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Governo estuda aumentar IR para
rendas mais altas, diz secretário

PSL fecha apoio à candidatura de
Maia para a Presidência da Câmara
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Governo vai revisar contratações e
demissões de comissionados

Passagens de trem e Metrô
de São Paulo terão reajuste

de 7,5% este mês

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 4 de janeiro de 2019www.jornalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,75
Venda:       3,75

Turismo
Compra:   3,60
Venda:       3,90

Compra:   4,27
Venda:       4,27

Compra: 143,45
Venda:     169,40

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

23º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens.
Chove rápido du-
rante o dia e à noi-
te.

Previsão do Tempo

Unlimited Sports
divulga calendário 2019

Responsável pela organiza-
ção das provas do Circuito
IRONMAN no Brasil e pelo
Circuito TRIDAY Series, a Un-
limited Sports definiu seu ca-
lendário para a temporada
2019. Serão cinco provas
IRONMAN (uma full e quatro
70.3), além de oito etapas
TRIDAY Series, uma a mais
que 2018. As provas terão ins-
crições abertas no início de
2019, com exceção do IRON-
MAN 70.3 Florianópolis
2019, prova de abertura do
Circuito IRONMAN, que já
está com as inscrições esgo-
tadas.             Página 6
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Dentil/Praia Clube e
Minas Tênis Clube

fazem duelo de invictos
O primeiro jogo de 2019 da

Superliga Cimed feminina de
vôlei 18/19 reunirá as duas equi-
pes invictas da competição. Nes-
ta sexta-feira (4), o Dentil/Praia
Clube (MG) receberá o rival mi-
neiro Minas Tênis Clube (MG),
às 21h30, no ginásio do Praia,
em Uberlândia (MG). O SporTV
2 transmitirá ao vivo. A partida
será válida pela décima rodada do
turno. Os times mineiros ocu-
pam as primeiras colocações na
classificação geral. O Dentil/
Praia Clube está em primeiro lu-
gar, com 23 pontos e oito vitóri-
as.     Página 6Dentil/Praia Clube jogará em casa
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Carro de Fittipaldi, Barbosa,
Albuquerque e Conway terá

patrocínio da empresa
portuguesa Galp

A Copa Brasil Caixa de
Cross Country, que será dispu-
tada no próximo dia 27 de ja-
neiro, abrirá, mais uma vez, a
temporada do Atletismo naci-
onal. Em 2019 as provas serão
realizadas num circuito de 2
km, a ser montado no Parque

Copa Brasil Caixa
de Cross Country
abre calendário da

CBAt de 2019
Ecológico do Tietê, em En-
genheiro Goulart, em São
Paulo (SP). Os clubes inte-
ressados em participar têm o
período de 10 a 19 de janei-
ro para inscrever seus atletas
pelo Sistema On-Line de Ex-
tranet da CBAt.        Página 6
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Galp será nova parceira da Mustang Sampling Racing

O #5 Mustang Sampling Ca-
dillac DPi-V.R, que será pilota-
do por Christian Fittipaldi, João
Barbosa, Filipe Albuquerque e
Mike Conway nas 24 Horas de
Daytona, terá um novo patroci-
nador na temporada 2019 do
IMSA WeatherTech Sportscar

Championship. A Galp, empre-
sa de energia integrada com
sede em Lisboa (Por), será
parceira ao lado da Mustang
Sampling Racing e utilizará a
competição para a ativação de
marketing da companhia na
América do Norte.     Página 6

Presidente
chinês diz
que está

disposto a
trabalhar com

Bolsonaro
O presidente da China, Xi

Jinping, enviou uma carta ao
presidente Jair Bolsonaro afir-
mando que está disposto a tra-
balhar com o novo governo
brasileiro para desenvolver a
economia dos dois países, sal-
vaguardar a paz mundial e rea-
lizar uma cooperação bilateral
“pragmática”. Também desejou
felicidades no governo.

Na carta, o presidente chi-
nês disse que desde o estabe-
lecimento das relações entre
China e Brasil, há 44 anos, os
“laços entre os dois países re-
sistiram  dos cenários interna-
cionais e se desenvolveram de
maneira integral e profunda’.

Página 3

República
Dominicana

representa AL
no Conselho
de Segurança

da ONU
A Assembleia Geral da Or-

ganização das Nações Unidas
(ONU) escolheu os cinco
membros (países) que terão
assento rotativo no Conselho
de Segurança no período de
2019-2020. Ocuparão as vagas
Bélgica, República Dominica-
na, Alemanha, Indonésia e Áfri-
ca do Sul. O mandato de outros
cinco membros ainda não aca-
bou.  Página 3

Metrô e trens metropolitanos de São Paulo terão tarifas
reajustadas a partir do dia 13
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O Diário Oficial do estado de
São Paulo publicou em sua edi-
ção de quinta-feira (3) que os
preços das passagens de trens da

Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) e do
Metrô sofrerão aumento de
7,5% a partir do dia 13 próximo.

Segundo a Secretaria dos
Transportes Metropolitanos
(STM), a tarifa básica do trans-
porte público por trens e Metrô
passará de R$ 4 para R$ 4,30.

