na segunda-feira
(18).
Desse total, R$ 162,6 milhões foram sacados de 119,6
mil cotas na Caixa Econômica
Federal, que administra o PIS
(destinado a trabalhadores da iniciativa privada). No Banco do
Brasil, responsável pelo Pasep
(servidores públicos e trabalhadores de estatais), as retiradas
somaram R$ 33,6 milhões em
24.809 cotas.
Entre 14 e 28 de setembro, a
autorização será ampliada para
todas as idades, diferentemente
do que ocorria até então, quando
o saque total só podia ser feito
quando o trabalhador completasse 70 anos.
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Número de
refugiados
bate novo
recorde e
atinge
68,5 milhões

Com menos pressões do mercado internacional, o Banco
Central (BC) deixou de vender dólares no mercado futuro na
terça-feira (19). Pela primeira vez desde 11 de maio, a autoridade monetária interrompeu os leilões de swap cambial, que têm
por objetivo reduzir as pressões sobre a divisa.
Nesta quarta-feira (20), o Comitê de Política Monetária do
Banco Central (Copom) reúne-se para decidir o futuro da taxa
Selic (juros básicos da economia). Em tese, uma alta nos juros
ajudaria a segurar o câmbio, mas o atraso na recuperação da
economia e a baixa inflação são os principais fatores levados em
conta pela autoridade monetária na hora de decidir os rumos da
taxa.
Desde a retomada dos leilões de swap, em meados de maio,
o BC injetou US$ 39,6 bilhões a mais do que retirou do mercado financeiro. Somente na semana de 8 a 15 de junho, foram
vendidos R$ 24,5 bilhões. Na semana passada, o Banco Central
anunciou que poderia leiloar mais US$ 10 bilhões nos próximos
dias para conter a alta do dólar, que tem subido por causa de
tensões no mercado internacional, como a expectativa de aumentos adicionais de juros nos Estados Unidos, e de incertezas
eleitorais no Brasil.
Mesmo sem a atuação do BC no mercado, o dólar comercial
fechou próximo da estabilidade, sendo vendido a R$ 3,744, com
alta de 0,12%. No mercado de ações, o dia foi de recuperação.
O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu
2,26%, com a maior alta em quatro meses. (Agencia Brasil)

Mercedes-Benz e Toyota colaboram novsmente com o
Rally 1000 Milhas Históricas

Uma prova automobilística
com quase 50 veículos clássicos
que percorrerão mais de 1.700
km por estradas de quatro estados requer muito planejamento,
organização, segurança e logística. Por isto é muito importante ter o apoio de empresas, associações e até montadoras.
O 6º Rallye Internacional
1000 Milhas Históricas Brasileiras, que largará do Shopping Iguatemi e durante cinco dias – 19 a
23 de junho – desfilará com carros fabricados entre 1919 e
1980.
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No segundo torneio na
grama, Melo e Kubot
estreiam na Alemanha
Dupla inicia o ATP 500 de Halle, na sequência de
disputas visando Wimbledon, em julho. Jogo será às 7h
(horário de Brasília)
O ATP 500 de Halle, na Alemanha, começa nesta quartafeira (20) para o mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz
Kubot. Cabeças de chave número 1 e campeões do torneio
no ano passado, eles enfrentam
o israelense Jonathan Erlich e
o norte-americano Nicholas
Monroe, às 7h (horário de Brasília), abrindo a programação
da quadra 1.
Este é o segundo torneio
preparatório na grama para
Wimbledon, Grand Slam que
será realizado de 2 a 15 de julho, em Londres, na Inglaterra.
Antes da Alemanha, Melo e
Kubot disputaram o ATP 250 de
S-Hertogenbosch, na Holanda,
chegando até a semifinal.
“Fizemos um bom torneio
na Holanda, foi bem positivo,
e agora é ir com tudo aqui em
Halle”, afirma Melo, que tem
o patrocínio de Centauro,
BMG e Itambé, com apoio da
Confederação Brasileira de
Tênis.
No ranking mundial individual de duplas, Melo ocupa atualmente a quarta colocação,
com Kubot em terceiro. Eles
empatam em número de pontos, 6.980, mas pelo primeiro
critério de desempate - torneios disputados ao longo de 52
semanas -, o mineiro tem uma
competição a mais. O líder do
ranking é o croata Mate Pavic,
com 8.240 pontos, seguido do

austríaco Oliver Marach,
com 8.190.
Vinte e nove partidas, 18
vitórias e o primeiro título da
temporada em Sidney – O
brasileiro Marcelo Melo, 34
anos, e o polonês Lukasz Kubot, 35 anos, estão jogando
juntos desde o início da temporada 2017. Antes, formaram parceria em torneios
como o ATP de Viena, onde
foram campeões em 2015 e
2016. Em 2017, a dupla
Melo e Kubot disputou 24
torneios, conquistou seis títulos, venceu 51 jogos, com
apenas 18 derrotas. Entre essas vitórias estão a 400ª da
carreira do brasileiro, obtida
na estreia em Roland Garros.
Em 2018, até agora, foram 29 jogos e 18 vitórias quatro em Sidney, com o título do ATP 250, três no Australian Open, em Melbourne,
ambos na Austrália, uma no
ATP 500 de Roterdã, na Holanda, uma no Rio Open, no
Rio de Janeiro, uma no ATP
500 de Barcelona, na Espanha, duas no ATP 250 de Munique, na Alemanha, uma no
Masters 1000 de Madri, na
Espanha, uma no Masters
1000 de Roma, na Itália, duas
em Roland Garros e duas no
ATP 250 de S-Hertogenbosch, com Marcelo atingindo
450 vitórias na carreira, na
estreia na Holanda.
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IPEM-SP: “Operação Copa” encontra
problemas em eletroeletrônicos
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA
Vereador Fernando (DEM) tá com nova certidão de nascimento
que vai incorporar o ‘Holiday’ ao nome. Quanto aos ataques do
Presidenciável Ciro (PDT), chamando-o de ‘capitãozinho do
mato’ [pretos que caçavam escravos foragidos], suas ações serão
por injúria racial (inafiançável), difamação e até calúnia, ...
P A U L I S T AN A
... por se tratar de incriminá-lo pelo que ele jamais cometeu.
Em tempo: na edição de ontem não demos as candidaturas da vereadora Sâmia e do colega Vespoli (ambos PSOL). Ela pra Câmara dos Deputados e ele pra Assembleia paulista. Portanto, são 15
e não 13 os vereadores candidatos na eleição 2018.
P R E F E IT U RA ( S P)
“Covas sendo Covas” e “Tafner sendo Tafner”. Leia-se o neto
do falecido Mario Covas querendo ser o que o avô foi e o artista
plástico e Promotor de Justiça (SP) Wilson sendo o que é: cumprindo as missões do seu cargo, no caso de Bruno em relação a
nomeação da mãe do secretário pessoal Gustavo Pires.
A S S E M B LE IA ( S P )
Nos 110 anos da imigração japonesa, um dos estaques vem
sendo o deputado Pedro ‘Kaká’ (PODEMOS). Ele trouxe pra política um mix da cultura milenar com uma nação em formação,
com personalidade e caráter muito bem definidos. Pedro resgata
a história e constrói o que pode ser o futuro entre os 2 povos.
GOVERNO (SP)
Em relação a pesquisa da empresa Paraná França (PSB paulista), França [dono do PSB paulista] tem dito que a partir de julho [mês em que começam as convenções partidárias] não só vai
subir nas pesquisas, como vai pro 2º turno e depois vai ser reeleito. Com o MDB de Temer e Skaf e o PT de Lula e Marinho ?
CONGRESSO
Em vez do deputado federal Ricardo Trípoli (PSDB), quem pintou na pesquisa [ao Senado] da empresa Paraná foi o 1º suplente do
senador Serra (PSDB), o ex-deputado federal Zé Aníbal. Fundador
do PT e colega revolucionário da ‘Impedida’ Dilma (ex-PDT no
PT). Em 2002 fez quase 5 milhões de votos ao Senado.
P R E S I D Ê N C IA
Dizendo-se verdadeiro, o ex-governador (SP) Alckmin começa
a falar grosso e anuncia 4 grandes reformas como plano de governo: reforma política pra diminuir os partidos; tributária com
no máximo 5 impostos; previdenciária [tipo SP Prev] e reforma
do Estado, enfrentando corporações [por tabela as privadas].
J U S T I ÇA S
O preso Lula (PT) comentando Copa do Mundo ? Por que
não, se desde 2009 Mendes rasgou 40 anos de regulamentação
da profissão [jornalista] liberando o exercício ilegal de quem tem
o diploma. Em tempo: o Senado já aprovou PEC que resgata a
legalidade. Na Câmara dos Deputados ainda não.

Na última sexta-feira (15) as
equipes de fiscalização do
IPEM-SP (Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São Paulo), órgão delegado do Inmetro
que tem como finalidade proteger o consumidor, encerraram a
“Operação Copa”, que analisou
no comércio paulista produtos
da linha branca e eletroeletrônicos.
No total, foram fiscalizados
57 estabelecimentos e encontradas irregularidades em 5 (8%).
As equipes verificaram 4.572
produtos e encontraram erros
em 7 (0,2%). Foram observados

cutada pelos órgãos delegados
em todo país.
Nos casos de autuação, os
fabricantes e estabelecimentos
com produtos irregulares terão
o prazo de 10 dias úteis para
apresentar defesa junto ao
IPEM-SP. De acordo com a lei
federal 9.933/99, as multas podem variar entre R$ 100 e R$ 1,5
milhão.
Em casos de dúvida, desconfiança ou se o consumidor encontrar irregularidades, entre
em contato com o serviço da
Ouvidoria do IPEM-SP pelo telefone 0800 013 05 22, de se-

gunda a sexta, das 8h às 17h, ou
enviar
e-mail
para:
ouvidoria@ipem.sp.gov.br.
Orientação para o consumo
O IPEM-SP disponibiliza
para download o Guia Prático de
Consumo, que traz dicas ao consumidor sobre o que observar na
hora da compra de produtos embalados, têxteis, eletrodomésticos, itens que devem trazer o
selo do Inmetro e também a utilização de balanças disponíveis
em supermercados, padarias,
açougues e outros tipos de comércio.

