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Comissão aprova MP que estabelece
preços mínimos para o frete
Presidente da GE e executivo da
Philips são presos em operação da PF
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Preços de produtos primários
sobem 3,13% em junho
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A Organização Mundial do
Comércio (OMC) registrou 39
novas medidas de restrição ao
comércio aplicadas por países
integrantes do G20 (grupo das
20 maiores e conomias mundiais), de 16 de outubro de 2017 a
15 de maio deste ano. Isso representa uma média de seis decisões
restritivas por mês, segundo a avaliação periódica que a OMC faz
das barreiras comerciais dos países do G20.
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Previsão do Tempo
Quinta: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nuvens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,91
Venda:
3,91
Turismo
Compra: 3,76
Venda:
4,07

EURO
Compra: 4,56
Venda:
4,56

OURO
Compra: 145,82
Venda: 172,84

28º C
14º C

Noite

pedido de vista do deputado
Evandro Gussi (PV-SP) adiou
a votação que ocorreria ainda
ontem. Ele argumentou que,
pela complexidade, o tema exige melhor análise.
A proposta estabelece que
caberá à Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)
publicar duas vezes ao ano (até
20 de janeiro e até 20 de julho)
os preços mínimos do frete referentes ao quilômetro rodado, por
eixo carregado, considerando distâncias e especificidades das cargas e priorizando o custo do óleo
diesel e dos pedágios. Página 4

Entrada de dólares supera
saída em US$ 3,7 bilhões
em junho
Página 3
SP sanciona lei para uso de
nome afetivo por crianças e
jovens adotivos
Página 2

Corte da OEA não dá
continuidade à consulta sobre
impeachment de Dilma

Safra agrícola 2018/2019
cipal agente de financiamento da
agricultura brasileira: responde
por 60% do crédito disponível
para o setor. Neste ano, o governo federal anunciou um total de
R$ 194,3 bilhões para o financiamento da safra agrícola 2018/
2019. “Eu considero o Banco do
Brasil, que é responsável por

60% dos créditos do agronegócio, o grande parceiro da agricultura brasileira. É importante destacar, acima de tudo, a capacidade que o produtor brasileiro teve
de se superar, se reinventar e fazer com que o Brasil chegasse
aos números que temos hoje”,
afirmou Caffarelli.
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Greve dos caminhoneiros fez
indústria recuar 10,9% de
abril para maio Página 3

Esporte

Seleção Brasileira treina e
despede-se de sua base na Rússia

Seleção faz último treino em Sochi
Em tom de despedida, a
Seleção Brasileira treinou na
tarde de quarta-feira (4), em
Sochi. O sol forte e o céu
azul, constantes nos últimos
24 dias no balneário situado
ao sul da Rússia, decidiram
não aparecer. O cenário da
última atividade do Brasil no
local escolhido como sede
para esta Copa do Mundo foi
cinza, como se a cidade também estivesse triste pelo clima de adeus. A partir de agora, a Seleção mudará de base

a cada nova etapa em que for se
classificando.
Em campo, o técnico Tite voltou a ver todos os 23 jogadores
convocados à sua disposição. Apenas Paulinho não fez nenhum trabalho no gramado. O camisa 15
seguiu em processo regenerativo
e fez exercícios na academia.
Os jogadores titulares na vitória sobre o México fizeram
apenas atividades leves. Ativaram
os músculos com aquecimento e
roda de bobinho, depois correram em volta do gramado. Gabri-

el Jesus, Philippe Coutinho e
Neymar encerraram a sessão de
treinos com um trabalho de finalizações, com o goleiro Alisson no gol.
Já o grupo reserva participou
de uma atividade um pouco mais
intensa. Sob os olhares do técnico Tite e os gritos de incentivo do auxiliar técnico Sylvinho,
o grupo fez dois trabalhos distintos. O primeiro foi uma ação
de ataque contra defesa, e o segundo um quatro contra quatro
em campo reduzido, com os goleiros em ação.
O último dia de treino em
Sochi terminou com o grupo
aprimorando as cobranças de
pênaltis e de faltas próximas à
área. Obrigado Sochi! Sentiremos sua falta!
A delegação brasileira embarca para Kazan na quinta-feira.
Às 17h30 (horário local, 11h30
de Brasília), o time faz o último
treino antes do jogo contra a
Bélgica, válido pelas quartas de
final. Em caso de classificação
na próxima sexta, a Seleção viaja logo em seguida para São Petersburgo, cidade da semifinal.

24 Horas Rental Kart
Interlagos será neste sábado
Já está tudo pronto para
o Kartódromo Ayrton Senna,
na zona sul de São Paulo, receber mais de 350 pilotos
de 55 equipes para a 3ª edição das 24 Horas Rental
Kart Interlagos, que terá largada as 12 horas de sábado

(7). É o maior evento do kartismo amador do Brasil.
“Nossa equipe participará
pela terceira vez e estamos
crescendo a cada edição. Desta vez iremos com dois karts,
15 pilotos e várias pessoas na
retaguarda, de forma muito or-

ganizada e estruturada. O nosso objetivo é grande, de brigar pela pole position e pelo
pódio no final dos cerca de
1.400 km que iremos percorrer”, avisa Alberto Otazú, do
Ta r t a r u g a s R a c i n g Te a m
(Mundo Koi).
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Yamaha domina a etapa
Goiana de Enduro FIM
Foto/ Janjão Santiago

OMC registra
aumento das
restrições ao
comércio nos
países do G20

O Banco do Brasil vai destinar R$ 103 bilhões para o financiamento da safra agrícola 2018/
2019. O valor é 21% maior do
que o total desembolsado na safra 2017/2018, cerca de R$ 85
bilhões. Para a safra que se inicia neste mês, os juros também
serão menores do que os praticados até este momento. Em entrevista à NBr, o presidente do
Banco do Brasil, Paulo Rogério
Caffarelli, disse que, para a agricultura familiar, a taxa vai variar
de 2,5% a 4,6% ao ano e, para os
empréstimos do agronegócio,
será de 6% a 7,5%. O anúncio do
Plano Safra do Banco do Brasil
foi feito nesta quarta-feira (4) em
cerimônia na sede da instituição,
com a participação do presidente Michel Temer.
O Banco do Brasil é o prin-

Foto/CBF

A União Europeia vem discutindo, desde o ano passado,
um novo sistema de vistos de
entrada para turistas. Nesta
quinta-feira (5), o Parlamento
Europeu votará a lei e, caso seja
aprovada, deverá ser formalmente adotada pelo Conselho
Europeu. Isso significa que o
sistema autorização de viagens
estará operacional até 2021,
quando os turistas não europeus isentos de visto terão de
solicitar autorização na internet para visitar a Europa, a um
custo individual de 7 euros.
O objetivo do Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (Etias - European Travel Information and
Authorisation System, em
inglês) é a segurança interna e
o reforço das fronteiras externas da UE.
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Banco do Brasil destina
R$ 103 bilhões para
crédito agrícola
Foto/Marcelo Camargo/ABr

Turistas
deverão pagar
taxa para
entrar na
União
Europeia

Em uma sessão de menos
de cinco minutos, deputados e
senadores aprovaram, em comissão mista, a Medida Provisória (MP) 832/18, que estabelece um preço mínimo para os
fretes de carga no país. Dessa
forma, a MP pode ser votada
pelo plenário da Câmara dos
Deputados. A medida foi uma
das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram as estradas de todo país no mês de maio.
O texto tinha sido apresentado na terça-feira (4) pelo
relator da matéria, deputado
Osmar Terra (MDB-RS), mas

Campeonato Brasileiro de Enduro
Os pilotos da Equipe Yamaha O2BH Racing coloriram
de azul o pódio de mais uma
etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro. Faltando apenas mais duas provas para o
fim da temporada, Patrik Ca-

pila, Ronald Santi e Rômulo Bottrel conseguiram superar as dificuldades das trilhas de Marzagão, em Goiás, e
seguem na briga pelo campeonato em suas respectivas
categorias.
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Filipe e Medina são o Brasil
no Corona Open J-Bay
Em mais um dia de ondas excelentes de 4-6 pés em Jeffreys
Bay, foram definidas as quartas
de final do Corona Open J-Bay,
que deve ser encerrado nesta
quinta-feira na África do Sul.
Dois brasileiros passaram pelas
duas baterias na quarta-feira, mas
irão se enfrentar na disputa pela
terceira vaga nas semifinais do
sexto desafio do World Surf League Championship Tour. Em segundo no ranking, Filipe Toledo
briga fase a fase pela liderança
com Julian Wilson e Gabriel
Medina já tirou a terceira posição de Italo Ferreira com a classificação na última bateria do
dia. A primeira chamada para as

quartas de final será as 7h30 da
quinta-feira na África do Sul,
2h30 da madrugada no fuso
horário de Brasília.
Medina se classificou em
segundo lugar porque o japonês Kanoa Igarashi aumentou
os recordes do campeonato
para nota 9,67 e 18,04 pontos de 20 possíveis O defensor do título do Corona Open
J-Bay, Filipe Toledo, tinha
acabado de atingir 17,23 pontos na bateria anterior, somando nota 7,73 com um
9,50 recebido pela série incrível de manobras modernas e
progressivas numa longa direita em Jeffreys Bay. Página 8
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SP sanciona lei para uso de nome
afetivo por crianças e jovens adotivos
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Subindo barbaridade nas pesquisas, o vereador Mario Covas
[ex-PSDB no PODEMOS] segue em campanha ao Senado por
todo o Interior, litoral e Grande SP. Ainda assim, sendo filho de
quem é, não se furtará a atender convocação do governador França
[dono do PSB paulista) pra ser vice na chapa.
P R E FE I TU RA ( S P )
Assim como Bruno [sendo Covas], o Secretário ‘Casa Civil’
Eduardo [sendo Tuma] começam a consolidar uma relação que
pode ir muito além do vereador assumir [eleição dia 15 de dezembro] a presidência do parlamento paulistano. Covas com 38 e
Tuma com 37 são o futuro de um PSDB em crise.
A S S E M B LE IA ( S P)
Candidato a deputado federal, o ex-presidente, membro do
Ministério Público (SP), professor e autor de livros consagrados de Direito, tá literalmente vomitando [e não é laranjada] na
cara daqueles que apostaram no seu fim político, após as denúncias do caso merenda escolar. Capez renasceu.
GOVERNO (SP)
Advogado, amigo e irmão do governador Marcio França [dono
do PSB paulista], Cláudio Valverde tá deixando a Casa Civil pra
coordenar a campanha por reeleição do literalmente dono do PSB
paulista. Seja quem for que o substituir Valverde, cumprirá a missão de seguir realizando o que ele deixou.
CONGRESSO
Embora vá rolar aumento das bancadas de representantes das
igrejas protestantes [hoje chamadas evangélicas] pra Câmara
Federal, uma coisa tá rolando diferentemente do que rolava. O
presidente licenciado Marcos Pereira (PRB) vai ter votos até de
ex-adversários, além da sua IURD de Macedo.
P R E S I D Ê N C IA
Conforme antecipamos desde o final de 2017, tanto a esposa
[1ª dama Marcela] como o filho Michelzinho acabaram vencendo o ainda poderoso Michel Temer. A ‘candidatura’ do Economista e ex-dirigente banqueiro Meirelles é a demonstração de
que a ‘inflação’ de votos seja de quase zero.
PA R T I D O S
Dono licenciado da FIESP, Skaf (MDB) candidato pela 3ª vez
[1ª foi pelo PSB] ao governo (SP) segue mandando ver na publicidade tanto do SESI como do SENAI, enquanto pré-campanha
explícita da sua candidatura. Quanto isto influencia em rádio, tv e
impressos nas pesquisas como 2º mais citado ?
POLÍTICOS
Conforme antecipamos, o ex-governador Alckmin [sócio preferencial do PSDB] começa a ter a convergência de tucanos muito
mais emplumados que ele. Além do ex-Presidente FHC, Aloysio
e Serra entenderam que se tomar uma 2ª derrota [como a 1ª em
2006] acaba o jogo pros 2 senadores.
H I ST Ó R IA S
Quem tá saindo candidato pela 1ª vez à presidência da Ordem
dos Advogados do Brasil [São Paulo] é o consagrado criminalista
Roberto Parentoni. Desde 1991 sua banca faz alta advocacia criminal e penal empresarial. Parentoni presidiu por 2 gestões o
Instituto Brasileiro do Direito de Defesa.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na imprensa e via da liberdade possível.
Ele está dirigente na associação “Cronistas de Política - SP”. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil.