A integração, entre trilhos e ôni-
bus, vai de R$ 6,96 para R$ 7,48.

Quanto ao aumento, a secre-
taria informou que ele é baseado
na inflação acumulada em 2018,
de acordo com o IGP-M, e que
reflete também o incremento
dos custos operacionais e de re-
cursos humanos das empresas.

As gratuidades para idosos,
estudantes, portadores de neces-
sidades especiais e desemprega-
dos vão ser mantidas. Quem car-
regar o bilhete mensal ou 24 ho-
ras até o dia 12 de janeiro pode-
rá viajar com o valor da tarifa
antiga, enquanto o crédito do bi-
lhete não se esgotar.     Página 2

O governo federal vai re-
visar as contratações e de-
missões de funcionários pú-
blicos comissionados, bem
como a movimentação finan-
ceira dos ministérios nos últi-
mos 30 dias. O anúncio foi
feito pelo ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, após
a reunião do presidente Jair
Bolsonaro com sua equipe
ministerial na quinta-feira (3)
pela manhã.

Segundo Onyx, os minis-

tros terão de apresentar um
relatório com o fluxo das
contratações, demissões e
transferências, assim como da
movimentação financeira.
“Verificamos que houve uma
movimentação incomum de
exonerações e de nomeações,
nos últimos 30 dias, assim
como houve uma movimen-
tação incomum de recursos
destinados a ministérios, tam-
bém nos últimos 30 dias”,
afirmou o ministro.  Página 4
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Procon-SP divulga pesquisa
sobre variação de preços do

material escolar
Órgão vinculado à Secreta-

ria de Estado da Justiça e Cida-
dania, a Fundação Procon-SP
realizou uma pesquisa de pre-
ços do material escolar , no úl-
timo mês, em nove estabeleci-
mentos comerciais. O levanta-
mento foi feito nos dias 5, 6, 7
e 10 de dezembro de 2018, em

lojas distribuídas pelas regiões
norte, sul, oeste e centro da
capital.

A pesquisa completa, já dis-
ponível no site da fundação,
busca oferecer referências de
valores aos consumidores, por
meio dos preços médios obti-
dos na amostra.     Página 2

IPC-S cresce em sete capitais
e o Rio tem a maior inflação:

0,73%

Guedes deve apresentar
proposta de reforma da
Previdência até o dia 7

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) termi-
nou o ano de 2018 em alta em
sete capitais pesquisadas pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A variação de preços geral na
quarta semana de dezembro foi
de 0,29%, mas o indicador che-
gou a 0,73% no Rio de Janeiro.

Página 5
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

O jornalista  Cesar Neto  assina esta coluna (diária) de
política desde 1993. Na imprensa, publicada no jornal  ”O
Dia”  (3º mais antigo diário em circulação em São Paulo -
SP). Na  Internet  desde 1996, o site  www.cesarneto.com  foi
um dos pioneiros no Brasil. No Twitter  @CesarNetoReal

P R E F E I T U R A
Aonde estão os ex-prefeitos desde a volta das diretas

(1985) ? Jânio faleceu. Erundina desapareceu. Maluf tá ‘pre-
so’ em casa. Pitta (do Maluf) faleceu. Marta sairá do Senado
pela porta dos fundos. Serra segue ‘escondido’ porque assim
como o entaõ vice-prefeito ...

P A U L I S T A N A
... Kassab (depois eleito prefeito; refundador e dono do

PSD) depende da Justiça não condená-los pelas acusações de
empreiteiros e irmãos JBS sobre corrupções, ‘caixas 2’ e la-
vagem de dinheiro; Haddad (PT) idem e Doria comemorando
eleição pra governador (SP).

A S S E M B L E I A  ( S P )
O DEM paulista, agora sentado na cadeira de vice-gover-

nador com Rodrigo Garcia, pode fazer o que o xará Maia tá
fazendo na Câmara Federal: resgatar a ‘escola’ PFL e negociar
como o PSL Bolsonarista a presidência da Mesa. Até 15 (mar-
ço) tem muita coisa a negociar.

G O V E R N O  ( S P )
Rápido como se fosse um veteraníssimo político profissi-

onal, o governador Doria (PSDB) não tá mais tergiversando
ou demorando pra tomar novas medidas em cima das que rapi-
damente já eram. Em relação ao partido, Doria agiu assim ao
tomar diretório estadual.

C O N G R E S S O
O ainda ‘nano’ PSL (só será ‘mega’ após a posse em 1º fe-

vereiro) não fecharia questão sobre a eleição (não reeleição
porque é novo mandato) do deputado Maia pra presidência da
Câmara Federal, caso o PT e ‘oposições’ tivessem um nome
forte pra concorrer ao cargo.

P R E S I D Ê N C I A
Não é bom que a Ministra Damaris (cristã protestante que

não representa a bancada cristã Congressista) determine o que
as crianças serão. As famílias são as mais antigas instituições
e a literatura bíblica diz que Deus deu livre arbítrio à Sua Na-
ção (hebreus-judeus).