Governo de SP participa de
debate sobre gestão ambiental
Os desafios e as soluções
para o processo de gerenciamento de resíduos orgânicos foram
temas de debate na segunda-feira (18), em seminário promovido pela Coordenadoria do Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), ligada à Secretaria de Estado de Agricultura e
Abastecimento, e a Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Públicas e Resíduos Especiais (Abrelpe).
Denominado “Diálogos sobre agronegócios e gestão de
resíduos orgânicos”, o evento
teve o objetivo de reunir especialistas ambientais, gestores
públicos, empresários e sociedade em geral para a análise sobre os desafios do setor. Vale
destacar que a abordagem integra as discussões a respeito da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos, estabelecida pela Lei
Federal nº 12.305, de 2010.
“A política nacional traz a

premissa de responsabilidade e
compromisso com a sustentabilidade. Esse passo é muito importante para avançarmos nesta
importante política pública”,
ressaltou o deputado federal Arnaldo Jardim, em vídeo.
Desafio
Para o secretário de Estado
de Agricultura e Abastecimento,
Francisco Jardim, o diálogo é
fundamental para apontar soluções às questões ambientais. “O
gerenciamento de resíduos é um
grande desafio também para a
agricultura paulista. O Estado
tem desenvolvido ações efetivas,
com as orientações do governador Márcio França, e dessa forma me sinto satisfeito, como
cidadão, em fazer parte da construção histórica do processo de
discussão”, afirmou.
Segundo o coordenador da
Codeagro, José Valverde, o debate sobre a área deve ocorrer
de forma intersetorial. “Quando

tivemos a proposta da Abrelpe
em promover o encontro, não
tivemos dúvidas em abrir o espaço para a discussão. É preciso
avaliar a destinação dos resíduos, para evitar o desperdício e a
contaminação do solo e de
modo que possamos promover
a produção de alimentos saudáveis para todos”, analisa.
O coordenador lembrou que
51% dos resíduos gerados em todo
o Estado são orgânicos, o que revela os desafios de promover a
conscientização ambiental e mostrar o valor agregado que existe
nesse descarte de forma incorreta.
Coleta
A apresentação da analista do
Departamento Técnico da Abrelpe, Fernanda Romero, revelou
dados sobre a geração e coleta
de resíduos no Estado. De acordo com a especialista, são geradas 214,5 mil toneladas por dia,
com a coleta diária de 195,4 mil
toneladas. “Não sabemos a des-

tinação da diferença entre o que
é gerado e o que se capta nas cidades”, destaca.
“Estamos pautados no Plano
Agricultura de Baixo Carbono, já
pensando nos impactos ambientais”, avalia o diretor-técnico do
Instituto de Cooperativismo e
Associativismo (ICA), Diógenes
Kassaoka, que apresentou o panorama da Secretaria de Estado
de Agricultura e Abastecimento.
A mensagem dos técnicos da
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, representada pelo coordenador de Planejamento Ambiental, Gil Scatena, tem foco na
percepção do Plano Estadual de
Resíduos Sólidos para as próximas três décadas. “A nossa meta
é que, em 2030, possamos gerar
menos resíduos, com previsão
para em torno de 98 toneladas
diariamente. O plano caminha na
perspectiva de construção de
ações futuras, mas que dependerá de ações integradas”, alerta.

Justiça promove Encontro sobre
Migração e Refúgio na capital
Em referência ao “Dia Mundial dos Refugiados”, celebrado
em 20 de junho, a Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania realizou na terça-feira (19)
o I Encontro Internacional e o II
Encontro Estadual sobre Migração e Refúgio, na sede da Pasta,
localizada no Patio do Colégio,
184, no centro da capital.
Promovido pelo governo do
Estado, pelo Comitê Estadual para

Refugiados (CER/SP) e pelo Alto
Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados – ACNUR, conhecido como a Agência da ONU
para Refugiados, com o apoio da
Unicamp e da FMU, o encontro
pretende levar à sociedade questões relacionadas ao tema “Migração e Refúgio”.
O ACNUR (Agência da ONU
para Refugiados) divulgará os
dados mais recentes sobre des-

locamento forçado no mundo. A
apresentação do relatório será
feita pelo representante-adjunto
do ACNUR no Brasil, Federico
Martínez, seguida de abertura
para perguntas do público inscrito e dos profissionais de imprensa presentes.
O relatório “Tendências Globais” é a principal análise estatística feita pelo ACNUR sobre
a situação do deslocamento em

todo o mundo, apresentando dados sobre as principais populações de refugiados, países de
origem e de acolhida, apatridia
e outros temas relacionados ao
mandato da Agência da ONU
para Refugiados.
O documento tem como
base dados fornecidos por governos e parceiros do ACNUR
– além de estatísticas coletadas
pela própria organização.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

PA R T I D O S
No PSDB, o pré-candidato Alckmin [ex-governador paulista
com maior número de mandatos da história] proporá um Plano
Real número 2, por conta de ter na equipe de governo os economistas Pérsio Arida, Edmar Bacha e Mendonça de Barros, que
foram ‘os caras’ nos 2 governos de Fernando Henrique (PSDB).
POLÍTICOS
... Pesquisa da empresa Paraná pra governador no Estado de
São Paulo: Doria (PSDB) com cerca de 30, Skaf (MDB) cerca
de 20, o governador França (dono do PSB paulista) cerca de 7 e
Marinho (PT de Lula) cerca de 5 . Ao Senado, Datena (DEM)
cerca de 35, Suplicy (PT) cerca de 33, Marta cerca de 17 e Covas
...

... (PODEMOS) cerca de 8. A pergunta é como serão distribuídos esta intenção pra Datena caso o comunicador opte por na
hora ‘h’ deletar a candidatura - como em 2016 a prefeitura paulistana ? Há quem queira pra Afif, que em 2006 não teve o empenho do PFL e ainda assim fez 8 milhões de votos ao Senado.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO assina esta coluna diária de política desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via da
liberdade possível. Ele está dirigente na Associação “Cronistas
de Política de São Paulo”. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.

cesar.neto@mais.com
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AVISO DE RENÚNCIA
Prezado Sr. LUCIANO BATISTA DOS SANTOS
Procurador da Empresa REGINA EQUITES LTD OFF SHORE
Rua Tagipuru, 377 - Barra Funda - São Paulo-SP - CEP 01156-000.
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os padrões da ENCE e do Selo
Procel de Economia de Energia,
uma ferramenta simples e eficaz
que permite ao consumidor conhecer, entre os equipamentos e
eletrodomésticos, os que são
mais eficientes e que consomem menos energia.
A ação ocorreu no período
de 11 a 15 de junho, na capital,
Avaré, Fernandópolis, Piracicaba, Osasco, Santo André, Taubaté e Votuporanga. A operação integrou o plano de trabalho estabelecido pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), e foi exe-
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PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
Artigo 879 da Lei. 13.105/2015.