cesar.neto@mais.com
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Na tarde de terça-feira (3),
o governador Márcio França
sancionou o PL 237/18, que
permite que crianças e adolescentes adotados no Estado de
São Paulo possam usar o nome
da nova família em cadastros
nas instituições escolares, de
saúde ou de cultura e lazer, enquanto o poder judiciário não
oficializa o processo em caráter definitivo.
“Estamos sancionando
essa lei, aprovada por todos
os deputados da Assembleia
Legislativa, que dispõe sobre
o uso do nome afetivo por
crianças adotadas no Estado
de São Paulo. Agora passou a

ser lei, vou determinar para a
Secretaria da Saúde, e da Educação, que adotem as providências para que imediatamente todas as crianças possam ser colocadas no nome
que os pais novos escolheram, pra facilitar a vida delas,
não criar constrangimento e
pra incentivar que outros pais
façam adoção”, disse França.
De autoria do deputado
estadual Caio França, o projeto é um pleito das associações de adoção do Estado de
São Paulo, que agora tiveram
seu pedido atendido com a
sanção feita pelo governador
Márcio França.

Confor m e d e s c r i t o n o
Projeto de Lei, o nome afetivo é aquele pelo qual os
responsáveis legais pela criança ou adolescente pretendem tornar definitivo quando finalizadas as alterações
d a r e s p e c t i v a c e r t i dão de
nascimento.
Com a lei, os registros de
sistemas de informação, de
cadastros, de programas, de
serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneres de locais como escolas e creches (públicas ou
particulares), unidades de
saúde e consultórios, clubes,
colônias de férias, academi-

as, entre outros, deverão conter o campo de preenchimento “nome afetivo” em destaque, acompanhado do nome
civil, que será utilizado para
fins administrativos.
Isso porque, segundo pesquisa divulgada pelo Ministério da Justiça no ano de 2016,
o processo para a mudança de
nome pode levar em média
sete anos e meio, e nesse período a criança, que passa a
ser integrante da família adotiva, ainda mantém o nome de
sua família de origem, situação que pode causar constrangimento e até crise de identidade e pertencimento.

Prorrogada inscrições para
Agentes de Governo Aberto
A Prefeitura de São Paulo
prorrogou para o próximo dia 16
de julho o prazo de inscrições
para o credenciamento de projetos da terceira edição do Programa Agentes Formadores de
Governo Aberto e para Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais. O objetivo é adotar novas
medidas para fomentar a transparência no município.
A iniciativa é promovida por
meio da Secretaria Municipal de
Relações Internacionais e da
Controladoria Geral do Município, com apoio do Comitê Intersecretarial de Governo Aberto.
O programa também garante a
participação da Prefeitura no
encontro anual da Open Government Partnership (OGP) de
2018, em Tblisi, na Geórgia.
Os interessados devem criar
um projeto de atividades em uma
das temáticas de governo aberto: Transparência, Gestão Participativa, Inovação ou Comunicação. Os agentes selecionados
realizarão atividades formativas
de promoção e cultura de gover-

no aberto durante quatro meses
de 2018 nas áreas de abrangência de todas as Prefeituras Regionais da cidade de São Paulo.
Serão contratados 26 Agentes de Governo Aberto, com bolsa mensal de R$ 1.500,00, e
quatro Tradutores Intérpretes de
Libras para atuarem nas atividades formativas, com bolsa mensal de R$ 1.123,00.
O agente deve buscar garantir a realização das oficinas e atividades de planejamento em todos os meses do contrato, na
proporção ideal de 15 horas
mensais, sendo 10 horas de formação/oficinas por mês e cinco
horas de planejamento.
As atividades formativas serão destinadas ao público em
geral, gestores, servidores públicos, conselheiros municipais, redes, associações, organizações e coletivos da sociedade civil.
Agentes de Governo Aberto
Iniciado em 2015, o Progra-

ma Agentes de Governo Aberto
já capacitou 20.383 pessoas,
sendo premiado no Fórum de
Inovação Social no Setor Público e reconhecido como prática
governamental replicável pela
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e pelo Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP).
Com base no conceito adotado pela iniciativa internacional
Open Government Partnership
(OGP), considera-se como diretrizes de Governo Aberto a
transparência e o acesso às informações públicas; o fortalecimento da participação social; o fomento à inovação tecnológica; e o fortalecimento da
integridade pública, por meio
da prevenção e do combate à
corrupção.
Inscrições
Para se inscrever, basta se
cadastrar na Plataforma SP Cultura
(http://
spcultura.prefeitura.sp.gov.br/

autenticacao/). Ao realizar a
inscrição no Projeto, o candidato deve associar seu “Agente” ao Edital.
Para mais informações, confira o Edital completo
em: https://drive.google.com/
f i l e / d / 1 m 1 0 M i w s
QjDMdj4EZwgMgmfxUOkCoyv_a/
view?usp=sharing
Portal da Transparência
A Prefeitura também anunciou ferramentas no Portal da
Transparência Municipal, com a
inserção de novas áreas
de transparência em mapas (dados georreferenciados com possibilidade de pesquisa e localização no mapa da cidade sobre zoneamento urbano, equipamentos municipais de educação, saúde, meio ambiente,
etc.) e a transparência em
gráficos (de fácil visualização sobre receitas e despesas,
demandas com base na Lei de
Acesso à Informação e dados
sobre o funcionalismo municipal).

Prefeitura realiza audiências públicas
da Lei Orçamentária de 2019
A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo promove, neste mês de julho, audiências públicas nas 32 Prefeituras Regionais
para a discussão da Lei Orçamentária Anual de 2019 (LOA 2019).
Trata-se de momento fundamen-

tal no ciclo orçamentário, que envolve a participação da sociedade
civil e a apresentação de suas demandas à Prefeitura.
O novo calendário com as
datas das audiências públicas foi
publicado na quarta-feira (4) na

página 19 do Diário Oficial do
Município. Anteriormente, havia
sido divulgado no site e rede social da Prefeitura um calendário
que teve de ser alterado para atender o prazo de divulgação previsto no Projeto de Lei 167/2018.

Após as audiências públicas,
a proposta orçamentária será elaborada juntamente com as demais Secretarias e enviada à Câmara Municipal até o dia 30 de
setembro, prazo definido pela
Lei Orgânica do Município.

Últimos dias para alunos confirmarem
inscrição no programa MedioTec
Termina na próxima sextafeira (6) o prazo para que estudantes da 2ª série do Ensino
Médio na rede estadual paulista se inscrevam no programa
MedioTec, que oferece 1.465
vagas. Vale destacar que os cursos técnicos profissionalizantes são ofertados no contraturno, em unidades do Centro Paula Souza (CPS) distribuídas em
26 municípios.

A relação de cidades atendidas pode ser conferida
no portal da Secretaria da Educação do Estado. As inscrições
são on-line em um link exclusivo no endereço eletrônico.
Além disso, é importante lembrar que todos os aprovados
recebem bolsa-auxílio mensal
de R$ 200.
O MedioTec tem foco nos
jovens de baixa renda e é finan-

ciado pelo Ministério da Educação (MEC). Na edição atual,
estão abertas oportunidades
em nove cursos: Açúcar e Álcool; Administração; Cozinha;
Desenvolvimento de Sistema;
Florestas; Logística; Nutrição
e Dietética; Programação de
Jogos Digitais; e Secretariado.
A Secretaria da Educação e
o CPS fixaram três critérios de
seleção e classificação: candi-

datos beneficiários de programas sociais, bom rendimento
em Língua Portuguesa e Matemática na 1ª série do Ensino Médio em 2017, além da
frequência. Alunos que cursaram o Ensino Fundamental –
Anos Finais (6º ao 9º ano ou
5ª a 8ª série) integralmente
em rede pública também terão preferência no p reenchimento das vagas.

Estado de São Paulo terá 495
novos agentes penitenciários
Conforme publicação no Diário Oficial de quarta-feira (4),
o governador Márcio França autorizou a contratação de 495
novos funcionários para o sistema penitenciário paulista.
Um total de 450 profissionais serão nomeados para o
cargo de Agente de Segurança
Penitenciária (ASP), do sexo
masculino, regido pelo Edital
121/2014, publicado em 06/
09/2014, e de 45 candidatas

para o cargo de ASP, do sexo
feminino, regido pelo Edital
001/2013, publicado em 16/
01/2013.
Após concluírem curso de
formação, os novos agentes
poderão trabalhar tanto nas
170 unidades prisionais em atividade, como nas demais que
serão inauguradas dentro do
Plano de Expansão de Unidades Prisionais.
A posse dos nomeados de-

pende da aptidão no exame médico de ingresso realizado pelo
Departamento Perícias Médicas
do Estado (DPME), devendo ser
concluída no prazo de 30 dias
(podendo ser prorrogado por
igual período) a contar da publicação do decreto.
Atividade exercida no cargo
O Agente de Segurança Penitenciária (ASP) é responsável
pela segurança interna dos presídios. Atua dentro das unidades

prisionais, em procedimentos
como abertura e fechamento de
celas, contagem de presos, revistas para localização de eventuais objetos não permitidos no
interior das unidades e remoções
internas.
Os provimentos para Agente
de Segurança Penitenciária –
ASP Classe I são de R$ 2.790,24
mensais, com o adicional de R$
R$ 691,64 referente ao adicional de insalubridade.
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Banco do Brasil destina
R$ 103 bi para crédito agrícola
O Banco do Brasil vai destinar R$ 103 bilhões para o financiamento da safra agrícola 2018/
2019. O valor é 21% maior do
que o total desembolsado na safra 2017/2018, cerca de R$ 85
bilhões. Para a safra que se inicia neste mês, os juros também
serão menores do que os praticados até este momento. Em
entrevista à NBr , o presidente
do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, disse que,
para a agricultura familiar, a
taxa vai variar de 2,5% a 4,6%
ao ano e, para os empréstimos
do agronegócio, será de 6% a
7,5%. O anúncio do Plano Safra do Banco do Brasil foi feito
nesta quarta-feira (4) em cerimônia na sede da instituição,
com a participação do presidente Michel Temer.
O Banco do Brasil é o principal agente de financiamento da

