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Prazo para beneficiário sacar
precatório e RPV vai até hoje
12.866 têm direito aos recursos dos títulos e Resiquições de Pequenos Valores, segundo a Justiça Federal
cional dos saldos depositados
nas contas de Precatórios e
RPVs abertas há mais de dois
anos. Entretanto, atendendo
a pedido da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), parte
dos valores oriundos do cancelamento de precatórios e
RPVs já foram bloqueados
para transferência à Conta
Única do Tesouro Nacional,
conforme previsto no art. 2,
§1º, da Lei 13.463/2017. A
relação com os 12.866 beneficiários - com saque de R$ 44,9
milhões nas agências bancárias - foi disponibilizada pela
Justiça Federal na Paraíba e
está disponível no site www.

jfpb.jus.br. Para saber se tem
direito ao saque, basta acessar o portal da JFPB e clicar
no banner “Precatórios e RPVs
não levantados”, para conferir
se o nome consta na relação.
Depois disso, digita-se o nome
completo (pessoa física ou jurídica) e o número do CPF ou
CNPJ, a depender do caso.
Confirmada a existência
de valores pendentes de saque, o beneficiário deverá dirigir-se a qualquer agência da
instituição bancária onde foi
realizado o depósito, munido dos seguintes documentos para Pessoa Física: documentação de identificação

emitido há menos de 10 anos;
CPF e comprovante de endereço em nome do beneficiário
(Validade 90 dias).
Caso o beneficiário não
tenha documento em seu
nome, pode trazer em nome
do cônjuge (pai, mãe ou de
imóvel alugado), desde que
comprovado o parentesco ou
a situação (Pessoa Física). Já
para Pessoa Jurídica são exigidos: Documento de Constituição da Empresa (contrato
social e alterações), documento dos sócios representantes
(CPF, Identidade e comprovante de endereço). CNPJ e
Certidão da Junta Comercial.

Estado lança edital e vai pagar R$ 30 milhões
O Governo do Estado lança
hoje, às 15h, em solenidade no
Palácio da Redenção, o quarto
edital de convocação de credores
para celebração de acordos diretos
de precatórios. Desta vez, poderão
ser negociadas as dívidas inscritas
no ano de 2011, para as quais o
Governo do Estado dispõe de cerca
R$ 30 milhões.
Durante a solenidade, também
serão finalizados os processos de
185 credores que celebraram acordos diretos na Procuradoria Geral
do Estado (PGE) para receberem
precatórios inscritos no biênio 2010,
orçados em R$ 15,4 milhões, cujos

valores para quitação ficaram em
R$ 9,2 milhões, que serão repassados pelo Governo do Estado ao
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB)
para o pagamento.
O procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, ressaltou a
importância do lançamento deste
quarto edital, como forma de reduzir a dívida de precatórios e garantir
recursos para a quitação dos anos
subsequentes.
Segundo ele, a medida vai permitir que os credores de precatórios
inscritos no ano de 2011 possam
se credenciar, caso queiram, para
a modalidade, junto à Câmara de

Conciliação de Precatórios (Conprec), dentro da ordem cronológica, para receberem seus créditos
com deságio de 40% no valor do
precatório.
Até agora, o Governo do Estado já liberou para o TJPB mais de
R$ 24 milhões para pagamentos
de precatórios na modalidade de
acordos diretos, relativos aos biênios 2006/2007 e 2008/2009 e
ao ano de 2010 que beneficiaram
910 credores. Os acordos foram
celebrados a partir de editais de
convocação lançados pela Procuradoria Geral da Paraíba (PGE), por
meio da Conprec.equipe.

Dois de cada 3 alimentos de cantina
privada têm baixo valor nutricional
Alana Gandra
Da Agência Brasil

Dois de cada três alimentos consumidos por crianças e
adolescentes nas cantinas de
escolas privadas do país têm
baixo valor nutricional. Essa
é uma das conclusões da pes-

quisa Hábitos Alimentares de
Crianças e Adolescentes em
Cantinas de Escolas Privadas
no Brasil em 2016, realizada
pelo Center for Behavioral Research (CBR) da Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas da Fundação
Getulio Vargas (FGV Ebape),

em parceria com a empresa
Nutrebem. A pesquisa foi divulgada ontem, no Rio de Janeiro. Foram analisadas mais
de 1,2 milhão de compras feitas no ano passado por mais
de 19 mil estudantes em cantinas de 97 escolas localizadas
em 25 cidades de sete estados
brasileiros (Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Santa Catarina
e Bahia) e do Distrito Federal.
“Ficou claro com esses dados

que a maioria do que é consumido é de baixo valor nutricional, tanto para doces, como
para salgados e bebidas”, disse
à Agência Brasil o professor
da FGV Ebape e coordenador
do CBR, Eduardo Andrade. “A
gente observa isso Brasil afora”,
completou. As amostras permitiram constatar que o Rio de Janeiro e de São Paulo lideram a
lista de estados onde os adolescentes consomem mais produtos de baixo valor nutricional.
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A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) informou que os
beneficiários que têm direito a
receber precatórios e a Requisições de Pequenos Valores
(RPV), têm até hoje para realizarem o saque dos valores
depositados.
Dessa forma, quem não
conseguir fazer o saque pode,
através de advogado, requerer
a expedição de novo precatório ou RPV. A previsão dada
pelos bancos depositários é
que as contas abertas teriam
seu saldo recolhido ao Tesouro apenas amanhã. A Lei
13.463/2017 determinou o
recolhimento ao Tesouro Na-