( R E P Ú B L I C A )
Por enquanto, o Ministro (Relações Exteriores) não tá fa-

zendo o principal que o cargo exige. Araújo podia e devia res-
gatar todos os colegas diplomatas que foram quase linchados
via Lulismo (PT). A história do Itamaraty não precisa

disso e Bolsonaro muito menos.

P A R T I D O S
Ter a 1ª vice-presidência da Mesa da Câmara Federal, dá ao

PRB - cujo líder maior é Edir Macedo (Igreja Universal e rede
Record tv) - a condição de se consolidar como partido que se
tornou mais importante de alguns antigos, como por exemplo
o PTB ‘ex-varguista’.

P O L Í T I C O S
... Pra sobreviverem enquanto partidos que podem desapa-

recer já em 2020 (eleições municipais sem coligações pro-
porcionais e cláusulas de desempenho não atingidas nas elei-
ções 2018), muitos dos seus donos e sócios preferenciais vão
aderir ao governo Bolsonaro (PSL).

H I S T Ó R I A S
Depois de 25 anos publicando uma coluna diária de políti-

ca, um jornalista têm o direito de exigir dos governos que acu-
sam imprensa e jornalistas desonestos, que façam justiça aos
que sustentam o espírito e a essência do que pode e deve ser
um jornalismo verdadeiro.

EDITOR
  
A coluna do jornalista Cesar Neto foi se tornando uma

referência das liberdades possíveis. Está dirigente na As-
sociação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a
Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e o
Colar de Honra ao Mérito (Assembleia do Estado de São
Paulo) 

_________________________
EMAIL  cesar@cesarneto.com

O Diário Oficial do estado
de São Paulo publicou em sua
edição de quinta-feira (3) que
os preços das passagens de
trens da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM)
e do Metrô sofrerão aumento
de 7,5% a partir do dia 13 pró-
ximo.

Segundo a Secretaria dos
Transportes Metropolitanos
(STM), a tarifa básica do trans-
porte público por trens e Metrô
passará de R$ 4 para R$ 4,30.

A integração, entre trilhos e
ônibus, vai de R$ 6,96 para R$
7,48.

Quanto ao aumento, a secre-
taria informou que ele é basea-
do na inflação acumulada em
2018, de acordo com o IGP-M,
e que reflete também o incre-
mento dos custos operacionais
e de recursos humanos das em-
presas.

As gratuidades para idosos,
estudantes, portadores de neces-
sidades especiais e desemprega-

dos vão ser mantidas. Quem car-
regar o bilhete mensal ou 24
horas até o dia 12 de janeiro po-
derá viajar com o valor da tarifa
antiga, enquanto o crédito do bi-
lhete não se esgotar.

O Bilhete Mensal para trens
passa de R$ 194,30 para R$
208,90 (comum, válido somen-
te para trilhos) e de R$ 307 para
R$ 323,80 (integrado, usado
com trilhos + ônibus).

Já o Bilhete 24 horas passou
de R$ 15,30 para R$ 16,40 (co-

mum) e de R$ 20,50 para R$
21,60 (integrado).

Ônibus
Na capital paulista, os trens

e o Metrô são responsabilidade
do governo estadual e os ônibus,
da prefeitura.

Em dezembro, a Secretaria
Municipal de Transportes tam-
bém anunciou aumento na tarifa
básica dos ônibus a partir do dia
7 de janeiro. A tarifa passará de
R$ 4 para R$ 4,30. (Agencia
Brasil)

Estado adota medidas para ampliar
a eficiência da gestão pública

O governador João Doria
assinou, na terça-feira (1º),
após tomar posse como chefe
do Executivo paulista, seis de-
cretos que definem ações da
atual gestão para aprimorar a
aplicação dos recursos públi-
cos e garantir a redução de gas-
tos. Um dos textos estabelece
medidas específicas para dimi-
nuir despesas com pessoal e
encargos sociais.

Desse modo, em 2019, to-
dos os órgãos da Administra-
ção Direta, autarquias, funda-
ções e empresas estatais clas-

sificadas como dependente de-
verão baixar os gastos mensais
em pelo menos 15% com a re-
muneração e 30% das horas
extras do pessoal nos cargos
em comissão e emprego decla-
rados em lei de livre nomeação
e exoneração.

Eficiência
Em coletiva de imprensa re-

alizada nesta quarta-feira (2),
João Doria explicou que a me-
dida integra uma série de inicia-
tivas para ampliar a eficiência da
administração pública. “Desde a
primeira reunião de secretaria-

do que fizemos, a orientação foi
por reduzir despesas, otimizar
resultados e digitalizar o Esta-
do”, ressalta o governador.

“Devemos colocar tecnolo-
gia a favor do serviço público e
usar o padrão Poupatempo, que
é um programa do Estado de São
Paulo competente, sério e bem
avaliado pela população, para que
esse seja o modelo de atendi-
mento em todas as áreas”, acres-
centa João Doria.

Vale destacar, no entanto,
que as determinações não se
aplicam às secretarias de Educa-

ção, Saúde, Segurança Pública e
Administração Penitenciária ou
à Fundação CASA e ao Centro
Estadual de Educação Tecnoló-
gica (CEETEPS).