EDITAL de 1º e 2º Leilões da totalidade do bem imóvel abaixo descrito, bem como para a INTIMAÇÃO de (RAIZA RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME (CNPJ 05.130.982/0001-50); JULIA
SILVEIRA (CPF:130.739.158-34), bem como Terceiros/Interessados: CÉZAR EDUARDO DA SILVEIRA NUNES (CPF: 736.675.448-04); LUCIA HELENA DA SILVEIRA NUNES (CPF: 320.987.428-00), expedido nos autos
da ação de Cumprimento de Sentença (Despejo/Falta de Pagamento), movida por JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA CABRAL JORGE (CPF: 094.289.506-10), processo nº 0014480-02.2003.8.26.0576. O Excelentíssimo
Senhor Doutor Lavínio Donizetti Paschoalão, Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto/SP, na forma da Lei... Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, no dia 02 de julho de 2018 ás 15h00min, será levado a primeiro Leilão o bem abaixo descrito, entregando-o a quem maior lanço der acima da avaliação. Não havendo lanço superior à importância
da avaliação nos três dias seguintes ao primeiro pregão – 05 de julho de 2018 ás 15h00min – seguir-se-á, sem interrupção, a segundo Leilão, que se encerrará em 25 de julho de 2018 ás 15h00min, ocasião em que
serão aceitos lances a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação não sendo admitido lance vil, nos termos do artigo 891 § único do CPC. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente
no sistema de alienação judicial eletrônica, no portal de leilões – www.leilaoonline.net regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP. O leilão será presidido pelo Leiloeiro Público Oﬁcial UGO ROSSI
FILHO, inscrito na JUCESP sob nº 394, que levará a público pregão de venda e arrematação de um lote sob Matricula 46.492; Endereço do imóvel (de acordo com certidão da Prefeitura de Bady Bassitt): Rua Visconde de Cairu, 1560, Bady Bassitt/SP. “ Uma área de terreno urbano, situado na cidade, distrito e município de Bady Bassitt, desta Comarca de São José do Rio Preto, com a área superﬁcial de 26.134,25m2, equivalente a 2.61.34 hectares, dentro das seguintes divisas e confrontações: começa em um ponto do MP-0, localizado no alinhamento da Rua Visconde de Cairu, divisando com terras de Hubert Richard Pontes, daí acompanhando este alinhamento com o rumo de 33º30’NE, numa distância de 29,38m, confrontando com a referida via pública, até atingir o ponto inicial de nº 01, localizado no referido alinhamento e na divisa do imóvel
pertencente à Prefeitura Municipal de Bady Bassit, daí deﬂetindo à direita com rumo de 57º33’SE, acompanhando ediﬁcação existente, numa distância de 15m, confrontando neste alinhamento com a Prefeitura Municipal
de Bady Bassit, até atingir o ponto nº 02, daí deﬂetindo à esquerda com rumo de 33º02’NE, na distância de 12,30m, confrontando neste alinhamento com a Prefeitura Municipal de Bady Bassit, até atingir o ponto nº 03,
localizado na divisa com terreno de João Escorcio de Carvalho, daí deﬂetindo à direita no rumo de 57º25’SE, na distância de 100,80m, até atingir o ponto nº 04, confrontando neste alinhamento com João Escorcio de
Carvalho e a Prefeitura Municipal de Bady Bassit, daí deﬂetindo à esquerda no rumo de NE 35º10’ na distância de 123,45m, confrontando com a referida Prefeitura Municipal até atingir ponto 05, daí deﬂetindo à direita
no rumo de 63º08’SE, confrontando com a Prefeitura Municipal na distância de 83m, até atingir o ponto 06, daí deﬂetindo à direita no rumo de 30º04’SW, confrontando com a referida Prefeitura Municipal, até atingir o
ponto 07, daí deﬂetindo à esquerda no rumo de 63º30’SE, na distância de 43m, confrontando com a Prefeitura Municipal de Bady Bassit até o álveo do Córrego Borboleta, daí deﬂetindo à direita por diversos rumos e
graus, acompanhando o referido córrego, daí deﬂetindo à direita no rumo 52º55’NW, confrontando com Hubert Richard Pontes, na distância de 241,40m até atingir o ponto MP-0, marco de partida, onde teve início a
presente descrição, que contém no seu todo a área de 26.314,25m2, equivalente a 2.61.34has. Matrícula 46.492 do 1º CRI de São José do Rio Preto/SP. Cadastro municipal nº 01063601 perante a Prefeitura de Bady
Bassitt/SP. Avaliação R$ 1.557.730,96 ( Um milhão e quinhentos e cinquenta e sete mil e setecentos e trinta reais e noventa e seis centavos) em junho de 2018, que será atualizada até a data da alienação; Averbações/
ônus da matricula: - R.002 – ﬁguram como proprietários do imóvel: Julia Silveira, César Eduardo da Silveira Nunes e Lucia Helena da Silveira Nunes; - R.004 – penhora exequenda; - R. 005 - penhora de parte ideal
correspondente a 4% do imóvel nos autos da reclamação trabalhista n. 0026300-20.2003.5.15.0044, movida por José Caldeira da Silva em face de Julia Silveira e outros perante a 2ª Vara do Trabalho de São José do
Rio Preto/SP; - R.006 – penhora de parte ideal pertencente à Julia Silveira nos autos da execução nº 0022582-63.2002.8.26.0506, movida por Lígia Guimarães Tiezzi em face de Julia Silveira e outros perante o Juizado
Especial Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP; - R.007 - penhora de parte ideal correspondente a 4% do imóvel nos autos da reclamação trabalhista n. 0058300-73.2003.5.15.0044, movida por Maria Rosania de
Carvalho em face de Julia Silveira e outros perante a 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP; débito exequendo atualizado até agosto/2017: R$ 14.723,49; Débitos ﬁscais: em consulta ao site da Prefeitura de Bady Bassitt em 24/01/2018 constatou-se débito pertinente ao imóvel cadastrado sob n. 01063601 no valor de R$ 135.255,86, débitos serão sub-rogados no preço da arrematação nos termos do artigo
130 do CTN e reservado nos autos em favor da municipalidade. RECURSOS: Não consta dos autos haver recursos pendentes de julgamento. Do Cadastramento: O cadastramento deverá ser feito pelo interessado diretamente no sítio acima citado. Da Comissão do Leiloeiro: A comissão devida ao Leiloeiro é de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação e paga a vista pelo arrematante. Da arrematação pelo exequente:
Se o exequente desejar arrematar os bens poderá fazê-lo por conta e em razão de seu crédito nos termos do artigo 892 do CPC. Neste caso a comissão do leiloeiro ﬁca arbitrada em 5% (cinco por cento) que deverá ser
paga á vista em 24 horas diretamente ao leiloeiro. Do Pagamento: O pagamento será por meio de guia de depósito judicial identiﬁcado, vinculado ao processo e respectivo juízo e a comissão do Leiloeiro ser-lhe-á paga
diretamente. O arrematante deverá apresentar comprovante de pagamento em original ao Leiloeiro que lavrará o auto de arrematação de plano. Do Parcelamento: O interessado em adquirir bem penhorado em prestações
poderá apresentar, por escrito ao leiloeiro em até uma hora antes do inicio do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao acima descrito que conterá, em qualquer
hipótese, o valor a ser ofertado e pagamento de vinte e cinco por cento (25%) do valor do lance á vista e o saldo parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem. A proposta para aquisição em prestações indicará expressamente o prazo de pagamento de será efetuado em juízo corrigido mensalmente pelo índice do TJ/SP (INPC) acrescido de juros de 0,60% a.m. No caso de atraso no
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento (10%) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Em caso de resolução da arrematação perderá o
arrematante o valor dado a titulo de sinal em favor do exequente nos termos do artigo 39 da Lei 21.981/1932 e será por ele devida a comissão do leiloeiro. As propostas de parcelamento devem anteceder o registro de
lances no sistema eletrônico. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor e menor prestações.
Se em iguais condições, o leiloeiro apresentará em juízo e o magistrado decidirá pela formulada em primeiro lugar que será certiﬁcada pelo Leiloeiro. Os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até
o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado. A apresentação da proposta não suspende o leilão. Independente do parcelamento do lance, a comissão do leiloeiro público será à vista. Do prazo: o arrematante terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar o depósito do lanço integral e da comissão ocasião em que será lavrado o auto de arrematação. Não comprovados os pagamentos em qualquer das hipóteses
no prazo supra, o leiloeiro declarará de plano como vencedor o segundo colocado e comunicará o juízo sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do lance ao remisso, bem como
da aplicação da sanção prevista em Lei e, penalidade prevista no artigo 358 do Código Penal. Despesas: O bem será vendido “Ad corpus” e no estado em que se encontra. Correção por conta do arrematante as despesas
e os custos relativos à desmontagem desocupação e quaisquer outros custos provenientes de sua aquisição. O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de
débitos ﬁscais e tributários (art. 130, paragrafo único, do CTN). Ficando a cargo do interessado a apuração de todos e qualquer ônus que recaiam sobre o bem. Composição/ Depósito: Se as partes ou qualquer interessado, após a publicação do edital, a qualquer momento comporem-se ou ainda, depositar o valor de débitos total ou parcialmente, adquirir os direitos etc., antes da data da praça , em seu curso ou após o certame, será
devida por quem causou o acordo ou depósito, o ressarcimento das despesas incorridas com o leilão ao Leiloeiro ﬁxando-se o valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) e o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ocorrendo o acordo ou remição após o término do leilão aplicar-se-á termos do § 3º do artigo 7º da Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Informações: Mais esclarecimentos poderão de obtidos pelos
telefones: (11) 5594-7785 e (11) 5585-9586, ou por e-mail: juridico@rossileiloes.com.br e contato@rossileiloes.com.br . Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na forma da Lei e atenderá ao disposto
no inciso I, do art. 889, da Lei 13.105/2015 (novo CPC). São Paulo, 11 de junho de 2018.

Lavínio Donizetti Paschoalão - Juiz de Direito

Jornal O DIA SP
São Paulo, quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Intenção de Consumo das Famílias
cai 0,5% de maio para junho
A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) recuou 0,5% de
maio para junho deste ano, segundo dados divulgados na terça-feira (19) pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). Com
a queda, o indicador alcançou
86,7 pontos em uma escala de
zero a 200 pontos.
Há 38 meses, o indicador

está abaixo do patamar dos 100
pontos, o que demonstra insatisfação persistente das famílias
em relação às condições de consumo. Na comparação com junho de 2017, no entanto, foi registrada uma alta de 12,4%.
Segundo o economista da
CNC Antonio Everton Chaves
Junior, as perspectivas de consumo das famílias foram afeta-

das pelas “perturbações na economia com a greve dos caminhoneiros, a escassez na distribuição de produtos e a disparada do dólar”.
Na comparação com maio deste ano, houve quedas em cinco dos
sete componentes do indicador,
com destaque para a perspectiva de
consumo (2,5%) e para o momento ser considerado adequado para

a compra de bens duráveis
(1,1%). Apenas dois componentes tiveram alta: as avaliações
sobre o emprego atual (0,5%) e
sobre a renda atual (0,2%).
Por outro lado, na comparação
com junho do ano passado, todos
os componentes tiveram alta, em
especial perspectiva de consumo
(20,5%) e nível de consumo atual
(19,9%). (Agencia Brasil)

Comissão aprova relatório
preliminar da LDO 2019
A Comissão Mista de Orçamento aprovou na terça-feira
(19), após acordo entre os parlamentares, o relatório preliminar do senador Dalirio Beber
(PSDB-SC), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de
2019.
Com a aprovação do relatório, começa a contar o prazo para
apresentação de emendas à
LDO. Deputados e senadores
têm até o dia 26 de junho para
apresentar emendas à proposta.
Pelo cronograma de tramitação
do projeto, atualizado nesta terça-feira, a votação do relatório
final deve ocorrer no dia 10 de
julho na comissão.
As emendas podem ser
apresentadas individualmente
por deputados e senadores e
também por comissões da Câmara e do Senado; além das coletivas, apresentadas pelas ban-

cadas estaduais. Essas emendas
se referem ao texto do projeto
de lei, que tem caráter normativo, e ao Anexo de Metas e Prioridades.
O texto da LDO precisa ser
votado pelos parlamentares até
o dia 17 de julho em sessão do
plenário do Congresso Nacional. Caso não seja votado até
essa data, pode inviabilizar o
recesso parlamentar, que vai de
17 de julho a 1º de agosto. A
data de recesso está prevista na
Constituição, que determina
ainda que o Congresso Nacional não pode parar enquanto não
aprovar a nova LDO.
Proposta
O anexo da proposta da LDO
foi elaborado pelo governo e
apresenta as 23 ações prioritárias para o próximo ano em áreas como defesa, agropecuária,
ciência e tecnologia e educação.

Com as emendas, esse número
pode subir.
O projeto prevê uma meta de
déficit primário de R$ 139 bilhões para o governo federal.
Para 2020 e 2021, o déficit previsto é de R$ 110 bilhões e R$
70 bilhões.
De acordo com a proposta,
o crescimento do PIB em 2019
é estimado em 3%, a inflação
medida pelo IPCA ficaria em
4,25%, enquanto a taxa básica de
juros (Selic) e o dólar devem
encerrar o ano em 8% e R$ 3,50,
respectivamente.
A proposta prevê que o governo gastará R$ 635,4 bilhões
no próximo ano para pagar os
benefícios do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), um
valor que é R$ 43,1 bilhões
(7,27%) maior que o previsto
para 2018. O pagamento de salários do funcionalismo e encar-

gos sociais soma mais R$
321,983 bilhões.
Outras despesas obrigatórias estão estimadas em R$
360,122 bilhões, segundo a
LDO de 2019. Com isso, sobrariam cerca de R$ 99 bilhões de
recursos discricionários, que financiam obras e investimentos,
o que representa cerca de 7% do
total do Orçamento Federal estipulado para próximo ano.
Salário mínimo
Apesar da polêmica em torno da previsão do salário mínimo previsto para 2019, o valor
de R$ 1.002 foi assegurado pelo
ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves
Colnago. Nota técnica da Comissão Mista de Orçamento diminuía a previsão para R$ 998.
Neste ano, o salário mínimo está em R$ 954. (Agencia
Brasil)

Governo não tem recursos para
financiar precatórios, diz ministro
O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
Esteves Colnago, disse na terça-feira (19) que o governo federal não tem dotação orçamentária para oferecer empréstimo
subsidiado para estados e municípios pagarem os precatórios
devidos. A medida está prevista
na emenda constitucional 99,
promulgada em dezembro do
ano passado, que adiou de 2020
para 2024 o prazo para os entes
quitarem essas dívidas dentro de
um regime especial.
De acordo com a emenda,
em até seis meses, a União, diretamente, ou por intermédio
das instituições financeiras oficiais, deve disponibilizar uma
linha de crédito especial para
pagamento dos precatórios.
Os precatórios são as dívidas
contraídas pelos governos em
todas as esferas, quando são condenados em instância final pela
Justiça, a pagar a pessoas físicas
ou jurídicas.
Segundo Colnago, o governo não conseguiu retirar o dispositivo da proposta e agora,
para cumprir essa obrigação,
será preciso abrir espaço no orçamento. “Alguma coisa terei
que deixar de fazer”, diz.