Elétricos em Frankfurt
A BMWi, divisão de veículos elétricos e híbridos do
BMW Group, revelou o novo i3 e sua variante esportiva, o
i3s. Ambos os modelos são de propulsão elétrica e farão sua
estreia mundial no Salão de Frankfurt, na Alemanha, que abre
suas portas ao público no próximo dia 16 de setembro. Além
do lançamento da versão S, de perfil esportivo, o i3 passa a
exibir aprimoramentos de design nas partes frontal e traseira,
incluindo faróis Full-LED de série, luzes indicadoras de direção
e faróis auxiliares com luzes de LED. O i3 é equipado com um
motor elétrico capaz de gerar 170cv (125kw) de potência
máxima e 250Nm de torque, disponível instantaneamente.
Acoplado a uma transmissão automática, o compacto é
capaz de acelerar de 0 a 100km/h em 7,3 segundos, com
velocidade máxima de 150km/h e autonomia de até 300km.
Já a versão S conta com motor elétrico de alta performance
de 184cv (135kw) e torque máximo de 270Nm. Neste caso,
a aceleração de 0 a 100km/h é feita em 6,9s e a velocidade
máxima é de 160 km/h. Sua autonomia atinge até 290km.
Pizza
A Ford iniciou uma
parceria com a Domino’s
Pizza, líder mundial em
entrega de pizza em domicílio,
para entender o papel que os
veículos autônomos poderão
desempenhar nesse setor.
Em caráter inicial, os testes terão como base a cidade de Ann
Arbor, próxima a Detroit, nos EUA, para verificar como os
clientes vão reagir ao receber sua encomenda por um veículo
autônomo. A Ford planeja iniciar a produção de veículos
autônomos em 2021 e este tipo de pesquisa é essencial para
entender melhor a tecnologia.

Sertões
A Mitsubishi se impôs vencendo três categorias e
dominando a prova de regularidade do Rali dos Sertões. A
Pajero Full venceu na Super Master com a dupla Fernando
Possetti e Cristina Starling Possetti; na Graduados com José
Eduardo Guerra e Marcia Maria Esteves Guerra e na Turismo
com Sandra Dias Mauricio e Mauricio Alcântara Gonçalves. Já
na Cross-Country deu Glauber Fontoura e Minae Miyauti, com
L200 Triton Sport RS, na Pró-Brasil, Mario Neto e Artemio Neto
com L200 Triton ER na Super Production e finalmente Vilson
Thomas e Rafael da Luz com ASX RS na Production T2.
Vale-combustível
A Bridgestone, maior fabricante de pneus do mundo,
lançou em parceria com a sua rede de revendedores oficiais
a promoção Tanque Cheio. O consumidor que comprar 2 ou
mais pneus de Alta Performance (HP), Ultra Alta Performance
(UHP) ou para caminhonetes/SUV’s das marcas Bridgestone
ou Firestone, ganharão um vale-combustível no valor de R$
100,00. Já os clientes que adquirirem pneus de caminhões e
ônibus receberão R$ 200,00 para serem gastos nos postos de
combustível. A ação é válida até o dia 30 de setembro.
Volare
A
Volare
está
desenvolvendo, em parceria
com a BYD, empresa
de desenvolvimento de
powertrain para veículos
elétricos, o ônibus Volare.e,
com motorização 100%
elétrica. O novo elétrico é único em sua categoria em
todo o mundo, pois tem comprimento e peso reduzidos e
oferece piso baixo, suspensão pneumática e zero emissão
de poluentes. O veículo tem 9.150mm de comprimento,
3.380mm de altura e 2.360mm de largura, com piso baixo,
motores nas rodas traseiras e capacidade para cerca de 45
passageiros (20 sentados e 25 em pé). Na parte de força, dois
motores de 90kW de potência e 450Nm de torque máximo.
Para tornar mais eficiente a utilização da energia, o novo
veículo conta ainda com sistema de regeneração da energia
da frenagem, como nos carros de Fórmula 1.

Honda
A Honda usará o Salão do Automóvel de Frankfurt para
revelar os próximos passos do plano de eletrificação da gama de
automóveis europeus da marca. O foco será a estreia mundial do
conceito Urban EV, estabelecendo a direção de um futuro modelo
de produção. Também será mostrado o protótipo do CR-V
híbrido, antecipando a versão europeia do SUV, o novo Jazz para
o mercado europeu e o lançamento do Civic hatchback a diesel.

Hilux
A Toyota vai oferecer, para produtores rurais,
financiamento via Ciclo Toyota com condições mais
competitivas para aquisição de versões 4x4 diesel de sua
picape média, com parcelas que partem de R$ 940,00.