“Trata-se de um decreto que
também vai ao encontro da re-
dução do tamanho da máquina
nos cargos em comissão”, sali-
enta o vice-governador e secre-
tário de Governo, Rodrigo Gar-
cia, que também participou da
entrevista concedida a jornalis-
tas nesta quarta-feira (2), no Pa-
lácio dos Bandeirantes, em São
Paulo.

Procon-SP divulga pesquisa sobre
variação de preços do material escolar

Órgão vinculado à Secretaria
de Estado da Justiça e Cidada-
nia, a Fundação Procon-SP rea-
lizou uma pesquisa de preços do
material escolar, no último mês,
em nove estabelecimentos co-
merciais. O levantamento foi
feito nos dias 5, 6, 7 e 10 de de-
zembro de 2018, em lojas dis-
tribuídas pelas regiões norte, sul,
oeste e centro da capital.

A pesquisa completa, já dis-
ponível no site da fundação, bus-
ca oferecer referências de valo-
res aos consumidores, por meio
dos preços médios obtidos na
amostra. Na comparação dos
estabelecimentos pesquisados
por região, os melhores patama-
res foram encontrados na zona
norte da capital.

Depois da comparação de

134 produtos comuns entre as
pesquisas realizadas neste ano e
no ano passado, o órgão consta-
tou, em média, um acréscimo de
9,95% no preço dos itens. Vale
destacar que o Índice de Preços
ao Consumidor de São Paulo
(IPC-SP), da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas
(Fipe), referente ao período, re-
gistrou variação de 3,47%.

Resultados
Em termos percentuais, a

maior diferença de preço identi-
ficada foi de 325%, em relação
ao lápis preto Nataraj HB nº2,
sextavado, sem borracha, da CIS/
SERTIC. O maior valor encontra-
do foi de R$ 1,70 (o menor che-
gou a R$ 0,40). O preço médio
do produto foi de R$ 1,07.

Outros itens também apre-

sentaram diferenças considerá-
veis, principalmente em núme-
ros absolutos:

É importante frisar que as
variações constatadas estão liga-
das aos dias em que a coleta foi
realizada. Os preços praticados
atualmente podem ser diferen-
tes, já que estão sujeitos à alte-
ração conforme a data da com-
pra, inclusive, por ocasião de
descontos especiais, ofertas e
promoções.

Dicas
De acordo com a Fundação

Procon-SP, antes de ir às com-
pras, o consumidor deve verifi-
car quais dos produtos da lista
de material já possui em casa e,
ainda, se estão em condição de
uso. Promover a troca de livros
didáticos entre alunos também

garante economia.
Na lista de material, as esco-

las não podem exigir a aquisição
de nenhum material escolar de
uso coletivo (produtos para es-
critório, higiene ou limpeza, por
exemplo), segundo determina a
Lei nº 12.886, de 2013.

Além disso, algumas lojas
concedem descontos para com-
pras em grandes quantidades.
Assim, pode ser interessante
para o cliente se reunir com ou-
tros pais para uma compra cole-
tiva. O consumidor deve sempre
verificar se o estabelecimento
comercial pratica o preço dife-
renciado em função do instru-
mento de pagamento, como, por
exemplo dinheiro, cheque, car-
tão de débito e de crédito. (Agen-
cia Brasil)

Licenciamento 2019 pode ser
antecipado para todos os veículos

Começou nesta quinta-feira
(3) e vai até o final de março o
licenciamento antecipado 2019,
disponibilizado pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito de
São Paulo (Detran.SP). Porém, é
preciso quitar todos os débitos –
IPVA, seguro obrigatório, multas
e outros valores – antes de soli-
citar o serviço.

O valor para 2019 é de R$
90,20. Para pagar, basta informar
o número do Renavam do veículo
no banco, caixa eletrônico ou in-
ternet banking (se disponível o ser-
viço). A taxa de entrega dos Cor-
reios é de R$ 11. O motorista deve
assegurar que o seu cadastro junto
ao Detran.SP está atualizado, para
que a correspondência possa ser
entregue corretamente.

Todos os veículos podem ade-
rir. O licenciamento é obrigató-
rio, independente do ano do veí-
culo, e a falta dele pode gerar re-
moção ao pátio, multas e pontos
na habilitação. Motoristas cadas-
trados no portal do Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br) e que
usam o aplicativo para smartpho-
hes e tablets estão sendo avisa-
dos do licenciamento antecipado
via SMS e push.

No total, existem cerca de 29,6
milhões de veículos registrados no
Estado de São Paulo. Só na capital
são 8,7 milhões.

Calendário
Quem não optar pelo licencia-

mento antecipado 2019 pode es-
perar pelo calendário anual. Ele
começa em 1º de abril e vai até
dezembro, exceto para caminhões
e tratores, cujos prazos vão de se-
tembro a dezembro.