agricultura brasileira: responde
por 60% do crédito disponível
para o setor. Neste ano, o governo federal anunciou um total de
R$ 194,3 bilhões para o financiamento da safra agrícola 2018/
2019. “Eu considero o Banco do
Brasil, que é responsável por
60% dos créditos do agronegócio, o grande parceiro da agricultura brasileira. É importante
destacar, acima de tudo, a capacidade que o produtor brasileiro teve de se superar, se reinventar e fazer com que o Brasil chegasse aos números que
temos hoje”, afirmou Caffarelli.
O lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil acontece
tradicionalmente na sequência
do anúncio do governo federal.
Os R$ 103 bilhões serão direcionados ao custeio e ao investimento da produção agrícola,
bem como à comercialização

dos produtos. No total, o saldo
da carteira de crédito agrícola
do Banco do Brasil tem R$ 185
bilhões, sendo R$ 43 bilhões
para a agricultura familiar, R$
117 bilhões para grandes empresas e R$ 24 bilhões para empresas de médio porte.
O presidente do Banco do
Brasil destacou a importância do
setor rural para a retomada do
crescimento econômico do país.
“O agronegócio talvez seja o
grande instrumento que o Brasil
tem hoje para a retomada do
crescimento econômico. O setor teve participação ativa na superação da crise”, argumentou.
Segundo Caffarelli, a agricultura responde por 23% do
Produto Interno Bruto (PIB) e
por 44% do total das exportações brasileiras, o que deixa clara a vocação do país para o agronegócio. “Estamos trabalhando

para dar continuidade a um trabalho que foi feito, lembrando
que a safra 2016/2017 foi a maior de todos os tempos. Nós tivemos 238 milhões de toneladas. Esperamos que a safra
2017/2018 possa atingir números bastante semelhantes.
Portanto, começamos uma
nova safra com muita expectativa, com muita esperança de
continuar esse processo de produção”, disse.
Nos últimos 25 anos, segundo Caffarelli, a área plantada no
país cresceu 65%, mas a produção aumentou 375% no mesmo
período. Para se chegar a esses
índices, disse Caffarelli, houve
um forte investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, bem como um estímulo
ao crédito, com participação
expressiva do Banco do
Brasil.(Agencia Brasil)

Cotas dos EUA ainda não afetam
exportações de aço, diz ministro
A imposição de cotas ao aço
brasileiro pelos Estados Unidos
ainda não afetou as exportações
brasileiras, afirmou na terçafeira (3) o ministro da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços,
Marcos Jorge de Lima. Segundo ele, é necessário um acompanhamento de médio e longo
prazos para verificar os efeitos
das restrições comerciais norte-americanas. Ele disse, no entanto, que as análises preliminares não verificaram impacto sobre as vendas do metal.
“Temos de observar mais
adiante como as exportações de
aço vão se comportar. Até agora,
conseguimos manter a média de
exportações de aço para os Estados Unidos. O Brasil tem uma
quota reduzida para o produto
[aço] acabado, que está sendo acomodada internamente. Entretanto temos que observar como os
embarques vão se comportar até
dezembro”, declarou Lima.
Em junho, o Brasil exportou
US$ 622 milhões de semimanu-

faturados de ferro e de aço, quase o dobro dos US$ 312 milhões
vendidos no mesmo mês do ano
passado. As exportações de tubos flexíveis de ferro e de aço
somaram US$ 161 milhões,
contra US$ 156 milhões em junho de 2017.
Para fugir da sobretaxação de
25% para o aço, o Brasil negociou com os Estados Unidos
quotas máximas calculadas com
base na média do volume exportado de 2015 a 2017. O limite
de exportação de aço semiacabado (como blocos e placas),
usados como insumo por siderúrgicas norte-americanas, equivalerá a 100% dessa média. Para
os produtos acabados (aços longos, planos, inoxidáveis e tubos), a quota corresponderá a
70% desse montante.
Os limites entraram em vigor em 1º de junho. O Brasil
não conseguiu negociar quotas
de exportações para o alumínio, que passou a ser sobretaxado em 10%.

De acordo com o ministro,
no primeiro mês de vigência das
barreiras comerciais norte-americanas, não foi observada entrada acima da média de aço laminado da Rússia e da China no
Brasil. De acordo com o ministro, isso é sinal de que, até agora, a produção de aço que deixou de entrar nos Estados Unidos ainda não foi desviada para
o mercado brasileiro.
“Suspendemos as tarifas antidumping [punição para países
que vendem abaixo do custo de
produção] para esses produtos
[da Rússia e da China]. A suspensão veio acompanhada do
monitoramento das importações desses produtos [pelo Brasil], mas, até agora, não observamos crescimento das compras”, explicou Lima.
Carne
No primeiro semestre, as
exportações cresceram 5,7%
em relação aos seis primeiros
meses do ano passado. O Brasil

registrou recorde nos embarques de minério de ferro, soja
em grão, farelo de soja e celulose, mas o desempenho não se
repetiu com as carnes, afetadas
por diversos embargos sanitários e comerciais.
De janeiro a junho, as vendas de carne suína caíram 32,9%
em valor e 19,1% em volume.
Segundo o secretário de Comércio Exterior do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Abrão Neto, a maior
parte da queda deve-se ao embargo da Rússia, em vigor desde
novembro do ano passado. As
exportações de frango in natura
recuaram 17,4% em valor e
10,8% em volume, motivadas
principalmente pelos embargos da União Europeia, da Arábia Saudita e pela tarifa antidumping imposta pela China.
Somente as carnes bovinas registraram crescimento nas exportações neste ano: alta de 3%
em valor e de 7,1% em volume.
(Agencia Brasil)

Turistas deverão
pagar taxa para
entrar na União
Europeia
A União Europeia vem discutindo, desde o ano passado, um
novo sistema de vistos de entrada para turistas. Nesta quinta-feira (5), o Parlamento Europeu votará a lei e, caso seja aprovada,
deverá ser formalmente adotada pelo Conselho Europeu. Isso
significa que o sistema autorização de viagens estará operacional até 2021, quando os turistas não europeus isentos de visto
terão de solicitar autorização na internet para visitar a Europa, a
um custo individual de 7 euros.
O objetivo do Sistema Europeu de Informação e Autorização
de Viagem (Etias - European Travel Information and Authorisation System, em inglês) é a segurança interna e o reforço das fronteiras externas da UE. O sistema deve contribuir para identificar
e reduzir crimes e atos terroristas, além de impedir a migração
irregular, diminuir tempos de procedimento de entrada nos países e melhorar a gestão das fronteiras.
A triagem servirá para identificar pessoas que possam representar risco antes que cheguem às fronteiras europeias. No entanto, segundo a eurodeputada húngara Kinga Gál, relatora do
projeto, o Etias não deve ser um obstáculo para os viajantes comuns. “Será um processo fácil, uma verificação online antes de
viajar para a UE”, disse Kinga Gál.
De acordo com o Parlamento Europeu, atualmente não há informação suficiente sobre os cidadãos de outros países que não
precisam de visto para entrar na Europa, ficando o controle sob a
responsabilidade de guardas de fronteiras, que muitas vezes não
têm conhecimento sobre riscos de segurança, migratórios ou
sanitários.
Completamente eletrônico, o sistema é destinado a visitantes de países que não precisam de visto para a zona Schengen.
Atualmente, cidadãos de 62 países não pertencentes ao espaço
Schengen, inclusive do Brasil, podem entrar na UE sem visto por
até 90 dias. Estima-se que 39 milhões de visitantes isentos de
visto vão a países da Europa em 2020.
O sistema eletrônico vai recolher dados pessoais como o
nome, o tipo de documento de viagem, os dados biométricos (uma
combinação de quatro impressões digitais e a imagem facial) e
data e local de entrada e de saída e possíveis recusas de entrada.
Serão também feitas uma série de perguntas básicas relacionadas com os antecedentes criminais e a presença em zonas de
conflito.
A autorização custará 7 euros e será válida durante três anos,
sendo gratuita para os menores de 18 e para os maiores de 70
anos. Além do uso para fins comerciais e de turismo, o novo
sistema permitirá que as pessoas visitem os países da UE por
motivos médicos e de trânsito. (Agencia Brasil)

OMC registra
Greve dos caminhoneiros fez indústria
aumento das restrições
recuar 10,9% de abril para maio
ao comércio nos

A produção industrial brasileira caiu 10,9% em maio deste
ano, na comparação com abril.
Foi a maior queda do indicador
desde dezembro de 2008, com
recuo de 11,2%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a queda foi
motivada principalmente pela
paralisação dos caminhoneiros
no final de maio, que afetou o
processo de produção em várias
unidades industriais do país.
Na comparação com maio
do ano passado, o recuo chegou
a 6,6%, o mais intenso desde
outubro de 2016, que foi de

7,3%, interrompendo 12 meses
consecutivos de altas. Apesar
disso, a indústria brasileira ainda acumula altas de 2% no ano e
de 3% em 12 meses.
“A greve desarticulou o processo de produção em si, seja
pelo abastecimento de matéria
prima, seja pela questão da logística na distribuição. A entrada do
mês de maio caracterizou uma
redução importante no ritmo de
produção”, explicou o coordenador da pesquisa André Macedo.
O patamar de produção industrial retornou a um nível próximo ao de dezembro de 2003,

ficando 23,8% abaixo do recorde alcançado em maio de 2011.

Atividades
De abril para maio, o recuo
atingiu as quatro grandes categorias econômicas, com destaque para os bens de consumo
duráveis, que tiveram queda de
27,4%. Os bens de consumo
semi e não duráveis caíram
12,2%. As demais categorias tiveram os seguintes decréscimos:
bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos (-18,3%), e
bens intermediários, isto é, os
insumos industrializados para o

setor produtivo (-5,6%).
Das 26 atividades pesquisadas, 24 tiveram queda na produção. As principais influências
negativas vieram dos veículos
automotores, reboques e carrocerias (-29,8%), dos produtos
alimentícios (-17,1%) e de bebidas (-18,1%), todas pressionadas pela paralisação dos caminhoneiros.
Os únicos segmentos com
alta na produção foram coque,
produtos derivados do petróleo
e biocombustíveis (6,3%) e de
indústrias extrativas (2,3%).
(Agencia Brasil)

Petrobras e estatal chinesa fazem
parceria para investir no Comperj
A Petrobras e a China National Petroleum Corporation
(CNPC) assinaram carta de intenções para definir os ativos
que deverão integrar a parceria
estratégica das empresas para a
conclusão da refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (Comperj), em Itaboraí,
e a participação da estatal chinesa em quatro campos petrolíferos na Bacia de Campos.