“Vamos ter essa discussão
dentro do Executivo, para ver
como atender e se vamos atender”, disse, explicando que a
própria Constituição diz que é
preciso ter dotação orçamentária para cumprir as obrigações,
assim a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias pedem essa compatibilidade orçamentária.
“Preciso, dentro do arcabouço jurídico, estar atendendo a
todas a leis, e a própria Constituição”, disse.
Para o ministro, mesmo para
o orçamento do ano que vem,
para que o financiamento seja
oferecido aos entes, outras despesas deverão ser reduzidas. “É
uma discussão que veremos ao
longo do tempo e no envio da
LOA [Lei Orçamentária Anual]”,
explicou.
Regulamentação
De acordo com o secretário
do Tesouro Nacional, Mansueto
Almeida, o que o governo pode
fazer até 30 de junho é regulamentar a lei, já que não existe
previsão no orçamento. “Também não foi feita a estimativa de
impacto econômico e financeiro. Mas o impacto não será nesse ano, nem no próximo”, disse.

Almeida explicou que, antes
de acessar a linhas de crédito da
União, os estados e municípios
têm prazos e precisam recorrer
aos recursos próprios e outros
mecanismos para pagar os precatórios.
Segundo levantamento feito
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), até junho de 2014, a
dívida total da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios com precatórios era
de R$ 97,3 bilhões. A maior dívida é dos estados e alcança R$
52,7 bilhões nos tribunais federais, estaduais e trabalhistas. A
dívida dos municípios é de R$
43,7 bilhões e a da União, de R$
935 milhões.
Colnago e Mansuetto participaram hoje, em Brasília, do
seminário “Cenários Fiscais e
Prioridades Orçamentárias”,
promovido pela Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado Federal.
Reformas estruturantes
O ministro do Planejamento
defendeu o teto dos gastos públicos e as reformas estruturantes para dar sustentabilidade às
contas públicas. Segundo Colnago, a projeção é de mais três
anos de deficit fiscal. “Precisa-

mos atacar o problema de sustentabilidade das contas públicas. Podemos discutir o teto dos
gastos, mas tem que vir outra
coisa que dê essa sustentabilidade”, disse.
Para Colnago, as reformas
mais importantes a serem feitas
envolvem os gastos previdenciários, as despesas e engessamento do funcionalismo e a revisão
de programas sociais. “Há uma
crença do mercado de que o próximo governo vai adotar essas
medidas”, explicou.
De acordo com o ministro,
sem as reformas haverá um enrijecimento do orçamento, chegando a 2021 com 98% das dotações do governo para despesas obrigatórias. “É importante
que se adote medidas para a folha de pagamento não tomar
todo o orçamento das cidades,
dos estados e da União. Algumas prefeituras estão convergindo para serem administradoras de folha de pagamento, isso
é frustrante. Há um conjunto de
políticas públicas que precisam
ser tocadas”, disse Colnago.
“Não vejo solução para o próximo governo que não seja enfrentar [as reformas]”. (Agencia
Brasil)

Linha de fomento destina R$ 1,5 bi
a projetos para internet das coisas
O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Empresa Brasileira de
Inovação e Serviços (Finep) apresentaram na terça-feira (19) uma
nova linha de fomento que destinará R$ 1,5 bilhão a projetos ligados à tecnologia da internet das
coisas. A expectativa da Finep é
receber pelo menos 300 projetos candidatos ao financiamento.
Internet das coisas é a tecnologia que permite a conexão dos
mais diversos equipamentos, objetos e máquinas à internet, com
o objetivo de otimizar seu funcionamento e fornecer informações mais precisas aos usuários.
A maior parte dos recursos
(R$ 1,1 bilhão) é do caixa da
própria Finep e poderá ser usada para projetos de diversos setores. Os outros R$ 400 milhões
são do Fundo para o Desenvol-

vimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) e devem ser destinados a iniciativas
dessa área.
Para avaliar as condições
econômicas dos concorrentes, a
Finep estabeleceu um piso de R$
16 milhões de receita bruta anual para as empresas candidatas e
de R$ 5 milhões por projeto. O
presidente da Finep, Ronaldo
Camargo, acredita que agricultura, mobilidade, energia e saneamento serão os setores com
maior número de projetos aprovados. A partir da candidatura, a
liberação dos recursos, em caso
de aprovação, deverá ocorrer
entre 90 e 120 dias.
O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou
que a ação de fomento é complementar à linha do Banco Na-

cional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), também voltada a projetos de internet das coisas e lançada na semana passada.
“Um é apoiado no outro e o
resultado é a somatória de todo
o apoio possível para que a gente possa continuar investindo em
inovação”, disse Kassab.
Recuperação judicial
O ministro também comentou a aprovação do acordo de
Recuperação Judicial da Oi na
Justiça dos Estados Unidos.
Kassab disse que a homologação
já era esperada, e a recuperação
é um processo lento.
“Nós tínhamos a expectativa
de que isso acontecesse mesmo
na justiça americana, e vamos
continuar entendendo que em
um futuro próximo haverá necessidade de novos investimen-

tos na Oi, seja dos atuais controladores ou com a vinda de
novos controladores”.
Startups
O evento realizado hoje na
sede da Finep também marcou o
lançamento do segundo edital do
Finep StartUp, em que 50 empresas serão apoiadas com até
R$ 1 milhão. O edital será publicado no dia 2 de julho e, pela
primeira vez, trará a possibilidade de a empresa pública se tornar sócia dos projetos de destaque. “Nós fizemos a possibilidade, se o projeto for muito bom,
de a Finep ser sócia em até 30%
das cotas”, anunciou o Ronaldo
Camargo.
Poderão se inscrever empresas que têm ao menos seis meses de operação, e não é necessário ter um balanço anual.
(Agencia Brasil)
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Número de refugiados
bate novo recorde e
atinge 68,5 milhões
O número de pessoas forçadas a se deslocar no mundo bateu
novo recorde, tendo aumentado 2,9 milhões em 2017 em relação ao ano anterior. Foram quase 69 milhões de deslocados, sendo
que mais da metade deles (52%) são menores de idade. A média
de pessoas forçadas a abandonar suas casas foi de mais de 44 mil
por dia em 2017.
Os dados foram divulgados na terça-feira (19) pela Agência
da ONU para Refugiados. O novo relatório, intitulado Global
Trends — Forced Displacement in 2017 (Tendências Globais —
Deslocamento Forçado em 2017, em tradução livre), traça um
retrato das migrações forçadas em todo o mundo, resultado de
perseguição, conflito ou violência generalizada.
Do total de deslocados, 25,4 milhões eram refugiados, 40
milhões, deslocados internamente e 3,1 milhões, requerentes de
asilo. Mais de 16 milhões de pessoas foram deslocados pela primeira vez em 2017, incluindo 4,4 milhões que procuraram proteção no estrangeiro e 11,8 milhões que foram forçados a fugir,
mas permaneceram em seus próprios países.
Menores
Crianças separadas dos pais e familiares, por causa de conflitos, deslocamentos forçados ou desastres naturais, são particularmente mais vulneráveis a abusos. Os dados relacionados a crianças desacompanhadas são limitados, pois nem todos os países
registram esses números.
Dados preliminares, considerados subestimados no relatório, indicaram mais de 170 mil crianças (menores de 14 anos)
refugiadas, desacompanhadas ou separadas dos pais, em 2017.
Entre todos os refugiados e deslocados, 52% tinham menos
de 18 anos.
Países em desenvolvimento
Diferentemente do que muitos pensam, grande parte dos refugiados vai para países em desenvolvimento, rompendo com a
ideia de que os migrantes são uma questão de “países ricos”. Cerca
de 85% dos refugiados sob mandato do Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) foram para países
em desenvolvimento, o que representa um total de quase 17 milhões de pessoas.
A grande maioria das pessoas deslocadas permaneceu em países próximos. Cerca de 4, de cada 5 refugiados, estavam localizados em um país vizinho àquele de onde fugiram.
Os países menos desenvolvidos também deram asilo ao equivalente a um terço do total global (6,7 milhões de refugiados). O
Líbano, por exemplo, foi o que recebeu o maior número de refugiados em relação à população nacional (1 em cada 6 pessoas era
refugiada). A Jordânia (1 em 14) e a Turquia (1 em 23) ficaram
em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
Quando os refugiados da Palestina, sob mandato da Agência
da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) estão incluídos,
os números sobem para 1 em cada 4, no Líbano, e 1 em cada 3 na
Jordânia. A UNRWA presta assistência e proteção a 5 milhões de
refugiados palestinos.
Até o final de 2017, cerca de 3,1 milhões de pessoas estavam
aguardando uma decisão sobre seu pedido de asilo, cerca de metade nas regiões em desenvolvimento.
Durante 2017, quase 5 milhões de pessoas retornaram a seus
países de origem, sendo 4,2 milhões de deslocados internos e
667.400 refugiados.
Foram feitos 1,7 milhão de novos pedidos de asilo. Com
331.700 solicitações, os Estados Unidos foram, pela primeira
vez, o maior destinatário do mundo de novos pedidos, seguidos
pela Alemanha (198.300), Itália (126.500) e Turquia (126.100).
Ranking
A Síria, assim como nos anos anteriores, continuou a ser o
país com maior população deslocada globalmente. No fim de
2017, havia 12,6 milhões de sírios desalojados à força, sendo
cerca de 6,3 milhões de refugiados, 146.700 requerentes de asilo e 6,2 milhões de deslocados internos.
A Colômbia teve o segundo maior deslocamento populacional, com 7,9 milhões de vítimas de conflitos, a maioria deslocada internamente (7,7 milhões) .
A República Democrática do Congo ficou em terceiro lugar,
com 5,1 milhões de congoleses deslocados à força, 4,4 milhões
de deslocados internos, 620.800 refugiados e 136.400 requerentes de asilo. Em seguida está o Afeganistão (4,8 milhões),
Sudão do Sul (4,4 milhões), Iraque (3,3 milhões), a Somália (3,2
milhões), o Sudão (2,7 milhões), Iêmen (2,1 milhões), a Nigéria
(2,0 milhões) e Ucrânia (2,0 milhões).
Venezuela
Nos últimos anos, a situação política e econômica na Venezuela levou mais de 1,5 milhão de venezuelanos a se deslocarem
para os países vizinhos. Entre os principais destinos estavam o
Brasil, a Colômbia, Costa Rica, o México, Peru, a Espanha e os
Estados Unidos. De acordo com os números fornecidos pelos
governos desses países, mais de 111 mil venezuelanos apresentaram novos pedidos de asilo em 2017. O Peru registrou mais
pedidos (33.100), seguido pelos Estados Unidos (30.000), o
Brasil (17.900), a Espanha (10.600), o Panamá (4.400), México
(4.000) e a Costa Rica (3.200). (Agencia Brasil)

IGP-M acumula
inflação de 6,8% na
prévia de junho
O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel,
registrou inflação de 1,75% na
segunda prévia de junho.
Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), a taxa é superior ao 1,2% registrado na
segunda prévia de maio. Em 12
meses, o IGP-M acumula taxa
de 6,8%.
Na passagem de maio para
junho, os três subíndices que
compõem o IGP-M tiveram

alta na taxa. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que
analisa o atacado, avançou de
1,71% na segunda prévia de
maio para 2,24% na segunda
prévia de junho.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, passou de 0,2% em maio para
0,99% na prévia de junho. Já a
inflação do Índice Nacional de
Custo da Construção subiu de
0,44% para 0,48% no período.
(Agencia Brasil)
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Retiradas do PIS/Pasep batem
recorde no primeiro dia de saque
As retiradas das cotas dos
Programas de Integração Salarial (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) bateram recorde no primeiro dia de saques para trabalhadores com mais de 57 anos.
Segundo o Ministério do Planejamento, 144.409 cotistas
sacaram R$ 196,2 milhões na
segunda-feira (18).