Para o licenciamento pelo ca-
lendário, a regra é a mesma: todos
os débitos do veículo, incluindo
IPVA, seguro obrigatório e multas,
devem estar quitados. Caso contrá-

rio, o documento não é emitido.
O proprietário pode optar

pela entrega pelos Correios ou
então retirar em qualquer unida-
de do Detran.SP ou posto Pou-
patempo. Para retirada, é neces-
sário apresentar um documento
pessoal com foto.

Abaixo, o Detran.SP esclarece
dúvidas para quem vai optar pelo
licenciamento antecipado:

A partir de quando o licencia-
mento antecipado de 2019 estará
disponível?

Está disponível a partir de
quarta-feira, 2 de janeiro, para to-
dos os veículos, independente-
mente do final de placa. Apenas
veículos de entidade ou órgãos ofi-
ciais e veículo de aluguel, espé-
cie carga, não podem realizar o
licenciamento antecipado em fun-
ção da necessidade de apresenta-
ção de documentos complemen-
tares na unidade de trânsito. Se o
veículo for movido a gás natural
(GNV), precisa fazer a inspeção
anual de segurança veicular antes
de pagar o licenciamento.

Como fazer o licenciamento
antecipado?

O licenciamento antecipado é
feito de forma eletrônica via siste-
ma bancário. Basta pagar a taxa de
R$ 90,20 e mais R$ 11 do custo
de envio via Correios por meio do
número do Registro Nacional de
Veículos Automotores (Renavam)
nos caixas da rede bancária creden-
ciada, terminais eletrônicos ou in-
ternet banking. Não é necessário
imprimir boleto para pagar o licen-
ciamento eletrônico antecipado.

Veículo com débitos de mul-
tas pendentes pode ser licenciado?

Não. É preciso quitar débitos
de IPVA, seguro obrigatório
(DPVAT) e possíveis multas. O li-
cenciamento de 2018 também pre-
cisa estar em dia. Além disso, não

é possível licenciar veículo com
restrições judiciais ou administra-
tivas, como bloqueio por comuni-
cação de venda, registro de furto
ou roubo, entre outros.

Quais instituições bancárias
aceitam o pagamento do licencia-
mento?

A taxa pode ser recolhida no
Banco do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Citibank,
HSBC, Itaú, Mercantil do Brasil,
Safra e Santander, Bancoob (exclu-
sivo para cooperativas), além das
casas lotéricas.

Unidades do Detran.SP ou pos-
tos Poupatempo emitem o licen-
ciamento antecipado?

Não. O serviço está disponível
apenas de forma eletrônica via sis-
tema bancário. As unidades de aten-
dimento do Detran.SP e os postos
Poupatempo não emitem o licen-
ciamento antecipado, por isso é
obrigatório pagar a remessa postal
nessa modalidade de serviço, que
custa R$ 11.

Como é feita a entrega do do-
cumento?

A entrega do documento é re-
alizada pelos Correios no ende-
reço de registro do veículo, por
isso é imprescindível que esteja
atualizado. São feitas três tenta-
tivas. Caso não haja ninguém no
local para receber o documento
ou se for declarado que o cida-
dão não mora mais no endereço,
o documento será remetido à uni-
dade do Detran.SP da cidade em
que o veículo está registrado –
onde deverá ser retirado.

Qual é o prazo para receber o
licenciamento antecipado?

Devido à grande procura pelo
serviço entre janeiro e março, o
licenciamento é enviado em até 20
dias úteis. O motorista pode acom-
panhar a entrega pelo portal do
Detran.SP (www.detran.sp.gov.br),

em “Serviços Online”. A página
fornece o código de rastreamento
(A.R.) do documento para checar
o andamento no site dos Correios.

Quais são as penalidades para
quem não faz o licenciamento?

Conduzir veículo com o licen-
ciamento em atraso é infração gra-
víssima. O proprietário recebe
multa de R$ 293,47 e sete pontos
no prontuário. Além disso, o veí-
culo é removido a um pátio, con-
forme prevê o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).

Como obter mais informações
sobre o licenciamento antecipado?

O passo a passo para o serviço
pode ser consultado no portal do
Detran.SP: www.detran.sp.gov.br.
O departamento de trânsito tam-
bém oferece atendimento telefô-
nico. O Disque Detran.SP pode ser
acionado pelo 3322-3333 (para
municípios com DDD 11) ou pelo
0300-101-3333 (demais localida-
des). Atendimento: de segunda a
sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sá-
bados, das 7h às 13h.

Quem acionar para conseguir
informações sobre o IPVA?

O Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automotores
(IPVA) é administrado pela Se-
cretaria da Fazenda e seu paga-
mento pode ser feito em cota
única, com desconto, ou parce-
lado. Para mais informações
acesse www.fazenda.sp.gov.br. A
Central telefônica atende no
0800-170110 (só para telefone
fixo).

Como saber sobre o seguro
obrigatório?