A parceria permitirá a utilização do Comperj para refinar
óleo pesado produzido nos campos de Marlim, Voador, Marlim
Leste e Marlim Sul.
Para a Petrobras, o acordo é
importante não só para concluir
a refinaria do Comperj, que foram interrompidas em 2015,
com 80% concluídos, como
para garantir novos investimentos e revitalizar os campos pe-

trolíferos em questão.
Para a CNPC, a estratégia
servirá para que a estatal chinesa tenha acesso a um projeto integrado com refino no Brasil.
As duas empresas são parceiras na área de Libra, primeiro contrato pelo regime de partilha de produção, localizada no
pré-sal da Bacia de Santos, desde 2013. No ano passado, um
consórcio formado pela Petro-

bras (operadora, com 40%),
CNPC com 20% e pela British
Petroleum (BP) com 40% de
participação foi o vencedor para
o bloco Peroba, um dos mais
disputados do leilão.
A atual parceria foi firmada
em julho de 2017, com a assinatura de um memorando de entendimento. As empresas estão
trabalhando juntas para detalhar
a parceria. (Agencia Brasil)

Entrada de dólares supera saída
em US$ 3,7 bilhões em junho
No mês passado, entraram
mais dólares no país do que saíram. O saldo positivo ficou em
US$ 3,710 bilhões. De acordo
com dados divulgados na quarta-feira (4) pelo Banco Central
(BC), foi o terceiro mês segui-

do de entrada líquida (descontada a saída) de dólares no país.
De janeiro a junho, o saldo positivo chegou a US$ 22,525 bilhões.
Em junho, o fluxo financeiro (investimentos em títulos,
remessas de lucros e dividendos

ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras
operações) ficou positivo em
US$ 890 milhões. No primeiro
semestre, houve mais saída que
entrada, o que levou ao saldo
negativo de US$ 7,241 bilhões.

Já o fluxo comercial (operações de câmbio relacionadas a
exportações e importações) ficou positivo em US$ 2,820 bilhões, em junho, e em US$
29,767 bilhões, no primeiro semestre. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

países do G20
A Organização Mundial do Comércio (OMC) registrou 39
novas medidas de restrição ao comércio aplicadas por países integrantes do G20 (grupo das 20 maiores economias mundiais),
de 16 de outubro de 2017 a 15 de maio deste ano. Isso representa uma média de seis decisões restritivas por mês, segundo a avaliação periódica que a OMC faz das barreiras comerciais dos
países do G20.
“A tendência mais preocupante durante esse período é o aumento das medidas restritivas do comércio que apareceram em
um momento de crescentes tensões comerciais. A comunidade
internacional deveria estar preocupada”, ressalta o relatório.
As restrições incluem aumento de tarifas, procedimentos de
alfândega mais limitativos e impostos e taxas sobre importações.
As 20 economias mais industrializadas ou emergentes que
constituem o G20 também aplicaram no período observado 47
medidas com o objetivo de facilitar o comércio, entre as quais a
eliminação ou redução de tarifas, simplificação de procedimentos alfandegários e redução das taxas de importação.
O número médio de disposições de facilitação do comércio
foi estabelecido em sete por mês, frente às seis registradas na
avaliação anterior.
A cobertura estimada das medidas de facilitação do comércio (US$ 82,7 bilhões) é maior que a das restritivas (US$ 74,1
bilhões), destaca o documento.
No entanto, a cobertura estimada das medidas restritivas à
importação é mais de uma vez e meia maior que no mesmo período entre 2016 e 2017.
Quanto ao início de investigações de remédios comerciais,
esta continua sendo a medida mais frequentemente aplicada pelo
G20, já que representa 49% de todas as implementadas entre
meados de outubro e meados de maio.
A cobertura das iniciações de remédios comerciais teve um
“aumento significativo” nos dois últimos relatórios, dado que se
situou em US$ 52,3 bilhões, enquanto a de terminação dos mesmos foi estimada em US$ 6,2 bilhões.
“Em uma conjuntura na qual a economia global está finalmente
começando a gerar crescimento econômico sustentado após a
crise financeira mundial, a incerteza criada pela proliferação de
ações restritivas do comércio poderia colocar em risco a recuperação”, adverte o texto.
A OMC acrescenta que “o sistema multilateral do comércio
foi construído para resolver os problemas. No entanto, o aumento das medidas restritivas poderia acarretar riscos para o próprio
sistema”.
Por isso, o relatório recomenda aos membros do G20 que
façam tudo o que for necessário para desativar a situação e promover a recuperação comercial. (Agencia Brasil)
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Comissão aprova MP que estabelece
preços mínimos para o frete
Presidente da GE e executivo
da Philips são presos
em operação da PF
A Operação Ressonância,
desencadeada na manhã de
quarta-feira (4), em ação conjunta envolvendo o Ministério
Público Federal (MPF) e a Polícia Federal, prendeu o ex-presidente da Philips Medical Systems no Brasil e atual presidente e CEO da GE para a América
Latina, Daurio Speranzini Júnior. Também foi preso o executivo da Philips Frederik Knudsen, além de outras 20 pessoas
suspeitas de envolvimento em
um esquema de fraudes em
contratos e licitações para fornecimento de equipamentos
médicos e hospitalares no âmbito da Secretaria Estadual de
Saúde do Rio de Janeiro e do
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).
Desencadeada a partir de
investigações e dados colhidos
na Operação Fratura Exposta,
que levou à prisão de Sérgio
Côrtes, ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral, a
operação de hoje foi um desdobramento da Operação Fratura Exposta, na qual órgãos de
controle como o Conselho de
Defesa Administrativa (Cade),
o Tribunal de Contas da União
(TCU) e a Controladoria-Geral
da União (CGU) identificaram
um cartel de fornecedores que
atuou entre os anos de 1996 e
2017 no Into.
A operação contou com a
participação de cerca de 180
agentes federais, para cumprir
13 mandados de prisão preventiva; nove mandados de prisão
temporária e 43 mandados de
busca e apreensão em cinco
estados da Federação: Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraíba,
Minas Gerais e Distrito Federal. Segundo informações do
Ministério Público, do total de
22 mandados de prisão, 20 foram cumpridos e apenas dois
não foram levados adiante porque os envolvidos se encontram fora do país.
Os mandados foram expedidos pela 7° Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que
também determinou a intimação do ex-secretário de Saúde
do Rio, que, no entanto, não foi
localizado em sua residência na
Lagoa, zona Sul da Cidade. Côrtes foi preso em abril de 2017,
mas obteve habeas corpus em
fevereiro deste ano por decisão do ministro do Supremo
Tribunal Federal, Gilmar Mendes.
Na ação de hoje são investigadas 37 empresas e a possibilidade de envolvimento das
mesmas em crimes de formação de cartel objetivando manipular valores e direcionar os
vencedores em licitações, corrupção, organização criminosa
e lavagem de dinheiro e que,
segundo o MPF, opera no estado desde 1996. A Justiça Federal também decretou o bloqueio de bens dos investigados
no valor de 1,2 bilhão de reais.
Gerente da Phillips
Os agentes envolvidos na
operação cumpriram ainda
mandados de busca e apreensão
em 44 diferentes endereços,
inclusive nos prédios da Philips
e da Johnson & Johnson do
Brasil, realizando ainda a prisão do supervisor de vendas da
Philips à época dos fatos investigados, e atual gerente de contas estratégicas da empresa,
Frederik Knudsen.

O procurador da República
Felipe Bogado disse que o grupo promoveu uma verdadeira
apropriação privada dos serviços de saúde no estado. “O que
a gente tem visto nesta operação é uma verdadeira apropriação privada dos serviços de
saúde pública no estado do Rio
de Janeiro, principalmente no
Into e na Secretaria de Saúde.
O sr. Miguel Iskin [presidente da Oscar Iskin], a partir de
suas empresas, de seus funcionários e de outras 33 empresas cartelizadas inviabilizaram a competitividade nas
licitações promovidas pelo
Into e afastaram completamente os interesses públicos
destas licitações”.
Em entrevista coletiva, os
procuradores da República
afirmaram que existem “robustas provas da participação” dos
acusados na prática dos crimes
de corrupção, fraudes a licitações e organização criminosa.
Afirmaram, ainda, que os “principais executivos de fabricantes multinacionais de equipamentos médicos” atuaram no
esquema “por meio de acordos
que direcionava os vendedores
das licitações mediante o pagamento de propina a agentes
públicos.
Eles avaliam que, nos nove
contratos analisados pelo MPF
até agora, somente no Into os
processos licitatórios fraudulentos levaram ao desvio de R$
420 milhões. Outros R$ 47
milhões foram desviados da
Secretaria Estadual de Saúde.
Já o auditor do Tribunal de
Contas da União (TCU), Márcio Pacheco, disse que o tribunal está solicitando a devolução aos cofres públicos de
R$ 85 milhões.
Em nota, a Johnson & Johnson Medical Devices Brasil
disse que “segue rigorosamente as leis do país e está colaborando integralmente com as
investigações em andamento”.
A Agência Brasil manteve
contato com a GE, que informou estar ainda preparando
uma resposta para a imprensa.
Até o fechamento da matéria a
empresa ainda não havia respondido à solicitação. Com
relação à Philips Medical Systems, a Agência Brasil não
conseguiu estabelecer contato.
Balanço da operação
Balanço divulgado pela
Polícia Federal (PF) nesta
quarta-feira, indicava que, até
o momento, foram cumpridos
20 dos 22 mandados de prisão
decretados e todos os 43 mandados de busca.
Na cidade do Rio de Janeiro foram cumpridos 12 mandados de prisão e 23 mandados
de busca e apreensão; no município de Rio Bonito (RJ) foi
cumprido um mandados de busca e apreensão; e no município
de Itaperuna foi cumprido um
mandado de busca e apreensão.
Na capital paulista, por sua
vez, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e
sete mandados de prisão. Na Paraíba, foram cumpridos dois
mandados de busca e apreensão
no município de Cabedelo.
Em Minas Gerais, foram
cumpridos 1 mandado de prisão
e 1 mandado de no município
de Juiz de Fora, enquanto no
Distrito Federal, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. (Agencia Brasil)

Em uma sessão de menos de
cinco minutos, deputados e senadores aprovaram, em comissão mista, a Medida Provisória
(MP) 832/18, que estabelece
um preço mínimo para os fretes
de carga no país. Dessa forma, a
MP pode ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. A
medida foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram as estradas de todo
país no mês de maio.
O texto tinha sido apresentado na terça-feira (4) pelo relator da matéria, deputado Osmar
Terra (MDB-RS), mas pedido de
vista do deputado Evandro Gussi
(PV-SP) adiou a votação que
ocorreria ainda ontem. Ele argumentou que, pela complexidade,
o tema exige melhor análise.
A proposta estabelece que
caberá à Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)
publicar duas vezes ao ano (até
20 de janeiro e até 20 de julho)
os preços mínimos do frete referentes ao quilômetro rodado,
por eixo carregado, considerando distâncias e especificidades
das cargas e priorizando o custo

do óleo diesel e dos pedágios. A
agência também publicará a planilha de cálculos utilizada para a
obtenção dos preços mínimos.
Ao justificar a proposta, Osmar Terra defendeu que a medida não se trata de definir e tabelar os preços a serem praticados no mercado. “A definição
que se busca é de um piso mínimo, referente ao custo operacional do serviço. Provavelmente, valores mais altos que
o piso mínimo serão praticados
na maior parte do ano e as relações de mercado, naturalmente, deverão se reequilibrar
a partir de um r eferencial mínimo”, disse.
Anistia a multas
O relator acolheu a emenda
proposta pelo deputado Nelson
Marquezelli (PTB-SP) que prevê anistia para as multas e sanções aplicadas aos caminhoneiros durante a paralisação da categoria. O texto prevê tanto às
multas de trânsito, que foram
aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, quanto as multas resultantes de decisões judiciais.