Desse total, R$ 162,6 milhões foram sacados de 119,6
mil cotas na Caixa Econômica
Federal, que administra o PIS
(destinado a trabalhadores da
iniciativa privada). No Banco
do Brasil, responsável pelo
Pasep (servidores públicos e
trabalhadores de estatais), as
retiradas somaram R$ 33,6
milhões em 24.809 cotas.

Entre 14 e 28 de setembro,
a autorização será ampliada
para todas as idades, diferentemente do que ocorria até então, quando o saque total só
podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos,
se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse
herdeiro de titular da conta.
Pelas contas do governo,

28,7 milhões de pessoas serão
beneficiadas. Em cifras, são
R$ 34,3 bilhões disponíveis
para saque no Banco do Brasil
e na Caixa Econômica Federal.
Isto porque 3,6 milhões de
pessoas já resgataram R$ 5 bilhões em recursos dos dois
programas.
Têm direito ao saque servidores públicos e pessoas que

trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS/
Pasep foi criado, até 1988.
Quem contribuiu após 4 de
outubro de 1988 não tem direito ao saque.
Isso ocorre porque a Constituição, promulgada naquele
ano, passou a destinar as contribuições do PIS/Pasep das
empresas para o Fundo de Am-

paro ao Trabalhador (FAT), que
paga o seguro-desemprego e o
abono salarial, e para o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Para saber se tem direito ao
benefício, o trabalhador pode
acessar
os
sites
www.caixa.gov.br/cotaspis e
www.bb.com.br/pasep. (Agencia
Brasil)

Comissão aprova MP sobre isenção de pedágio
para caminhões sem carga
O relatório da Medida Provisória (MP) 833/2018, que isenta caminhões que circularem
com eixo suspenso de pagar pe-

dágio em todo território nacional, foi aprovado na terça-feira
(19) pela comissão mista que
analisa o tema. A MP 833, junto

PP Promotora de Vendas S.A. - CNPJ/MF 18.249.116/0001-24 e NIRE 35.300.461.177
Edital de Convocação
Ficam os Acionistas, convidados para a AGOE da Companhia, a realizar-se às 10hs., do dia 27/06/2018, na sede social, à Rua São Tomé,
86, conjunto 202, Vila Olímpia/SP, Capital, a ﬁm de deliberar: Em AGO: (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações
ﬁnanceiras, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/15, em 31/12/16, e em 31/12/17; e (ii) deliberar sobre a destinação dos
resultados apurados nos referidos exercícios; Em AGE: (i) aprovação da captação de recursos pela Companhia por meio da Quinta
Emissão de Debêntures nominativas, conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única pela Companhia (“Debêntures”), para
distribuição, colocação e negociação privada no Brasil, em um valor total de R$ 4.172.000,00 (“Emissão”) na data de emissão, nos termos do
art. 52 da Lei das Sociedades por Ações. Ricardo R. Loureiro e Silva. Presidente do Conselho de Administração. (19, 20 e 21/06/2018)

com as MPs 831 e 832, foi assinada pelo presidente Michel
Temer no último dia 27, na tentativa de atender a algumas demandas dos caminhoneiros que
fizeram uma paralisação de 11
dias em diversas estradas brasileiras.
Durante a leitura de seu parecer, o relator, senador José

Agripino Maia (DEM-RN), disse que uma das preocupações
era a de não onerar o usuário.
Segundo ele, das emendas
apresentadas, ele acatou parcialmente a proposta apresentada pelo senador Lasier Martins
(PSD-RS), que proíbe as concessionárias de aumentar o valor do pedágio para o motoris-

ta de veículo de passeio como
forma de compensar a isenção.
Segundo o parecer, esse aumento só será repassado quando “esgotadas as demais alternativas de reequilíbrio econômico-financeiro”.
De acordo com a MP 833,
os órgãos e entidades competentes da União, Estados, Dis-

trito Federal e municípios serão
os responsáveis por estabelecer
as medidas técnicas e operacionais para viabilizar essa isenção
na sua região.
A matéria foi transformada em
projeto de lei de conversão (PLV
17/2018) e segue agora para análise do plenário da Câmara dos
Deputados. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
ABANDONO DE EMPREGO
MERCADO ZHYU LTDA-ME, CNPJ/MF sob o n.º 12.504.839/0001-46, convoca o Sr. SAMUEL
CARNEIRO MARQUES, CTPS 00081454, série 00113-SP, devido seu não comparecimento
ao período superior à 30 dias, e à impossibilidade de entrega via postal deste comunicado, fica
ciente que seu contrato de trabalho foi rescindido motivadamente, Art. 482, inciso I, CLT.
K-20/06

Editora do Brasil S/A
CNPJ: 60.657.574/0001-69 - NIRE: 35.3.0003767-7

SK Edson Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

CNPJ/MF Nº 09.009.224/0001-39 - NIRE 35.221.639.747
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 16/05/2018, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Rafael Novellino - Presidente, Silvio Kozuchowicz - Secretário.
Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 2.793.000,00, considerados excessivos em relação ao
objeto, mediante o cancelamento de 2.793.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 1.955.100 quotas da
sócia SK Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., e 837.900 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações, as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de
restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 2.803.000,00 para R$ 10.000,00 dividido
em 10.000 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais.
Sócios: SK Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Rafael Novellino e Silvio Kozuchowicz, Cyrela Brazil
Realty S/A Empreendimentos e Participações - Rafael Novellino e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de Abril de 2018
Data, Hora e Local: Aos 25/04/2018, às 10 horas, na sede social da empresa, sita a Rua Conselheiro Nébias,
887 - Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-001. Convocação: Na forma legal, através de publicações
nos jornais “DOESP” e “O Dia”, nos dias 12, 13 e 14/04/2018. Dispensada a publicação dos anúncios de que trata
o artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do disposto no §5º de referido artigo. Presença: Acionistas representando
mais de 99% do capital social, sendo que a Lista de Presença de Acionistas é parte integrante da presente Ata
(Anexo I). Mesa: Presidente: Aurea Regina Cavalcante Costa; Secretária: Edneia Rodrigues de Oliveira Silveira.
Ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras relativas
ao exercício encerrado em 31/12/2017; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2018/2021 (30/04/2018 a 29/04/2021);
d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e) Fixação dos honorários da Diretoria. f) Fixação dos honorários do
Conselho Fiscal. Deliberações tomadas na ordem do dia: a) Foram aprovadas, por unanimidade e sem qualquer
ressalva, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017. Referidas Demonstrações Financeiras foram publicadas nos jornais, “DOESP” e” O Dia”, no dia 12/04/2018. Também foram aprovadas,
por unanimidade e sem qualquer ressalva, as contas da administração. b) Estabeleceu-se a seguinte destinação
do Lucro Líquido de R$ 16.553.636,62: (i) para Reserva Legal: R$ 827.681,83; (ii) para distribuição de lucros :R$
4.778.848,87, na forma de juros sobre capital próprio (JSCP) , que serão pagos até o dia 11/05/2018; e (iii) para
Reserva de Lucros: R$ 10.947.105,92; c) Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2018/2021 (30/04/2018 a
29/04/2021), resultando-se eleitos: para o cargo de Diretora Presidente, a Sra. Aurea Regina Cavalcante Costa,
CPF/MF nº 214.316.938-80; para o cargo de Diretor Geral, o Sr. Vicente De Paulo Tortamano Avanso, CPF/
MF nº 083.440.598-95; para o cargo de Diretora de Relações com Investidores, a Sra. Edneia Rodrigues De
Oliveira Silveira, CPF/MF nº 945.074.148-49; para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. Mario
Allan Ferraz Mafra, CPF/MF nº 707.051.517-00, e para o cargo de Diretor Editorial, o Sr. Felipe Ramos Poletti,
CPF/MF nº 290.241.428-57. d) A Assembleia deliberou pela não reeleição dos atuais membros do Conselho Fiscal,
o Sr. Eduardo Georges Chehab, CPF. nº 013.810.648-76; André De Araújo Souza, CPF. nº 009.441.837-35; e
Demétrio De Souza, CPF. nº 065.738.978-11, ou pela eleição de quaisquer novos membros para o ano social
vigente a partir desta Assembleia, terminando o seu funcionamento até ulterior deliberação. e) Foi aprovada a
dotação anual de honorários da Diretoria, para atender a legislação vigente, ﬁxando-se em até R$ 4.750.000,00
o valor global para o período de janeiro a dezembro de 2018. f) Não haverá dotação de honorários para o ano,
em razão da não reeleição dos membros do Conselho Fiscal e não eleição de outros membros para o respectivo
conselho. Declaração de Desimpedimento: Os Membros da Diretoria eleitos e empossados, declaram, sob as
penas da lei, não estarem impedidos de exercer a função de diretores, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Observações Finais: Foram suspensos os trabalhos para a
lavratura da presente Ata, após o que foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes. São Paulo, 25
de abril de 2018. Presidente: Aurea Regina Cavalcante Costa; Secretária: Edneia Rodrigues de Oliveira Silveira.
Acionistas: Aurea Regina Cavalcante Costa; Regina Maria Netto, por seu procurador Andre Luiz Netto; Flavia
Maria Netto, por seu procurador Andre Luiz Netto; Luiz Guilherme Netto (“Espólio”), por seu procurador Andre
Luiz Netto; Andre Luiz Netto; Priscila Maria Netto Soares, por seu procurador Andre Luiz Netto;Victor Seraphim Musumeci (“Espólio”), por seu herdeiro Bernardo Pilher Musumeci; Maria Apparecida Cavalcante Costa,
por sua curadora judicial Aurea Regina Cavalcante Costa. Edneia Rodrigues de Oliveira Silveira - Secretária.
JUCESP n° 265.274/18-7 em 04/06/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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$7,926)81'2'(,19(67,0(172(0',5(,726&5(',7Ï5,26123$'521,=$'26HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPDGDOHLFRQIRUPHGLVSRVWRDRVDUWLJRVHGR1RYR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 'DQLHO)DEUHWWLQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D$QWRQLR9LUJROLQR)LOKR &3) TXH)DELR/XL]&RORWWLOKHDMXL]RXDomRGH2EULJDomR
GH)D]HUGHFRUUHQWHGDQmRWUDQVIHUrQFLDGHSURSULHGDGHGHYHtFXORFFLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLVFRPSHGLGR
GHWXWHODGHXUJrQFLDGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRTXHDSUHVHQWHDomRVHMDMXOJDGDWRWDOPHQWHSURFHGHQWH
SDUD $  FRQFHGHU D WXWHOD GH XUJrQFLD SDUD GHWHUPLQDU TXH R UHTXHULGR HIHWLYH D WUDQVIHUrQFLD GH SURSULHGDGH GR
YHtFXOR+RQGD&LYLF/;FRUSUHWDDQRPRGHORSODFD'((635HQDYDPQSDUDRVHX
QRPHSURYLGHQFLDQGRRUHSDVVHGHWRGRVRVSRQWRVSDUDVXDUHVSHFWLYD&1+LQFOXVLYHTXLWDQGRWRGDVDVGtYLGDV
H[LVWHQWHVFRPRPXOWDV,39$WD[DVGHOLFHQFLDPHQWRVVHJXUR'39$7EHPFRPRUHDOL]DUSDJDPHQWRGRVSURWHVWRV
TXHUHFDHPVREUHR&3)GRUHTXHUHQWHSHUDQWHDRH7DEHOLmRGH3URWHVWRVGH/HWUDVH7tWXORVGH6mR3DXOR
RULXQGRVGHGtYLGDVGRYHtFXORHPTXHVWmRQRSUD]RPi[LPRGHGLDVVRESHQDGHPXOWDGLiULDGH5
DUFDQGRFRPRSDJDPHQWRGDVWD[DVHGHPDLVGHVSHVDVQHFHVViULDV% DH[SHGLomRGHRItFLRDRH&DUWyULR
GH3URWHVWRGH/HWUDVH7tWXORVGH6mR3DXORDILPGHVXVSHQGHURVHIHLWRVGRVSURWHVWRV& DH[SHGLomRGHRItFLR
DR'(75$163SDUDRILPGHVXVSHQGHURVSRQWRVHPXOWDVGRSURQWXiULRH&1+GRUHTXHUHQWH' DSyVHIHWLYDGD
DWXWHODGHXUJrQFLDGHQDWXUH]DDQWHFLSDGDDH[SHGLomRGHRItFLRj6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
&$',1 HDR'(75$163SDUDTXHVHDEVWHQKDPGHLQIRUPDUTXDOTXHUGpELWRHPQRPHGRUHTXHUHQWHFRPUHODomR
DRYHtFXORDFLPDGHVFULWRLQFOXVLYHSRQWXDomRSRULQIUDomRGHWUkQVLWR( WRUQDUGHILQLWLYDDDQWHFLSDomRGHWXWHOD
EHPFRPRFRQGHQDURUHTXHULGRjREULJDomRGHID]HURXVHMDDWUDQVIHUrQFLDGHSURSULHGDGHGRYHtFXORSDUDVHX
QRPH) RSDJDPHQWRGDGtYLGDH[LVWHQWHVREUHRYHtFXORQRYDORUGH5* RSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomR
SRUGDQRVPRUDLVVRIULGRVSHORUHTXHUHQWHQRYDORUHTXLYDOHQWHDVDOiULRVPtQLPRVTXHVHUYLUiSDUDLQLELUQRYRV
DWRVGHVVDHVSpFLHRXQmRVHQGRHVWHRHQWHQGLPHQWRGHVVH-Xt]RIL[DUYDORULQGHQL]DWyULRMXVWRSDUDRGHVOLQGH
GDGHPDQGDFRQGHQDQGRRUHTXHULGRDRSDJDPHQWRGDVFXVWDVGHVSHVDVSURFHVVXDLVHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
DVHUHPDUELWUDGRVHPVREUHRYDORUGDFDXVDRXGDFRQGHQDomR(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRL
GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH

PRENSA JUNDIAÍ S.A.
C.N.P.J. 50.925.890/0001-10 - NIRE 35300054016
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 12/04/2018, às 14:30 horas, reuniu-se a totalidade dos senhores acionistas na sede social
em Campo Limpo Paulista. Deliberações: a) Aprovação das Demonstrações Financeiras do
exercício encerrado em 31/12/2017; b) O prejuízo apurado em 2017, no valor de R$ 288.233,18,
será absorvido pela conta de Reserva de Lucros; c) Reeleição dos membros da Diretoria para
um novo mandato até 11 de Abril de 2021; d) Ratificação dos honorários da diretoria pagos
em 2017, e fixação dos honorários para o próximo exercício. Nada mais. Jucesp nº 252.793/18-3
em 25/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.

3URFHVVR 'LJLWDO Q   &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTHQWH
µ%$1&2%5$'(6&26$([HFXWDGR$JXLQDOGR&DPSRV-XQLRU(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$62 $
00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /DXUDGH0DWWRV$OPHLGD
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D$JXLQDOGR&DPSRV-~QLRU &3) TXHDDomRGH&REUDQoDGH
3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$VXFHVVRUSRULQFRUSRUDomRGR+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR
0~OWLSORIRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRRDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 DEULOGH (VWDQGR
RUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXH
R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP 
HH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVR
HPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORH
9DUD&tYHOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHOGD&DSLWDO639DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH
&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD/XFLDQD%LDJLR/DTXLPLD-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD+DOWD$VVHVVRULDH&RQVXOWRULDHP*HVWmR(PSUHVDULDO/WGD &13-
 H&DVVLDQR5RGULJXHVGH2OLYHLUD &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH%XVFDH
$SUHHQVmRFRQYHUWLGDHPDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDUoRGH UHSUHVHQWDGDSHOR
,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDVFDUWHLUDFRQWDFRUUHQWHQDJrQFLD(VWDQGR
RVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGR
RFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWH
FRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWH
VHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
$OWHUDomRGR5HJLPHGH%HQV3URFHVVR'LJLWDO$VVXQWRSULQFLSDO5HJLPHGH%HQV(QWUH
RV&{QMXJHV9DORUGDFDXVD5'LVWULEXLomRjV/LYUH3DUWLFLSDomR1RPH5HTWH)OiYLD
%DUUHLURV5RVDOHP9LFHQWHHRXWUR$GYRJDGD&DPLODGH0HOOR6DQWRV9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR5HJLRQDO
;,3LQKHLURV632ItFLR(GLWDOSDUD&RQKHFLPHQWRGH7HUFHLURV3UD]RGLDV3URFHVVRQ
$'UD)OiYLD3R\DUHV0LUDQGD-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR5HJLRQDOGH3LQKHLURV63)D]
6DEHUDWRGRVTXDQWRVRSUHVHQWHHGLWDOYLUHPFRQKHFLPHQWRWLYHUHPHLQWHUHVVDUSRVVDTXH)OiYLD%DUUHLURV5RVDOHP
9LFHQWH &3)H5*Q66363 H(GHPLOVRQ:LUWKPDQQ9LFHQWH &3)
H5*Q66363 DMXL]DUDPDomRGH$OWHUDomRGH5HJLPHGH%HQVDOWHUDQGRRUHJLPHGH&RPXQKmR3DUFLDO
GH%HQVSDUDRGH6HSDUDomR&RQYHQFLRQDOGH%HQV1RVWHUPRVGRDUWLJRGR&3&R-XL]VRPHQWHSRGHUiGHFLGLU
DFHUFDGDDOWHUDomRGRUHJLPHGHEHQVGHSRLVGHGHFRUULGRRSUD]RGH WULQWD GLDVGDSXEOLFDomRGRHGLWDO$VVLPSDUD
UHVJXDUGDUGLUHLWRVGHWHUFHLURVIRLGHIHULGDDH[SHGLomRGRSUHVHQWHHGLWDORTXDOVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL63H
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&RPDUFDGD&DSLWDO2ItFLR&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&RPDUFDGD&DSLWDO(GLWDO
GH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD5$48(/0$&+$'2&$5/(,$/'(
$1'5$'(-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD)HOLSH1XQHV0HQH]HV &3)
  TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU )XQGDomR $UPDQGR ÈOYDUHV
3HQWHDGR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH  
(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRV
HPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO 
)LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGR
VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWH
GHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORGHPDLRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U5RJpULR0XULOOR3HUHLUD&LPLQRQDIRUPDGD/HL)D]
6DEHU D ,0%$ ,QG~VWULD 0LQHLUD GH %HQHILFLDPHQWR GH $oR /WGD &13-   -D\GH )HUUHLUD GH
$OPHLGD &3)   H -D\GH )HUUHLUD GH$OPHLGD -~QLRU &3)   TXH 6DIUD /HDVLQJ 6$
$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOOKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRUHFHEHUDTXDQWLDGH5 IHYHUHLUR
GH UHSUHVHQWDGDSHOR&RQWUDWRGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDU
LJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHP
TXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWH
FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHUHP TXH R
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDR
IHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXOR
DRVGHPDLRGHH

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.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1005925-26.2015.8.26.0004. A Dra. Lúcia Helena Bocchi
Faibicher, MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa/SP, na forma da Lei, etc... FAZ
SABER a IMPERSOLUTION COM. PREST. SERV. LTDA ME, CNPJ 03.358.238/0001-81, na pessoa do
seu representante legal, e ao JULIO DE LIMA JUNIOR, CPF 157.476.858-13, que o Banco Bradesco S/
A, juizou-lhes Ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando a cobrança de R$ 94.073,22 (14/05/
2015), referente à Cédula de Crédito Bancário. Encontrando-se os executados em lugar ignorado e
incerto, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, quando
então a verba honorária que foi fixada em 10% do valor do débito, será reduzida em 5%, em caso de
pagamento, e querendo ofereçam embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhes nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas
e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir, após os 20 dias supra. Na ausência de
embargos, os executados serão considerados revéis, sendo-lhes nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. São Paulo, 14 de junho de 2018.
19 e 20/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1077544-53.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de
Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução Exeqüente: SOCIEDADE AGOSTINIANA
DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA – MANTENEDORA DO COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL
Executado: Marcelo Carvalho Fontes EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1077544-53.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a MARCELO CARVALHO FONTES (RG nº 19.825.620-6 e CPF/MF sob o nº 268.887.228-13)
que SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA MANTENEDORA DO COLÉGIO
AGOSTINIANO MENDEL lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia
de R$ 13.002,52, referente ao não pagamento das mensalidades escolares. Estando o executado em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue
ou reconheça 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. na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2018.
20 e 21/06