Para dúvidas sobre o DPVAT é
preciso acessar o portal da Segu-
radora Líder, que administra o se-
guro: www.seguradoralider.com.br.
O telefone para contato é o 4020-
1596 (Regiões Metropolitanas) ou
0800 022 12 04 (Outras Regiões).
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Presidente chinês diz
que está disposto a

trabalhar com
Bolsonaro

O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma carta ao presi-
dente Jair Bolsonaro afirmando que está disposto a trabalhar com
o novo governo brasileiro para desenvolver a economia dos dois
países, salvaguardar a paz mundial e realizar uma cooperação bi-
lateral “pragmática”. Também desejou felicidades no governo.

Na carta, o presidente chinês disse que desde o estabeleci-
mento das relações entre China e Brasil, há 44 anos, os “laços
entre os dois países resistiram  dos cenários internacionais e se
desenvolveram de maneira integral e profunda’.

Segundo o presidente chinês, a base dessas boas relações do
princípio de respeito mútuo. Xi Jinping disse ter apreciado a de-
claração feita por Jair Bolsonaro, logo após ganhar as eleições,
que a China é um grande sócio de cooperação com o Brasil.

O presidente chinês afirmou ainda que está disposto a reali-
zar esforços conjuntos com o presidente Bolsonaro para respei-
tar os interesses centrais de cada país e desenvolver uma pers-
pectiva estratégica a longo prazo.

A carta foi entregue  na quarta-feira (2) em mãos a Bolsonaro
pelo enviado especial do presidente chinês Ji Bingxuan, segundo
informou a Embaixada da China, em Brasília, nesta quinta-feira
(3). Ji Bingxuan é vice-presidente do Comitê da Assembleia Po-
pular Nacional e participou da cerimônia de posse do presidente
da República há dois dias. (Agencia Brasil)

República
Dominicana

representa AL no
Conselho de

Segurança da ONU
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU)

escolheu os cinco membros (países) que terão assento rotativo
no Conselho de Segurança no período de 2019-2020. Ocuparão
as vagas Bélgica, República Dominicana, Alemanha, Indonésia e
África do Sul. O mandato de outros cinco membros ainda não
acabou.

A República Dominicana representa a América Latina em subs-
tituição à Bolívia. A nação caribenha contou com o apoio dos
países do continente americano e recebeu o apoio de 184 dos
193 estados membros.

“Trabalharemos duro para contribuir com a construção de um
cenário mundial voltado para a segurança humana para nossa re-
gião da América Latina e do Caribe, assim como para o restante
do mundo”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Re-
pública Dominicana, Miguel Vargas.

O Conselho de Segurança é composto por 15 países, dez com
cargos temporários e cinco com status fixo: Estados Unidos,
Rússia, China, França e Reino Unido. (Agencia Brasil)

O novo governo estuda o au-
mento da alíquota de Imposto de
Renda para as faixas mais altas
de Imposto de Renda (IR), disse
o secretário especial da Receita
Federal, Marcos Cintra. Ele não
detalhou de quanto seria a nova
alíquota nem sobre qual faixa in-
cidiria, mas confirmou que a
medida está em discussão pela
equipe econômica.

“O sistema tributário brasi-
leiro precisa ter uma certa pro-
gressividade. Não iremos ao ex-
tremo de ter apenas uma alíquo-
ta. Poucas alíquotas são absolu-
tamente adequadas e uma alíquo-
ta adicional para altas rendas, al-
tos rendimentos”, declarou o
secretário, após a cerimônia de
transmissão de cargo para o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des.

A progressividade tributária
caracteriza-se por onerar os mais
ricos e reduzir o peso dos im-

postos sobre os mais pobres.
Atualmente, quem ganha até R$
1.903,98 por mês é isento do IR.
Quem recebe de R$ 1.903,99
até R$ 2.826,65 paga 7,5%.
Quem ganha de R$ 2.826,66 até
R$ 3.751,05 paga 15%. Quem
recebe de R$ 3.751,06 até R$
4.664,68 paga 22,5% e quem re-
cebe acima de R$ 4.664,68 é tri-
butado em 27,5%.

Alíquotas
Além de aumentar a alíquota

para os mais ricos, Cintra disse
ser possível reduzir o IR para
pessoas de renda menor e am-
pliar a faixa de isenção. Ele, no
entanto, ressaltou que a exten-
são dos benefícios dependerá do
ajuste fiscal que o governo con-
seguir executar, porque o caixa
do governo não pode ser com-
prometido.

Em relação aos demais tri-
butos, Marcos Cintra admitiu
que pretende criar um imposto

único, desde que a medida esti-
mule a progressividade do sis-
tema tributário.

O secretário disse que esse
imposto pode incidir sobre ope-
rações financeiras, semelhante à
antiga Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financei-
ra (CPMF), sobre o valor adici-
onado a uma mercadoria em
cada etapa da produção e do co-
mércio ou sobre o faturamento
de empresas.

“Estamos ainda analisando as
varias alternativas [para o impos-
to único]. Podemos trabalhar em
um IVA [Imposto sobre Valor
Agregado], podemos trabalhar
em um imposto sobre movimen-
tação financeira, em um impos-
to sobre faturamento. Nós te-
mos de fazer um complexo de
ações. Antes de qualquer coisa,
é importante que a gente faça
uma limpeza em nosso sistema
tributário”, disse Cintra.