Valor diferenciado
O relator incluiu no texto
valores mínimos diferenciados
para o transporte de contêineres
e de veículos dedicados ou fidelizados por razões sanitárias ou
outras razões. Essa era uma das
reivindicações de alguns setores
produtivos, como o de proteína
animal (ovo, aves, suínos, bovinos, rações). Além disso, o parlamentar incluiu um trecho que
obriga a ANTT a publicar uma nova
planilha de preços sempre que o
preço do óleo diesel no mercado
nacional variar mais do que 10%,
para mais ou para menos.
O texto aprovado na comissão prevê que as empresas que
firmarem co ntratos de frete
com valores abaixo do piso
mínimo estarão sujeitas a indenizar o transportador com o
dobro do valor contratado,
descontado o montante pago,
e sem prejuízo de multa. A
medida também determina a
responsabilização subsidiária
de quem ofertar fretes abaixo
da tabela e obriga o transportador a carregar documento referente ao contrato de frete.

Ministério da Agricultura
Antes da aprovação da MP,
o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, alertou que o impasse na definição da tabela poderia gerar instabilidade e atraso na comercialização de mercadorias do setor.
“Se transporta aquilo que já
tinha sido c omercializado com
preço de frete estipulado lá atrás”,
afirmou. “Temos relatos de aumentos até de 60%, 50%, 25%, mas
esses são números aos quais o mercado vai se ajustar. O problema é a
instabilidade que se criou nesse período e o retardo na comercialização”, disse Maggi, que participou
nesta quarta-feira do anúncio do Plano Safra do Banco do Brasil.
O tabelamento foi contestado no Supremo Tribunal Federal
(STF) por entidades da agropecuária e da indústria.
“Uma tabela de custo mínimo pode ser absorvida? Pode.
Mas ela tem que ser o mínimo,
e a lucratividade, a atratividade,
deve vir em função de quanto é
transportado e o quanto as pessoas se envolvem nisso”, disse
Maggi. (Agencia Brasil)

Rio Grande do Sul confirma
sétimo caso de sarampo
A Secretaria de Saúde do Rio
Grande do Sul confirmou mais
um caso de sarampo – o sétimo
no estado. Uma mulher, de 29
anos, moradora do município de
Vacaria, teve contanto com um dos
casos anteriormente confirmados
em Porto Alegre e foi infectada.
Um outro caso suspeito da doença, identificado na capital gaúcha, segue em investigação.
A primeira notificação de
sarampo no Rio Grande do Sul,
em março, foi em uma criança
de 1 ano, não vacinada, que vive
em São Luiz Gonzaga e que se
contaminou em viagem à Europa, onde há um surto da doença.
A segunda confirmação foi uma
estudante de 25 anos, de Porto
Alegre, que esteve em Manaus,

onde também há surto de sarampo. Em seguida, quatro moradores de Porto Alegre vinculados
à estudante testaram ( positivo
para sarampo.
Américas estavam livres
do vírus
As Américas foram consideradas livres do sarampo em setembro de 2016, após ausência
da circulação do vírus pelo período de 12 meses. Além do Rio
Grande do Sul, Amazonas e Roraima registram surtos da doença, com cerca de 500 casos confirmados e mais de 1,5 mil em
investigação.
Atenção
De acordo com a Secretaria

de Saúde do Rio Grande do
Sul, qualquer indivíduo que
apresentar febre e manchas no
corpo acompanhadas de tosse, coriza ou conjuntivite deve
procurar os serviços de saúde
para investigação – principalmente aqueles que estiveram
recentemente em locais com
circulação do vírus.
Casos suspeitos devem ser
informados imediatamente às
secretarias municipais ou por
meio do Disque Vigilância 150.
“A mais efetiva forma de prevenção é a vacinação. Para ser
considerada vacinada, a pessoa
precisa ter o registro em caderneta de vacinação conforme esquema vacinal. A rede pública de
saúde disponibiliza gratuitamen-

te a vacina tríplice viral para a
população de 12 meses a 49
anos de idade e para profissionais de saúde e demais pessoas envolvidas na assistência
à saúde hospitalar”, informou
a pasta.
São considerados vacinados:
- pessoas de 12 meses a 29
anos que comprovem duas doses
de vacina com componente sarampo/caxumba/rubéola;
- pessoas de 30 a 49 anos
que comprovem uma dose de tríplice viral;
- profissionais de saúde, independentemente da idade que,
comprovem duas doses de tríplice viral. (Agencia Brasil)

Corte da OEA não dá continuidade à
consulta sobre impeachment de Dilma
A Corte Interamericana de
Direitos Humanos decidiu não
dar continuidade à “solicitação
de opinião consultiva” sobre o
impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A decisão é
uma resposta ao questionamento da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Por 4 votos favoráveis e
1 contrário, a decisão foi
tomada em 29 de maio e publicada em 1º de junho. A orientação é para informar as partes
envolvidas na ação: a Comissão

de Direit os Humanos da OEA,
os países que integram a organização e representantes da
Secretaria-Geral, do Conselho Permanente e do Comitê
Jurídico Interamericano, além
das entidades e pessoas que
apresentaram observações à solicitação.
A Corte reuniu juízes independentes de várias nacionalidades: o presidente Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot e o
vice-presidente Eduardo Vio
Grossi, além dos magistrados
Humberto Antonio Sierra Por-

to, Eliza beth Odio Benito, Eugenio Raúl Zaffaroni e L. Patricio Pazmiño Freire.
Argumentos
A consulta questiona como a
Corte analisa a preservação dos
direitos a favor de um presidente democraticamente eleito,
submetido a um juízo político,
e a separação de Poderes. Como
o tema é amplo e geral, os juízes decidiram com base em jurisprudências anteriores.
Foram citadas as situações
dos ex-presidentes Manuel Ze-

laya (Honduras), em 2009, e
Fernando Lugo (Paraguai), em
2012, ambos submetidos a processos de afastamento do poder,
e não especificamente de Dilma
Rousseff.
No documento, a decisão
menciona que não é adequada a
manifestação porque o assunto
“ainda não foi resolvido em nível interno”. De acordo com a
Corte, as petições de opinião
consultiva não devem ser utilizadas como “instrumento para
debate político interno”. (Agencia Brasil)

Documento Nacional de Identificação
poderá ser emitido pelos Correios
Os Correios e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fecharam
uma parceria na quarta-feira (4)
com o objetivo de garantir a
emissão do Documento Nacional de Identificação (DNI) em
todo o país. Previsto na Lei nº
13.444/2017, o DNI é um documento digital único que reunirá informações da identidade
(RG), CPF, título de eleitor e
carteira nacional de habilitação
dos cidadãos.
A base de dados dessa nova
identidade utiliza os registros
biométricos dos eleitores armazenados pelo TSE, que coor-

dena os trabalhos de implementação por meio de um Comitê
Gestor da Identificação Civil
Nacional. A parceria com os
Correios prevê a abertura de
pontos de atendimento para
acesso ao documento, aproveitando a capilaridade da estatal,
presente em todos os municípios brasileiros.
Como projeto-piloto, inicialmente, os Correios vão emitir o DNI a partir de sua agência
central, em Brasília, apenas para
funcionários da própria empresa. “Conforme for o piloto, as
conclusões [desse projeto], es-

tabeleceremos um cronograma
da parceria para o atendimento
à população”, explicou a juíza
auxiliar do TSE, Ana Lúcia de
Andrade Aguiar, que assinou o
protocolo de intenção junto
com o presidente dos Correios, Carlos Fortner.
De acordo com a magistrada, ainda no segundo semestre
deste ano o documento começará a ser emitido para a população, mas de forma escalonada.
“Não vamos lançar tudo ao mesmo tempo, [ocorrerá] em alguns
estados antes do que em outros,
justamente para dar uma segu-

rança para a própria operação”.
Para poder obter o documento, o cidadão precisará estar registrado na base biométrica do
TSE. Isso significa que a pessoa
terá de ter o título de eleitor já
com a identificação de biometria realizada. Segundo o TSE,
essa base de dados conta atualmente com 88 milhões de pessoas registradas.
Apesar do DNI ser um documento digital, o Comitê Gestor
da Identificação Civil Nacional
analisa a viabilidade de também
emitir uma versão física da nova
identidade. (Agencia Brasil)
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Ministério lança portal para
promover indústria 4.0 no país
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
Marcos Jorge, lançou na quarta-feira (4) o Portal HUB i4.0,
com objetivo de promover a indústria 4.0, em um esforço conjunto entre o governo e o setor
privado. O evento, que ocorreu
na Câmara de Comércio Internacional do Brasil (ICC-Brasil), na
capital paulista, faz parte da
agenda criada em março deste
ano para a modernização da indústria nacional.
“Temos que investir em inovação e iniciativas que aumentem a nossa produtividade para
garantir uma indústria mais forte e competitiva. Assim como já
acontece em outros países, o

Brasil precisa promover transformações inovadoras de eficiência, qualidade e redução de
custos em seus parques industriais, para assim garantir ganhos
expressivos de competitividade”, declarou o ministro.
De acordo com Marcos Jorge, o portal faz a integração de
temas como robótica, internet
das coisas, inteligência artificial e armazenamento de dados na
nuvem. O ministro disse que,
além da tecnologia, a indústria
4.0 deve permear ações de melhoria do ambiente de negócios.
Foram listadas 10 medidas,
como sensibilização e engajamento da indústria, financiabilidade e conexões globais.

A ferramenta vai funcionar
como um marketplace de tecnologia, ou seja, modelo de negócio eletrônico que oferta produtos e serviços de diversos
vendedores em um único ambiente. “Permitirá também que
bancos e agentes financeiros
ofereçam crédito e mecanismos adicionais de financiabilidade para o apoio das indústrias de qualquer segmento
econômico”, acrescentou o
ministro.
Financiamento
Marcos Jorge defendeu
ainda ações como redução de
impostos para aquisição de robôs colaborativos, harmoniza-

ção regulatória e apoio às startups. Segundo o ministro, nos
próximos três anos, o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
aportará R$ 5 bilhões com
spread pela metade para as linhas desse setor. Spread é a
diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que cobram ao conceder um empréstimo a uma
pessoa física ou jurídica.
Recursos para modernização dos parques industriais serão disponibilizados também
pelos bancos regionais e pela
empresa pública Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep).
(Agencia Brasil)

Ferrovia que liga RJ e ES vai entrar
em programa de concessões
A Secretaria-Geral da Presidência informou na quartafeira (4), por meio de nota, que
vai incluir a ferrovia EF-118,
que liga os estados do Rio de
Janeiro e Espírito Santo, no
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Segundo o comunicado, será realizada nos
próximos dias uma reunião extraordinária do Conselho do
PPI para qualificar a estrada de
ferro, a partir das diretrizes do
Plano Nacional de Logística.