EDUARDO SILVEIRA AMARAL, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/12/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CARLITO ROCHAAMARAL E DE ALMERINDADA SILVEIRA AMARAL. LUCIANA
SANTOS DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/11/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ AFONSO DE JESUS E DE CELITA DOS
SANTOS JESUS.
DANIEL UEMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AEROVIARIO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (24/04/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE SHIGUEIO UEMA E DE NAIDE CLEMENTIN UEMA. BEIJANETE GOMES SILVA HOSSAE,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM PRADO, BA NO DIA (15/07/1961),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA GOMES SILVA.
ADEMILSON RODRIGUES XAVIER, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO METALURGICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/08/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FILDETE XAVIER DA MATA E DE MARIA RODRIGUES XAVIER. JOSENIR
DA SILVA NASCIMENTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM
SENHOR DO BONFIM, BA NO DIA (18/09/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHADE ELIO CARNEIRO DO NASCIMENTO E DE DAVINADA SILVA NASCIMENTO.
MARCÉLO RODRIGUES COELHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/10/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LUIZ SEBASTIÃO COELHO E DE VILANI COELHO. LUCIELMA PEREIRA DE
ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE PROJETOS, NASCIDA EM ITAETÉ,
BA NO DIA (16/09/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE EDVALDO BALBINO DE ALMEIDA E DE ANA PEREIRA SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

9ª Vara Cível Central/SP. 9º Ofício Cível
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0039953-69.2017.8.26.0100.
O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara
Cível Central/SP. Faz saber a Leonardo de Campos Ventriglia
CPF 171.234.588-50, que Sara Kalili requereu o cumprimento
da sentença proferida, para receber a quantia de R$
113.074,35(julho/2017). Estando o executado 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 15
dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o
edital, afixado e publicado na forma da Lei.
[19,20]
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EDITALDECITAÇÃO–PRAZODE20DIAS.PRO-CESSONº.026429025.2009.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de
São Paulo, Dr(a). Daniel Torres dos Reis, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Luiz Carlos Pestana, CPF
661.129.588-72, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura Ltda. S/C SINEC, objetivando a cobrança de
R$ 16.242,27 (novembro/2009), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais, prestados
no ano letivo de 2005. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha
embargos, sob pena de revelia, constituindo-se de pleno
direito o título executivo judicial, convertendo-se o
mandado inicial em executivo. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
08 de novembro de 2017.
20 e 21.06

Baumer S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27/04/2018
Aos 27/04/2018, às 16h30, em sua sede social, situada em Mogi Mirim/SP, na Avenida Prefeito Antonio Tavares Leite, nº 181, reuniram-se os
acionistas da Baumer S/A, representando a maioria do capital social com direito de voto, conforme se verifica das assinaturas lançadas no
Livro de Presença dos Acionistas, atendendo a Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia,
edições de 07,10 e 11/04/2018, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Assembleia Geral Ordinária: (1) Exame, discussão e
votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas em lei, e Parecer da Auditoria, referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (2) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (3) fixação da
remuneração anual dos membros da Diretoria; (4) eleição dos membros do Conselho Fiscal. Assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do
Conselho de Administração, Ruy Salvari Baumer, que convidou a mim, Mônica Salvari Baumer, para secretária. A seguir, foram adotadas
sempre por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, quando o caso, as seguintes deliberações: I - Assembleia Geral
Ordinária: (1) Aprovar, sem restrições, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer da
Auditoria, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017; publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, jornal O Dia, na edição de
18/04/2018; (2) Com relação aos resultados, aprovar proposta e justificativa dos órgãos da Administração, como segue: do Lucro Líquido do
Exercício de R$ 2.028.867,92, destinar R$ 101.443,40 para Reserva Legal; R$ 753.224,52, para Reserva de Lucros; R$ 1.174.200,00, para a
distribuição de dividendos. O pagamento de dividendos no valor de R$ 1.174.200,00, sendo R$ 0,12 por ação ordinária e R$ 0,12 por ação
preferencial, será efetuado em 4 parcelas de igual valor, sem juros ou correção monetária, a primeira em 15/06/2018, a segunda em 15/08/2018,
a terceira em 16/11/2018 e a quarta em 15/03/2019, com base na posição acionária do dia 30/04/2018, não havendo incidência de imposto de
renda na fonte, na forma da legislação vigente; (3) aprovar da verba de até 5% do faturamento líquido do exercício para os honorários anuais
dos membros da Diretoria; (4) Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual
se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Mogi Mirim, 27/04/2018. a.a) pp. Condustil Participações S/A
- Ruy Salvari Baumer, Ruy Salvari Baumer, Mônica Salvari Baumer. Mônica Salvari Baumer - Secretária; Carolina Baumer Godinho - OAB/SP
nº 270.853. JUCESP nº 281.188/18-0 em 15/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 006081078.2013.8.26.0100 ( USUC 1152 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jose Francisco Rodrigues e Josefa Belarmina
Rodrigues ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Areia do
Rosário, 266 - Jardim Modelo - São Paulo - SP, com área de 88,32m², contribuinte nº066.092.0027-0, 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 úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei.
[19,20]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PROCESSO Nº 0083583-78.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) SOLANGE CARAM DE MORAES, RG 9989238, CPF 028.541.318-00, Avenida Lacerda Franco, 570, Apto 128,
Cambuci, CEP 01536-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Edifício Ignácio Souza Varella. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 197.702,89, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[19,20]

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO-SP
Data do leilão: 20/06/18 A partir das: 12:30
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº 1.371,
PERDIZES, SAO PAULO, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA, SP, telefone 1139310744 faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante p agar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação
e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de
perda do sinal dado.
A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia
especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos
imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão
procurar uma Agencia da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com
no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo lance minimo de 65% do valor da avaliação
atualizado do imóvel, mais débitos fiscais e condominiais que por ventura possam
incidir sobre o mesmo.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, INSS, registro da carta de
arrematação são responsabilidade do arrematante e despesas com execução
extrajudicial correrão por conta do credor. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções
extrajudiciais.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED 1D31C - CONTRATO 820330009875-9- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 1603-9 PARQUE SAO JORGE
SOLANGE FELIPE, BRASILEIRO(A), BANCARIA CPF 03405504813, CI 13.648.056
SSP/SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 52, TIPO C, 4º ANDAR OU 5º PAVIMENTO,
BLOCO 09, PARQUE RESIDENCIAL SANTA BARBARA, SITUADO A RUA ESCORPIAO,
Nº 550, DISTRITO DE ITAQUERA, SAO PAULO, SP. CONTENDO A AREA UTIL DE
49,0875M2, AREA COMUM DE 6,207650M2. AREA TOTAL DE 55,295150M2, E A
FRAÇÃO IDEAL NO TERRENO DE 0,0844002%, CABENDO-LHE O DIREIT O A
GUARDA DE UM VEICULO DE PASSEIO, NO ESTACIOMANETO DESCOBERTO
LOCALIZADO NO ANDAR TERREO OU 1º PAVIMENTO DO CONJUNTO. COM TODAS
AS SUAS INSTALAÇOES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS
SED 1C04C - CONTRATO 802730890320-5- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
- 0273 - VILA MARIA
REGINA CONCEICAO DA SILVA , BRASILEIRO(A), AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF
25167028841, CI 19.286.242 SSP/SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 21-A, 2º PAVIMENTO, CONDOMINIO SAO
CONRADO I, CONJUNTO HABITACIONAL PADRE MANOEL DA NOBREGA, SITUADO
A RUA PADRE MANOEL BARRETO, Nº 114, 38º SUBDISTRITO - VILA MATILDE, SAO
PAULO, SP. COM A AREA TOTAL DE 58,29M2, A QUOTA PARTE IDEAL DE 67,97M2,
OU SEJA, A QUOTA PARTE IDEAL 3,732% NO TERRENO DO CONDOMINIO. COM
TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, ACESSORIOS E GARAGEM SE
HOUVER.
ITUPEVA, 04/06/18
ARY ANDRÉ NETO
05 - 08 - 20/06/18
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Circuito Mundial

Etapa na República Tcheca marca
início de novos times brasileiros
A próxima parada das duplas
brasileiras no Circuito Mundial
de vôlei de praia 2018, a etapa
quatro estrelas de Ostrava, na
República Tcheca, marcará estreias e reestreias de times após
uma intensa troca de parcerias
no último mês. Os jogos vão de
quarta-feira (20) até domingo
(24), em cenário peculiar: um
antigo parque industrial da cidade.
Os quatro times que representam o Brasil no naipe masculino foram criados ou recriados recentemente. Na fase de
grupos, que começa a partir de
quinta-feira (21), estarão o novo
time Alison/André Stein (ES),
além de Evandro/Vitor Felipe
(RJ/PB) e Pedro Solberg/Bruno Schmidt (RJ/DF), que reeditam duplas de temporadas passadas.
Thiago e George (SC/PB)
também voltam a jogar juntos e
buscam uma vaga dentro da fase
de grupos nesta quarta-feira
(20), em partidas eliminatórias
diretas que classificam oito duplas. Alison comentou a expectativa para a nova dupla com o
capixaba André Stein, eleito
melhor jogador da temporada
17/18 do Circuito Brasileiro.
“Ainda estamos nos ajustando, um se acostumando com a

Foto/Divulgação

Alison/André Stein iniciam projeto, enquanto Pedro Solberg/Bruno Schmidt e Evandro/Vitor Felipe retomam antigas parcerias