O secretário afirmou que o
novo governo pretende reduzir a
carga tributária, que fechou
2017 em 32,4% do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma das ri-
quezas produzidas no país).

“Ainda analisamos alternati-
vas”, disse o novo secretário que,
além de comandar a Receita Fe-
deral, elaborará uma proposta de
reforma tributária. Antes de en-
viar a proposta, no entanto, o se-
cretário afirmou que o Ministé-
rio da Economia se concentrará
em simplificar a tributação,
aproveitando a proposta elabo-
rada pelo governo anterior para
unificar o Programa de Integra-
ção Socal (PIS) e a Contribui-
ção para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins).

“A unificação de tributos é
processo que deve ocorrer pa-
ralelamente [à reforma tributá-
ria]”, afirmou Cintra. (Agencia
Brasil)

Venda de veículos novos cresce
14,6% em 2018

A venda de automóveis, co-
merciais leves, ônibus e cami-
nhões no país cresceu 14,60%
no ano passado em relação a
2017, com 2.566.235 unidades
emplacadas. É o segundo ano
seguido de crescimento. No ano
passado, estes segmentos apre-
sentaram crescimento de 9,23%.
O dado foi divulgado na quinta-
feira (3) pela Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave).

No mês, estes segmentos
cresceram 1,70% e, na compa-
ração com o mesmo mês de
2017, o aumento foi de 10,33%.

Considerando apenas auto-
móveis e comerciais leves (pi-

capes e furgões), houve alta de
13,74% no ano passado na com-
paração com 2017, com o em-
placamento de 2.470.654 unida-
des. A expectativa para este ano
é de aumento de 11% nestes
dois segmentos.

Em relação ao emplacamen-
to de todos os segmentos soma-
dos (automóveis, comerciais le-
ves, caminhões, ônibus, motoci-
cletas, implementos rodoviários
e outros veículos), o aumento foi
de 13,58% em 2018, com a ven-
da de 3.653.500 unidades. Para
2019, a expectativa é de que to-
dos os segmentos automotivos
apresentem crescimento de
10,1%.

“Iniciamos 2018 com uma
expectativa de alta mais mode-
rada, porém, em função da me-
lhora, mais acentuada, da econo-
mia e da confiança do consumi-
dor e investidores, ao longo do
ano, o desempenho do setor au-
tomotivo foi maior do que o es-
perado. Mesmo com aconteci-
mentos negativos, como a greve
dos caminhoneiros, em maio, e
a indefinição política – no perí-
odo pré-eleitoral, o mercado
continuou em ritmo de alta”, dis-
se Alarico Assumpção Júnior,
presidente da entidade.

Dezembro
No mês de dezembro, a ven-

da de todos os segmentos regis-

trou alta de 3,36% na compara-
ção com novembro, totalizando
331.153 emplacamentos. Com
relação a dezembro de 2017, o
crescimento foi de 9,93%.

Já os emplacamentos de car-
ros e comerciais leves somou
225.001 unidades licenciadas
em dezembro, com crescimen-
to de 1,67%, se comparada ao
mês de novembro, e de 9,85%
na comparação a dezembro do
ano passado. “A queda da taxa de
juros e a melhora da inadimplên-
cia geraram uma maior oferta de
crédito, impulsionando, assim, a
venda de automóveis e comer-
ciais leves”, disse Assumpção
Júnior. (Agencia Brasil)

Guedes deve apresentar proposta de
reforma da Previdência até o dia 7 Bolsa opera em alta e

dólar cai para R$ 3,77
O índice Ibovespa, principal

indicador de desempenho das
ações negociadas na B3 (Bolsa
de São Paulo), tem alta de
0,38%, totalizando 91354.11
pontos às 11h06 desta quinta-
feira (3). Isso depois de come-
çar o dia em queda de 0,62%.

Com o pregão ainda em an-
damento, os papéis mais nego-
ciados são da Petrobras, Vale e
Eletrobras.

Já o dólar, às 11h09, estava

sendo negociado a R$ 3,7735.
Na quarta-feira, o Ibovespa ini-
ciou o ano com alta de 3,56%,
totalizando 91.012 pontos no
fechamento, atingindo valor re-
corde. O recorde anterior, de
89.820 pontos, havia sido regis-
trado em 3 de dezembro de
2018.

Já a cotação do dólar fechou
em queda na quarta-feira, a R$
3,8087, uma variação negativa
de 1,69%. (Agencia Brasil)

Gasolina vendida
nas refinarias está

mais barata
O preço da gasolina negoci-

ada na quinta-feira (3) nas refi-
narias está mais baixo: o litro
passou de R$ 1,5087 para R$
1,4675. A última redução no
preço do combustível ocorreu
no dia 28 de dezembro do ano
passado, quando passou de R$
1,5554 para R$ 1,5087.

De acordo com a Petrobras,
a política de preços da empresa
para a gasolina e o diesel ven-
didos às distribuidoras “tem
como base o preço de paridade
de importação, formado pelas
cotações internacionais destes

produtos mais os custos que im-
portadores teriam, como trans-
porte e taxas portuárias, por
exemplo”.