O plano foi aprovado na 7ª
reunião do Conselho do PPI,
realizada na segunda-feira
(2), no Palácio do Planalto.
Após a reunião, também foi
anunciada a inclusão de mais
14 empreendimentos no programa de concessões do governo federal.
Em novembro do ano passado, os governadores do Rio de
Janeiro, Luiz Fernando Pezão,
e do Espírito Santo, Paulo Hartung, reuniram-se, em Porto do

Açu, localizado em São João da
Barra, no Norte fluminense, em
busca de apoio do governo federal para a construção da EF118 entre os dois estados.
Ferrovia Norte-Sul
Ainda segundo a nota, devido à importância da Ferrovia
Norte-Sul, cuja licitação do Tramo Sul ocorrerá no segundo semestre deste ano, será desenvolvido o projeto de engenharia do Tramo Norte, que ligará

Açailândia ao Porto de Vila do
Conde, em Barcarena, no Pará.
“Este passo é fundamental para
a viabilização de uma futura
concessão, que permitirá o
acesso a mais um importante
porto da Região Norte”, diz a
Secretaria-Geral. “Desta forma,
o governo federal reforça o
compromisso de priorizar o
aumento da participação do
modo ferroviário na matriz de
transportes brasileira”. (Agencia Brasil)

Governo aprova Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
O governo aprovou o 3º Plano Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, em decreto
publicado na quarta-feira (4) no
Diário Oficial da União. O plano reúne um conjunto de eixos e
medidas para combater essa prática, responsabilizar culpados e
dar assistência às vítimas pelos
próximos quatro anos, bem como
fortalecer a atuação das instituições envolvidas na repressão, incluindo governos, parlamentos e
tribunais nos âmbitos federal,
estadual e municipal.
O documento recomenda o
estabelecimento de parceria com
redes internacionais para facilitar
as investigações, a busca e o resgate de brasileiros objeto de trá-

fico em outros países. Destaca a
necessidade de fortalecer as embaixadas e consulados como pontos de acolhimento de vítimas.
Em casos dentro do país, o
plano aponta a importância de
qualificar a rede de atendimento
às vítimas, humanizando o tratamento, respeitando especificidades de gênero e orientação sexual, bem como com cuidado ao lidar com crianças e adolescentes.
Para além da assistência, o
plano trabalha também a reinserção das pessoas resgatadas na
sociedade. Entre as medidas listadas, estão também a inclusão de
vítimas ao Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Ministério da Educação.

Como forma de prevenção, sugere projetos de inclusão de pessoas mais vulneráveis de serem alvo
de traficantes em escolas e programas de acesso ao emprego.

lecimentos envolvidos em casos
comprovados, como o cancelamento da autorização ou medidas
administrativas se as organizações forem financiadas com recursos públicos.

Repressão - O plano prevê
um apoio às polícias e outros órgãos de segurança pública para a
realização de ações de combate
à prática. Lista a necessidade de
fortalecer as equipes responsáveis por esse tipo de investigação com especialistas em crimes
virtuais. Também recomenda a inclusão do problema como um dos
objetos de averiguação de fiscais
do Ministério do Trabalho.
O documento indica o estudo de formas de sanção a estabe-

Formação - Entre as medidas estão cursos e atividades de
formação para os servidores e
agentes envolvidos nas ações
contra o tráfico de pessoas. Também estão previstas a elaboração
e a difusão de material sobre o
tema, incluindo também conteúdos sobre migrações e refúgio,
que deverão ser disponibilizados
também a escolas e professores
por meio de uma plataforma
digital. (Agencia Brasil)

Petrobras reajusta
gasolina em 0,9%
nas refinarias
A Petrobras anunciou na
quarta-feira (4) um reajuste de
0,9% no preço da gasolina em
suas refinarias. De acordo com
a estatal, o litro do combustível passará a custar R$ 2,0033

a partir desta quinta-feira (5).
No mês, a gasolina acumula alta de 2,8%, já que, no final
de junho, combustível era negociado a R$ 1,9486. (Agencia Brasil)

Dólar fecha em leve alta de
0,45%; ações da Petrobras
se valorizam
Em pregão influenciado
pelo feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, o dólar fechou a cotação de quartafeira (04) em pequena alta de
0,45%, valendo R$ 3,9130 na
venda. Os investidores seguem
atentos aos rumos da disputa
comercial entre Estados Unidos e China, que terá o próximo capítulo na próxima sextafeira (6) com o início do prazo anunciado pelo governo
norte-americano para taxação
dos produtos chineses.
O Banco Central (BC) completa o terceiro dia da semana
sem efetuar swaps cambiais

(venda futura da moeda norteamericana) extraordinários,
mesmo divulgando na última semana que pretende continuar a
atuar no mercado cambial para
conter eventual alta do dólar.
Bolsa de valores
O Ibovespa, índice da B3
(bolsa de valores de São Paulo),
terminou o pregão desta quartafeira (04) em alta de 1,46%, com
74.743 pontos. O clima favorável para fechamento positivo
contou com a valorização dos
papéis preferenciais da Petrobras, que subiram 5,43%. (Agencia Brasil)

Preços de produtos primários
sobem 3,13% em junho
Os preços das commodities,
produtos primários com cotação
internacional, subiram em junho. O Índice de Commodities
Brasil (IC-Br), calculado mensalmente pelo Banco Central
(BC), registrou alta de 3,13%, na
comparação com maio. Em 12
meses encerrados em junho, o
índice registrou crescimento de
23,9% e, no primeiro semestre,
houve alta de 16,67%.
O IC-Br é calculado com base
na variação em Reais dos preços
de produtos primários (commodities) brasileiros negociados no
exterior. O BC observa os produtos que são relevantes para a
dinâmica dos preços no Brasil.
Em junho, o segmento de

energia (petróleo, gás natural e
carvão) apresentou alta de
3,95%. No caso dos metais (alumínio, minério de ferro, cobre,
estanho, zinco, chumbo, níquel,
ouro e prata), houve crescimento de 3,93%. O segmento agropecuário (carne de boi, algodão,
óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz, carne de porco,
cacau e suco de laranja) registrou alta de 2,51%, no mês.
O índice internacional de
preços de commodities CRB,
calculado pelo Commodity Research Bureau, registrou alta de
3,89% no mês passado, de
18,52% no primeiro semestre e
de 15,81%, em 12 meses.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
SÓLIDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ: 00.810.203/0001-43 - NIRE: 35.213.296.623
Extrato da 2ª Alteração de Contrato Social
1. Da Alteração do Objeto Social e da Razão Social: 1.1. Os sócios aprovam, sem quaisquer restrições a
alteração do objeto social que passa a ser a “administração de bens próprios, bem como a participação em
outras sociedades como sócia ou acionista”. Assim, as Cláusulas I e III do Contrato Social passa a vigorar com
a seguinte redação: “Cláusula I – A sociedade opera sob a denominação social de “Sólida Administração de
Bens Ltda.” “Cláusula III – O objeto social é a administração de bens próprios, bem como a participação em
outras sociedades como sócia ou acionista.” 2. Da Redução do Capital Social: 2.1. O capital social é de
R$ 10.000,00, representado por 10.000 quotas. Assim, a Cláusula IV do Contrato Social passa a vigorar com
a seguinte redação: “Cláusula IV – O Capital Social é de R$ 10.000,00 dividido em 10.000 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, distribuído entre os sócios da seguinte
forma: Sócio / Quotas / Valor (R$) / Percentual: Carmen Lucia Cursino Meme / 7.500 / 7.500,00 / 75,0%;
Fernando Cursino Meme / 1.250 / 1.250,00 / 12,5%; Cristina Meme Paiva / 1.250 / 1.250,00 / 12,5%; Total /
10.000 / 10.000,00 / 100%. 3. Da Cessão e Transferência de Quotas: 3.1. A sócia Carmen Lúcia Cursino
Meme cede e transfere, em caráter irretratável e irrevogável, a título oneroso, 3.750 quotas, totalizando
R$ 3.750,00, a Fernando Cursino Meme. 3.2. A sócia Carmen Lúcia Cursino Meme, cede e transfere, em caráter
irretratável e irrevogável, a título oneroso, 3.750 quotas, totalizando R$ 3.750,00, a Cristina Meme Paiva. 3.3.
Os sócios, neste ato, renunciam ao seu direito de preferência na cessão e transferência das quotas acima
aprovada. 3.4. Em razão de sua retirada da Sociedade, os sócios remanescentes e a sócia retirante outorgamse, mutuamente, a mais plena, geral, irretratável e irrevogável quitação em decorrência das quotas ora cedidas
e transferidas, bem como, em relação às suas obrigações com a Sociedade. 3.5. Consequentemente, a Cláusula
IV do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula IV – O Capital Social é de R$ 10.000,00
(dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
subscritas e integralizadas, distribuído entre os sócios da seguinte forma: Sócio / Quotas / Valor (R$) /
Percentual: Fernando Cursino Meme / 5.000 / 5.000,00 / 50%; Cristina Meme Paiva / 5.000 / 5.000,00 / 50%;
Total / 10.000 / 10.000,00 / 100%. 3.6. Todas as quotas representativas do capital social são ora gravadas com
cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, nos termos do Código Civil, uma vez que
decorrem de adiantamento de legítima de Carmen Lúcia Cursino Meme. 4. Reforma do Contrato Social:
4.1. Por fim, os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovam a reforma do Contrato Social.
SP, 17/05/2018. Carmen Lucia Cursino Meme. Fernando Cursino Meme. Cristina Meme Paiva.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1073532-59.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tônia Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a José Luiz Amaro da Silva, CPF 694.636.208-00, RG 5.340.314-9; Juliana Ennes Amaro da
Silva, CPF 178.359.548-50, RG 22.315.309-6; Rafael Ennes Amaro da Silva, CPF 308.608.098-11, RG
34.896.722-6; e Luiz Felipe Ennes Amaro da Silva, CPF 282.260.358-80, RG 26.225.736-1, que por este
Juízo tramita uma ação de Procedimento Comum, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Edifício Alitália. Citado o réu José Luiz Amaro da Silva, que não apresentou contestação, e
encontrando-se os demais corréus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a INTIMAÇÃO , por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
paguem a quantia de R$ 53.963,75 (21.02.2018), a ser atualizada até a data do efetivo pagamento, sob
pena de ser expedido mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Transcorrido o prazo acima, sem o pagamento voluntário, se iniciará o prazo de 15 dias para que os
executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2018.
04 e 05.07

SERASA S.A.

Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A.

CNPJ nº 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6
Convocação - Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração da Serasa S.A. convoca os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária que
será realizada no dia 12 de julho de 2018, às 14h00, na sede social da Companhia, na Alameda dos Quinimuras,
nº 187, Planalto Paulista, nesta Capital, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Ler, discutir e votar
o relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demonstrações ﬁnanceiras, referentes ao exercício
encerrado em 31/03/2018; (b) Votar a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício de 01/04/2017
a 31/03/2018, abrangendo a distribuição dos dividendos e o pagamento de juros sobre o capital próprio; (c) Outros
assuntos de interesse geral da companhia. Cópias reprográﬁcas autenticadas de documentos de representação
devem ser entregues, sob protocolo, na Diretoria Jurídica da Companhia, até três dias úteis antes da Assembleia.
Kerry Lee Williams – Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

CNPJ/MF nº 14.748.851/0001-21 - NIRE nº 3530041668-6
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de Maio de 2018
Data, Hora e Local: Aos 18.05.2018, às 10hs, na sede social da Companhia, na Avenida Henry Ford, 1.718, Mooca,
na Capital de São Paulo/SP. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos acionistas da companhia. Dispensada a publicação de editais de convocação, consoante o artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.
Mesa Diretora: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário: Ricardo Batista de Souza. Ordem do Dia: (a)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017; (b) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130,
§ 1º, da Lei nº 6.404/76, e considerada regular a Assembleia na forma do artigo 124, § 4º, da mesma lei. Passou-se, então, à análise da ordem do dia, tendo sido veriﬁcadas as seguintes deliberações, todas tomadas por unanimidade de
votos: a) Publicações do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis:
DOESP e Jornal “O Dia SP”, ambos do dia 17.05.2018, respectivamente nas páginas 7, 8 e 9 e página 7. b) Aprovar, na
íntegra, o relatório da diretoria, que já havia sido anteriormente distribuído aos acionistas, contendo as Demonstrações
Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração dos Valores Adicionados, documentos esses anexados e divulgados nos termos e prazos dispostos nos artigos 133
e 176 da Lei 6404/76 e sobre os quais o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente, bem como tomar
conhecimento do parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017.
c) Aprovar, sem reservas, o resultado do exercício social ﬁndo em 31.12.2017 com lucros acumulados no exercício de
R$ 41.387.700,77, destinar a integralidade do lucro líquido acumulado no exercício, sendo R$ 30.000.000,01 para Dividendos antecipadamente distribuídos durante o exercício ﬁndo em 2017 e ratiﬁcar a distribuição de R$
11.387.700,76, na exata proporção da titularidade das ações da Companhia. d) E, por ﬁm, ratiﬁcar a destinação já realizada no valor de R$ 18.858.419,41 para a conta reserva de contingências. Encerramento: O Senhor Presidente determinou a suspensão da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a
presente lida aos acionistas, que a aprovaram e assinaram o livro competente, tendo autenticado todos os documentos apresentados, que ﬁcarão arquivados na sede da Companhia, para todos os ﬁns de direito. Aprovação e Assinatura: Lavrada e lida, foi a presente aprovada por unanimidade e assinada pelos membros da mesa e de todos os acionistas presentes, como segue. Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário: Ricardo Batista de Souza.
Acionistas: Revita Engenharia S.A., representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra; Vital Engenharia Ambiental S.A., representada Antônio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias; e
Paulitec Construções Ltda., representada por Marcio Paulikevis dos Santos. Certidão. A presente ata confere com
o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 18.05.2018. Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Ricardo
Batista de Souza - Secretário. Acionistas: Revita Engenharia S.A., Anrafel Vargas Pereira da Silva - Diretor, Carlos Alberto Nunes Bezerra - Diretor, Vital Engenharia Ambiental S.A., Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Diretor
Presidente, Ricardo Mota de Farias - Diretor, Paulitec Construções Ltda. Marcio Paulikevis dos Santos - Representante. JUCESP nº 303.037/18-0 em 26.06.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ERRATA: A sociedade MaxiPrint Gráﬁca e Editora Ltda., inscrita no CNPJ nº 80.190.796/0001-21,
com endereço na Rua Gibraltar, nº 368, Bloco 2, Santo Amaro, CEP 04755-070, São Paulo/SP,
em cumprimento ao artigo 108, II da Lei 9.610/1998 e a r. sentença oriunda dos autos
nº 0021831-03.2007.8.16.0014, cujo trâmite ocorreu perante a 1ª Vara Cível da Comarca de
Londrina/PR, informa que as edições dos livros Maternal Educação Infantil, Nível I: Educação Infantil
e Educação Infantil - Nível II: Livro Integrado, todos da Coleção Iluminuras, do Sistema Maxi de
Ensino, referentes aos anos 2013, 2013 e 2010, respectivamente, foram impressas e distribuídas
com a ausência do nome da autora Viviane Carvalho Brasil, de modo que, a aludida inserção,
foi devidamente providenciada e passará a constar em todas as próximas reimpressões.

8ª Vara Cível Central/SP. 8º Ofício Cível
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1023912-10.2017.8.26.0100. O
Dr. Vanessa Ribeiro Mateus, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível
Central/SP. Faz saber a Integro Moveis Planejados Eireli-ME
CNPJ 13.662.321/0001-01 e Ingrid Cordeiro Duarte CPF
398.103.318-35, que Maria Jose Firmo ajuizou ação monitória,
para cobrança de R$ 23.560,55 (março/17), referente ao
instrumento particular de distrato assinado, o qual deverá ser
devidamente atualizado. Estando as rés em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra,
paguem o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios
em 5%, com isenção de custas, ou no mesmo prazo ofereçam
embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título
executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. [5,6]

Jornal
O DIA SP
* 3258-1822

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0002452-78.2018.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JEFFERSON LUIZ MALUCELLI, CPF 401.405.049-15, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL
BRICOR LTDA. 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, a fluir após os 20 dias
supra, pague a quantia de R$ 47.003,89 (março/2018), 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 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. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 19 de junho de 2018.
04 e 05.07

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0071774-70.2012.8.26.0002. O Dr Carlos Eduardo Santos Pontes
de Miranda, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP, na forma da Lei, etc... Faz
Saber a Ricardo Rodrigues Brum CPF: 125.922.568-22, que Condomínio Villa das Flores CNPJ: 03.924.864/
0001-98 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 5.064,79
(Outubro/2012), referente as cotas condominiais e despesas extras condominiais vencidas em 08/05/2010; 08/
02/2012 à 08/04/2012; 08/06/2012 à 08/08/2012 e a cota condominial e despesa extra condominial vencida
em 08/09/2012 da casa 01 do Condomínio Villa das Flores, situada à Rua Pedrina Maria da Silva Valente n° 30
- São Paulo/SP. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de
03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20
dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade,
e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer
que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de
1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
04 e 05/07

EDITAL DE CITAÇÃO – Processo Físico nº 0106202-46.2010.8.26.0100. Classe Assunto: Reintegração /
Manutenção de Posse – Arrendamento Mercantil – Requerido: João Batista do Amaral. Edital de Citação –
Prazo de 30 dias. Processo nº 0106202-46.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) João
Batista do Amaral CPF: 309.277.898-76, R Augusta, 554, Apto 54, Consolação, Cep 01304-000, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de SANTANDER LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, em relação ao Contrato de Arrendamento Mercantil nº 70007629464
cujo objeto foi UM Automóvel, Marca GM, Modelo Corsa SED CL LIFE 1.0, cor Preto, ano de fabricação 2008,
placa EEM8163, chassi 8AGSA19909R115643; o bem foi reintegrado ao autor. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 15 de Fevereiro de 2018.
05 e 06/07
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Yamaha domina a etapa
Goiana de Enduro FIM
Os pilotos da Equipe Yamaha O2BH Racing coloriram
de azul o pódio de mais uma
etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro. Faltando apenas
mais duas provas para o fim da
temporada, Patrik Capila, Ronald Santi e Rômulo Bottrel
conseguiram superar as dificuldades das trilhas de Marzagão,
em Goiás, e seguem na briga
pelo campeonato em suas respectivas categorias.
Rômulo Bottrel foi o vencedor da Categoria E3 e segue,
após conquistar mais duas vitórias, mais líder do que nunca na
Categoria E3. Mesmo com a lesão no ombro e encarando as
difíceis e exigentes trilhas do
final de semana, o piloto mostrou superação para vencer seus

Foto/ Janjão Santiago

Com as vitórias em Goiás, a Yamaha segue na liderança das categorias E3, EJ e continua na briga pelo campeonato na
Nacional

Campeonato Brasileiro de Enduro
adversários.
te toda a competição. Além de
Já o capixaba Patrik Capila vencer os dois dias de prova da
mostrou um forte ritmo duran- categoria EJ, para pilotos até

Agenda da Copa

23 anos, conquistou mais um
pódio na Classificação Geral.
O atual líder do Campeonato
Brasileiro na EJ tem agora quatro vitórias em cinco etapas
disputadas.
Na luta pelo título na categoria Nacional, a mais disputada, o mineiro Ronald Santi
enfrentou alguns problemas no
final de semana que lhe custaram a vitória na etapa. O piloto finalizou a prova com mais
um pódio, terminando na terceira colocação.
O próximo desafio dos pilotos Yamaha será a sexta etapa
do Campeonato Brasileiro, que
acontece em Farroupilha/RS,
nos dias 04 e 05 de agosto. Para
mais informações, acesse:
www.yamaha-motor.com.br
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Adriano de Souza (SP)
Em mais um dia de ondas excelentes de 4-6 pés em Jeffreys
Bay, foram definidas as quartas
de final do Corona Open J-Bay,
que deve ser encerrado nesta
quinta-feira na África do Sul.
Dois brasileiros passaram pelas
duas baterias na quarta-feira, mas
irão se enfrentar na disputa pela
terceira vaga nas semifinais do
sexto desafio do World Surf League Championship Tour. Em segundo no ranking, Filipe Toledo
briga fase a fase pela liderança
com Julian Wilson e Gabriel
Medina já tirou a terceira posição de Italo Ferreira com a classificação na última bateria do
dia. A primeira chamada para as
quartas de final será as 7h30 da
quinta-feira na África do Sul,
2h30 da madrugada no fuso horário de Brasília.
Medina se classificou em
segundo lugar porque o japonês
Kanoa Igarashi aumentou os recordes do campeonato para nota
9,67 e 18,04 pontos de 20 possíveis O defensor do título do
Corona Open J-Bay, Filipe Toledo, tinha acabado de atingir 17,23
pontos na bateria anterior, somando nota 7,73 com um 9,50

recebido pela série incrível de
manobras modernas e progressivas numa longa direita em Jeffreys Bay. O campeão mundial
Adriano de Souza estava passando em segundo durante toda a
bateria, mas no final o havaiano
Sebastian Zietz surfou uma boa
onda que valeu 8,23 para impedir a dobradinha brasileira por
uma pequena vantagem de 16,13
a 15,23 pontos.
“Naquela onda que r ecebi
9,5, minhas pernas estavam
queimando depois de tantas manobras”, contou Filipe Toledo.
“Estou tentando manter a consistência nas baterias e fico triste pelo Adriano (de Souza), que
tava surfando bem também aqui
hoje (quarta-feira). Estou procurando descansar bastante e fazer uma alimentação saudável,
sempre prestando muita atenção no mar quando parece que
você não está fazendo nada”.
O campeão mundial Gabriel
Medina também liderou quase
toda a bateria que fechou a quarta-feira de direitas perfeitas em
Jeffreys Bay. Ele largou na frente com notas 8,50 e 8,00, mas
seus adversários acabaram sur-

O Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, que será disputado a partir das 13:30 do próximo domingo (8), no Estádio do
Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), da
CBAt, na cidade de Bragança Paulista (SP), terá participantes africanos, especialmente na prova dos
3.000 m com obstáculos.
Um grande nome confirmado
é o do queniano Nicholas Kiptanui Bett, top 10 no Ranking Mundial de 2018. Ele ocupa a oitava
colocação, com o tempo de
8:13.18, obtido em Dessau, na Alemanha, em 08 de junho. O recorde
pessoal do atleta de 21 anos é de
8:10.07, estabelecido em Lausanne , na Suíça, em 2016.
A lista de largada tem ainda os
quenianos Barnabas Kipyego, campeão mundial sub-20 em Eugene
2014, que tem 8:17.08 (2018) e
8:09.13 (2016); Lawrence Kemboi
Kipsang, com 8:15.07 (recorde
pessoal 2018); e Clement Kimutai

Kemboi, com 8:25.49 (2018) e
8:10.65 (2016). Outro africano na
prova é o etíope Tesfaye Girma, que
correu a prova em 8:38.70 em 2018
e em 8:16.14 em 2016.
O brasileiro Altobeli de Souza
Silva (Pinheiros) está nos 3.000 m
com obstáculos. Finalista olímpico nos Jogos do Rio 2016, ele é
bicampeão da prova do GP Brasil.
A melhor marca do ano do corredor de 2018 é de 8:29.04, alcançada em Sollentuna, na Suécia, no
dia 28 de junho. O recorde pessoal é de 8:23.67 registrado em Rabat, no Marrocos, em 2017.
Na versão feminina dos 3.000
m com obstáculos, a etíope Birtukan Adamu está inscrita e tem
9:48.38, marca feita no dia 12 de
maio, em Xangai, na China, mesmo lugar onde em 2017 obteve
9:24.97, seu melhor tempo.
A competição, válida pelo
IAAF World Challenge, terá 18
provas, sendo que duas – 100 m
para deficientes, masculina e

Foto/Marcello Zambrana

Africanos são atração nos
3.000 m com obstáculos

Altobeli Silva
feminina – são de exibição. A entrada no CNDA é gratuita no dia do evento. O Estádio do Centro Nacional de
Desenvolvimento do Atletismo fica
na Estrada Municipal Antônio Franco de Lima, s/n (acesso pela Rodovia
Alkindar Monteiro, km 50,5 – SP
063) – Bairro do Campo Novo.

O Grande Prêmio Brasil, o mais
importante Meeting do Atletismo
latino-americano, tem apoio do Programa Caixa, Patrocinadora Oficial
do Atletismo Brasileiro. Mais informações no site do evento: http://
www.cbat.org.br/competicoes/
gp_brasil/2018/default.asp
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24 Horas Rental Kart
Interlagos será
neste sábado
Tartarugas Racing Team quer brigar por pole position e pódio
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Filipe Toledo segue na briga fase a fase pela liderança do ranking na África do Sul e Gabriel Medina já subiu para o terceiro lugar, mas os dois vão se enfrentar na terceira quarta de final
recordista absoluto Kanoa Igarashi na quarta-feira. O japonês
começou forte com nota 8,83,
que somou com um 7,0 para bater o vencedor da etapa passada
na Indonésia por 15,83 a 7,67.
Mas, Gabriel Medina fechou
a participação brasileira na terceira fase com vitória sobre o
australiano Connor O´Leary por
15,63 a 14,20 pontos, conquistando a última vaga para a rodada
classificatória para as quartas de
final com a nota 9,30 da sua melhor onda. Com as derrotas na
terceira fase, Willian Cardoso,
Michael Rodrigues, Tomas Hermes, Yago Dora e Wiggolly Dantas, terminaram em 13.o lugar na
etapa sul-africana, marcando
1.665 pontos no ranking. Já Adriano de Souza ficou em nono lugar na quarta fase e recebeu 3.700
pontos.
Feminino em J-BAY – A competição masculina do Corona
Open J-Bay deve ser encerrada
nesta quinta-feira e na sexta-feira começa o prazo da etapa feminina que volta a ser disputada
na África do Sul depois de 18
anos. Faz tanto tempo que as atuais top-17 do World Surf League
Championship Tour nunca competiram nas direitas de Jeffreys
Bay. A cearense Silvana Lima está
escalada na segunda bateria com
a bicampeã mundial Tyler Wright
e a também australiana Bronte
Macaulay. E a gaúcha Tatiana
Weston-Webb entra na quinta
com a australiana Keely Andrew
e a norte-americana Courtney
Conlogue.
Acompanhem a transmissão
ao vivo do Corona Open J-Bay
pelo Facebook Live da World
Surf League acessando também
pelo www.worldsurfleague.com
e a primeira chamada para as
quartas de final masculinas será
as 7h30 da quinta-feira na África
do Sul, 2h30 da madrugada no
fuso horário de Brasília.
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Filipe e Medina são o Brasil
no Corona Open J-Bay
fando as melhores ondas nos
minutos finais. O japonês Kanoa
Igarashi tirou notas 8,37 e 9,67
para assumir a liderança como
recordista absoluto do Corona
Open J-Bay na vitória por 18,04
pontos. O americano Griffin
Colapinto ganhou 9,5 na dele,
mas depois não conseguiu outra
onda boa para superar os 16,50
pontos de Medina.
Confrontos Brasileiros –
Com a classificação em segundo lugar, Gabriel Medina acabou
indo completar a terceira quarta
de final, formando com Filipe
Toledo o quarto confronto 100%
brasileiro nas direitas de Jeffreys
Bay esse ano. Medina já venceu
um na primeira fase, na repescagem o paulista Wiggolly Dantas
derrotou o ex-número 3 do
ranking, Italo Ferreira, com mais
dois acontecendo na terceira fase
encerrada na quarta-feira.
O primeiro deles no terceiro
confronto do dia, com Filipe Toledo vencendo o catarinense
Yago Dora por uma larga vantagem de 16,60 a 7,94 pontos, somando notas 8,50 e 8,10. Essa
bateria rolou logo após Wiggolly Dantas perder por pouco para
o número 1 do Jeep Leaderboard,
com Julian Wilson conseguindo
a vitória com as notas 6,90 e 5,90
das duas últimas ondas que surfou. Com elas, superou o brasileiro por 12,80 a 12,23 pontos.
Se o australiano perdesse, Filipe
já tiraria a lycra amarela do Jeep
Leaderboard dele com a vitória
sobre Yago Dora.
A bateria seguinte também foi
verde-amarela e o campeão mundial Adriano de Souza também
confirmou o favoritismo contra
outro novato na elite deste ano,
o cearense Michael Rodrigues.
Mineirinho tirou a maior nota da
bateria – 7,60 – para vencer por
13,77 a 10,84 pontos. Depois, o
número 5 do ranking, Willian
Cardoso, foi a primeira vítima do
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Alberto Otazú treinando para as 24 Horas Rental Kart
Interlagos
Já está tudo pronto para o
Kartódromo Ayrton Senna, na
zona sul de São Paulo, receber
mais de 350 pilotos de 55 equipes para a 3ª edição das 24 Horas Rental Kart Interlagos, que
terá largada as 12 horas de sábado (7). É o maior evento do kartismo amador do Brasil.
“Nossa equipe participará
pela terceira vez e estamos crescendo a cada edição. Desta vez
iremos com dois karts, 15 pilotos e várias pessoas na retaguarda, de forma muito organizada e
estruturada. O nosso objetivo é
grande, de brigar pela pole position e pelo pódio no final dos
cerca de 1.400 km que iremos
percorrer”, avisa Alberto Otazú,
do Tartarugas Racing Team
(Mundo Koi).
O time paulista é formado
por Thiago Lopez Oliveira (16),
Alberto Otazú (17 anos), Rodrigo Caldeira (29), Johnny Neves
(32), André Alves (33), Cesar
Mercatelli (33), Vitor Mercatelli (33), Cadu Guimarães (34),
André Mansano (36), Luciano
Montanhez (38), Zeppe Corsi
(40), Beto Dicker (42), Marcos
Gelsi (47), Eduardo Abrantes
(50) e João dos Santos (60).
A 24 Horas Rental Kart Interlagos terá largada tipo Le Mans,
com os pilotos de pé perfilados
em frente ao seu kart do outro lado
da pista, e ao ser dada a bandeirada
verde eles correm até o seu equipamento que já está ligado e saem
acelerando. Ao completar 12 horas de competição a prova será interrompida por 10 minutos para a
inversão do sentido do traçado.
Novo grid em fila indiana será
montado de acordo com as posições naquele momento, mantendo-se a diferença de voltas entre
os concorrentes, para o complemento das 12 horas finais. É pre-

visto que o vencedor complete
mais de 1.200 voltas pelos 1.150
metros do circuito de Interlagos.
Durante a prova ficarão à disposição dos competidores oito
karts mais rápidos e potentes os italianos Parolin -, equipados
com motor de 18 hp – ao invés
dos normais, que tem 13 hp de
potência. Cada equipe poderá
fazer uso deste Kart Joker uma
vez nas primeiras 12 horas de
competição e uma vez nas últimas 12 horas de prova, e o momento dessa utilização ficará a
critério das equipes e disponibilidade do kart no box. Portanto,
a estratégia será extremamente
importante.
“A equipe Tartarugas ganhou
uma estrutura fantástica, com
estrategista e um grupo de pilotos bastante qualificado. Em uma
prova tão longa, a estratégia é a
parte mais importante da equipe.
Ou seja, teremos que evitar ao
máximo os problemas e ser o
mais constante possível. Estamos bastante empolgados para
brigar pela vitória”, garante o
experiente piloto Zeppe Corsi,
um dos novos pilotos do time.
O Tartarugas Racing Team
vem bem reforçado este ano
para o grande desafio das 24
Horas Rental Kart Interlagos.
Além de receber novos pilotos,
Carlos de Melo, o “Carlão Dudu”
segue como preparador físico e
massagista, e o time terá como
novidade Higor Huertas como
chefe de equipe e Eugênio Neto
como estrategista. Ambos trabalharam na equipe GPCKA, que
no ano passado subiu no pódio
da prova de gala do kartismo amador na sexta posição, e agora aspiraram brigar pela vitória.
Acompanhe ao vivo as 24 Horas
Rental
Kart
Interlagos:
www.racingcrono.com.br