Bruno Schmidt (bola) e retoma
Brasileiro 12/13
bola do outro, afinando o jogo.
É tempo ainda de adaptação dentro e fora de quadra, de acertar
detalhes, mas estamos no caminho certo. Paciência, foco e
muito trabalho, é nisso que precisamos concentrar”, analisou o
Mamute.
Bruno Schmidt também comentou a reedição do time com
Pedro Solberg, com quem venceu a temporada 12/13 do Circuito Brasileiro. Na oportunidade, foram campeões de sete etapas seguidas, marca impressionante e que demonstra o poten-

parceria que venceu o Circuito
cial dos atletas.
“Estamos com muita vontade de jogar. Acho que isso conta muito para um começo de trabalho. Sabemos do nosso potencial, mas temos que trabalhar
para construir tudo novamente.
Acho que essa vai ser a parte interessante da nossa jornada, estamos mais experientes, sabendo controlar melhor as emoções. Vamos jogo a jogo, torneio a torneio, trabalhando duro
e com muita vontade de entrar
em quadra”, destacou.
André Stein, campeão mun-

dial e do circuito mundial em
2017, também falou sobre o começo da parceria com Mamute.
“Apesar do tempo de treinos e
da preparação terem sido curtos,
foi bastante intenso e estamos
tranquilos. É apenas o início da
parceria, temos um time forte,
que vai crescer com a sequência de torneios, e muito trabalho pela frente. Estamos muito
empolgados, com muita vontade de entrar em quadra e jogar”,
disse o defensor da dupla.
Feminino
No naipe feminino, cinco
duplas representam o Brasil em
Ostrava. Na fase de grupos, jogando a partir de quinta-feira,
estão Ágatha/Duda (PR/SE),
Carol Solberg/Maria Elisa (RJ),
Josi/Lili (SC/ES, convite) e Taiana/Carol Horta (CE). Victoria
e Tainá (MS/SE) disputam o
classificatório nesta quarta, buscando vaga na fase de grupos.
A sul-mato-grossense e a
sergipana superaram na terçafeira (19) as compatriotas Ana
Patrícia/Rebecca (MG/CE) por
2 sets a 1 (18/21, 22/20, 21/19)
na disputa do country quota
(cota do país), adquirindo o direito de serem o quinto time do
Brasil no torneio. Isso ocorre
quando o número de times inscritos ultrapassa o limite permi-

RKC Kart faz o GP São João no
Arraiá de Interlagos
Foto/Wellington Silva

Fábio PL (Stock), Vinicius Silva (Stock Light) e Gustavo Pincelli (Truck) lideram campeonato

A impressionante chegada da categoria Light do RKC
A sexta etapa do Campeonato Vinicius Silva (Light) e Gustavo
RKC Rental Kart será literalmen- Pincelli (Truck).
te uma grande festa. O certame do
Na principal categoria do
Rotary Club Ponte Estaiada São RKC, Alberto Otazú e Fábio PL
Paulo vai disputar o GP São João tem dividido as vitórias, com o
no sábado (23), a partir das primeiro vencendo três etapas e
16h30, em meio à 1ª Festa Juni- garantindo o título de campeão
na do Kartódromo de Interlagos, do primeiro turno, enquanto o
na zona sul de São Paulo (SP). Na segundo venceu duas etapas e
pista haverá uma alegre e intensa agora assumiu a liderança do
disputa entre cerca de 50 pilotos, campeonato.
lideradas por Fábio PL (Stock),
“Minhas três vitórias foram

no primeiro turno, o que não significa muito para o campeonato
com a mudança de pontuação.
Como começou o segundo turno e o (Fábio) PL venceu a quinta etapa, ele está levando vantagem agora. A minha saída será
tentar outra vitória nesta sexta
etapa para retomar a ponta”, avisa Otazú.
Na Stock Light Vinícius Silva mantém o domínio com quatro vitórias em cinco corridas,
além de ter sido o campeão do
primeiro turno. O outro vitorioso foi Hudson Oliveira, que ocupa a vice-liderança do torneio.
A categoria Truck está mais
equilibrada, com Geison Granelli com duas vitórias e o título do
primeiro turno, Andrez Velasco
com uma vitória, e Gustavo Pincelli também com duas vitórias
e a liderança do campeonato.
O Kartódromo de Interlagos
estará com várias barracas com
comida, pastel, churrasco, além
de outras atrações como cama
elástica e colchão inflável, com
organização do Rotary Club Ponte Estaiada São Paulo, RKC e

Alpie.
Classificação da categoria
Stock após a quinta etapa do RKC
Kart: 1) Fábio PL, 40 pontos; 2)
Fábio Cunha, 33; 3) Alberto Otazú, 31; 4) Fernando Ximenes e
Ivan Henrique Guerra, 30; 6)
Nelson Reple, 23; 7) Henrique
Luis, 20; 8) Jorge Felipe e Hilheus Vagner, 19; 10) Danilo
Cauê, 18.
Classificação da categoria
Stock Light após a quinta etapa
do RKC Kart: 1) Vinicius Silva,
41; 2) Hudson Oliveira, 37; 3)
José Adauto Silva, 26; 4) Igor
Mei e Ayrton Hilgert, 25; 6)
Adeilton Neri e Marcelo Costa,
23; 8) Alexandre Porche, 22; 9)
Fábio Noronha, 21; 10) Hélio
Matias, 20.
Classificação da categoria
Truck após a quinta etapa do RKC
Kart: 1) Gustavo Pincelli, 39; 2)
Geison Granelli e Andrez Velasco, 36; 4) Ivan Aparecido Janjacomo, 30; 5) Charles Mirante,
28; 6) Miguel Passos, 22; 7)
Wagner Tavares, 5; 8) Sérgio
Compain, 4; 9) Bruno Yoshida, 3;
10) Maurício Rigolo, 2.

Mercedes-Benz e Toyota apoiam 6º
Rallye Internacional 1000 Milhas
Históricas Brasileiras
Prova de gala reunirá quase 50 veículos clássicos, conduzidos por colecionadores pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina
e Rioautomobilística
Grande do Sul Benz e de veículos da Toyota.
Uma prova
to de espaçosas picapes Hilux e Brasil, com apoio institucional
com quase 50 veículos clássicos que percorrerão mais de
1.700 km por estradas de quatro estados requer muito planejamento, organização, segurança e logística. Por isto é muito
importante ter o apoio de empresas, associações e até montadoras.
O 6º Rallye Internacional
1000 Milhas Históricas Brasileiras, que largará do Shopping
Iguatemi e durante cinco dias –
19 a 23 de junho – desfilará com
carros fabricados entre 1919 e
1980 com pelo menos 90% de
originalidade pelas mais belas
estradas e serras do sul do país,
atravessando São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, terminará em Gramado com
o suporte de Vans da Mercedes-

“Ganhamos a adesão de mais
uma estrela em nossa constelação. Aliás, a estrela da Mercedes-Benz sempre esteve conosco nas estradas e agora estará
mais ainda ao nosso lado com
esta parceria. O apoio da Mercedes-Benz será primordial para
o sucesso de nosso evento, pois
além de abrilhantar o nosso misto de passeio e competição, nos
dará a oportunidade de conhecer
de perto o desempenho e facilidades da Vito Furgão e o conforto da Van Luxo Vito da marca alemã”, comentou Eduardo
Lambiasi, presidente do MG
Club do Brasil.
A maior prova de regularidade para veículos históricos do
Brasil tem também um apoio de
peso da Toyota. “O fornecimen-

confortáveis SW4 4X4 SRV vai
nos proporcionar agilidade para
acompanhar e dirigir esta fantástica prova. Três áreas estratégicas de nossa organização
serão servidas por veículos
Toyota, o que ajudará a aumentar toda a nossa eficiência para
que tudo transcorra bem”, comentou Luis Cezar Ramos Pereira, Diretor de Prova.
Todos os veículos de apoio e
dos participantes do 6º Rallye Internacional 1000 Milhas Históricas Brasileiras estarão expostos no estacionamento externo
do Shopping Iguatemi, na zona
sul de São Paulo, a partir das 16
horas de terça-feira (19/6).
O Rallye Internacional 1000
Milhas Históricas Brasileiras é
uma realização do MG Club do

da Federação Brasileira de Veículos 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.
O 6º Rallye Internacional
1000 Milhas Históricas Brasil
e
i
r
a
s
(www.1000milhashistoricas.com.br)
tem o apoio de CDL Shopping
Iguatemi de São Paulo, Mercedes-Benz, Toyota, Joalheria Taj,
Farinha de Trigo Santa Clara,
Brunelli Veículos Antigos, Valisere/Body for Sure, Casa Valduga, Braclean, Aldeia da Serra
Biscoitos. Detalhes em:
www.1000milhashistoricas.com.br

email: esporteodiasp.com.br

tido para cada nação.
O torneio é composto por
32 times em cada gênero - 24
classificados pelo ranking ou
convite, e oito provenientes do
classificatório. Eles são divididos em oito grupos de quatro
duplas. Após a fase de grupos,
os primeiros de cada chave vão
direto às oitavas de final, enquanto segundos e terceiros
disputam a repescagem, e o torneio segue em eliminatória
simples.
Ostrava é a quinta etapa do
nível quatro estrelas de oito em
disputa na temporada 2018. O
torneio rende 800 pontos no
ranking geral aos times campeões de cada gênero, além de uma
premiação de cerca de R$ 75
mil aos medalhistas de ouro.
Ao todo, a etapa distribui

300 mil dólares em premiação.
É a primeira vez que a cidade recebe uma parada do tour internacional, já que apenas a capital
Praga havia sediado etapas anteriormente. As duplas brasileiras somam 16 medalhas no Circuito Mundial de vôlei de praia
2018, sendo sete de ouro, seis
de prata e três de bronze.
Outras etapas
Além dos nove times na briga por medalhas em Ostrava,
outras duas duplas estarão em
ação nesta semana pelo Circuito Mundial. Arthur Lanci/Márcio Gaudiê (PR/RJ) entram em
quadra pela etapa duas estrelas
de Singapura, de 21 a 24 deste
mês. Já Oscar e Luciano (RJ/
ES) estarão na disputa da etapa
uma estela de Manavgat, na Turquia, de 20 a 23 de junho.

Agenda da Copa
Terça-feira 19/06/2018
COLÔMBIA
1X2

09:00
JAPÃO

Terça-feira 19/06/2018
12:00
POLÔNIA
1X2
SENEGAL
Terça-feira 19/06/2018
15:00
RUSSIA
3 X 1 EGITO
Quarta-feira 20/06/2018
09:00
PORTUGAL
X
MARROCOS
Quarta-feira 20/06/2018
12:00
URUGUAI
X
ARABIA SAUDITA
Quarta-feira 20/06/2018
IRA
X
ESPANHA

15:00

Quinta-feira 21/06/2018
9:00
DINAMARCA
X
AUSTRALIA
Quinta-feira 21/06/2018
FRANÇA
X
PERU

12:00

Quinta-feira 21/06/2018
15:00
ARGENTINA
X
CROACIA
Sexta-feira 22/06/2018
09:00
BRASIL
X
COSTA RICA
Sexta-feira 22/06/2018
12:00
NIGERIA
X
ISLANDIA
Sexta-feira 22/06/2018
SERVIA
X
SUIÇA

15:00

Sábado 23/06/2018
09:00
BELGICA
X
TUNISIA
Sábado 23/06/2018
12:00
COREIA
X
MEXICO
Sábado 23/06/2018
ALEMANHA
X
Domingo 24/06/2018
INGLATERRA
X

15:00
SUECIA
09:00
PANAMA

Domingo 24/06/2018
12:00
JAPÃO
X
SENEGAL
Domingo 24/06/2018
15:00
POLONIA
X
COLOMBIA