Segundo a estatal, essa “pa-
ridade é necessária porque o
mercado brasileiro de combus-
tíveis é aberto à livre concor-
rência, dando às distribuidoras
a alternativa de importar os pro-
dutos”. A Petrobras informa
ainda que, “o preço considera
uma margem que cobre os ris-
cos (como volatilidade do câm-
bio e dos preços)”. (Agencia
Brasil)

BNDES financia ampliação de
distribuição de etanol no Sudeste
A Logum Logística vai rece-

ber um financiamento de R$ 1,81
bilhão do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) para a implan-
tação da infraestrutura dutoviária
e de armazenamento do Sistema
Logístico de Etanol, divulgou o
banco. O projeto está orçado em
R$ 3,3 bilhões, cabendo ao BN-
DES financiar 54%, e, além dos
dutos, prevê a construção de um
terminal de armazenamento de
combustível em Guarulhos.

O financiamento aprovado
para o projeto prevê a constru-
ção de dutos que vão ligar os ter-
minais de Uberaba (MG), Ribei-
rão Preto e Guarulhos (SP) com
aos principais centros consumi-
dores das regiões metropolita-
nas de São Paulo e Rio de Janei-
ro, por meio de dutos próprios
e de dutos da Petrobras opera-
dos pela Transpetro.

A fase inicial do projeto co-
meçou em 2011, com um em-
préstimo do BNDES de curto

prazo, o chamado empréstimo-
ponte. O projeto prevê a cons-
trução de 481 quilômetros de
dutos. Até agora, foram feitos
353 quilômetros, entre Ubera-
ba (MG) e Paulínea (SP), aos
terminais coletores e de arma-
zenamento de etanol em Ubera-
ba e em Ribeirão Preto. A partir
de Paulínia, o atendimento às
regiões metropolitanas de São
Paulo e Rio de Janeiro é feito
por meio da utilização de dutos
da Petrobras operados pela

Transpetro.
Em 2017, o sistema trans-

portou 2,5 bilhões de litros de
etanol. Com a conclusão das
obras, prevista para 2021, a pre-
visão é transportar 8 bilhões de
litros do combustível/ano.

A Logum Logística, que tem
como acionistas Petrobras, Ra-
ízen Energia, Copersucar e Uni-
duto, é uma Sociedade de Pro-
pósito Específico (SPE), criada
em 2011, e tem sede no Rio de
Janeiro. (Agencia Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, vai apresentar até
a próxima segunda-feira (7) a
proposta de reforma da Previ-
dência que deverá ser sugerida
pelo governo do presidente Jair
Bolsonaro e submetida ao Con-
gresso Nacional. A disposição é
que os parlamentares analisem a
proposta assim que retornarem
do recesso em fevereiro.

A informação foi confirma-
da pelo ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, logo depois da
primeira reunião ministerial da

gestão Bolsonaro com a presen-
ça de todo primeiro escalão.
“[Paulo] Guedes vai apresentar a
proposta até o início da próxi-
ma semana. Nós vamos fazer a
reforma.”

A equipe do governo tem ad-
mitido diversas possibilidades so-
bre o tema, inclusive o aproveita-
mento de itens do texto que havia
sido submetido ao Legislativo
pelo ex-presidente Michel Temer.
O esforço, segundo ministros de
Bolsonaro, é para que as mudan-
ças na legislação avancem.

Nova reunião
Na próxima terça-feira (8)

há uma nova reunião do presi-
dente da República com os mi-
nistros. Nela, será feita a apre-
sentação do texto da reforma da
Previdência e cada ministro vai
expor as medidas que pretendem
adotar este mês.

O encontro, que ocorrerá no
mesmo horário da reunião rea-
lizada na quinta-feira (9h), vai se
repetir semanalmente ao longo
dos 100 primeiros dias de go-
verno.

Cautela
A relação do Executivo com

o Legislativo é tratada com cau-
tela pelo governo. Onyx reiterou
que Bolsonaro não vai interferir
na campanha pela presidência da
Câmara e do Senado. A decisão é
justamente para suavizar as nego-
ciações entre os dois Poderes.

“Todo o governo com alto
grau de intervenção [nas ques-
tões do comando do Congresso]
erraram. O presidente Bolsona-
ro é um homem de muito diálo-
go”, afirmou. (Agencia Brasil)

Celulares irregulares nos
estados da Região Nordeste,
além de São Paulo, Minas Ge-
rais, do Amapá, Amazonas, Pará
e de Roraima começam a rece-
ber a partir da próxima segunda-
feira (7) mensagens de alerta de
que serão bloqueados a partir de
março.

De acordo com a Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), o bloqueio começa a
partir de 24 de março, 75 dias
após o início do envio das men-
sagens. Nesses estados, os usu-
ários de aparelhos irregulares
começarão a receber mensagens
de SMS, informando que o apa-
relho é irregular e que será blo-

Processo de bloqueio de celulares
irregulares começa no dia 7

queado. “Operadora avisa: Pela
Lei 9.472 este celular está irre-
gular e não funcionará nas redes
celulares em 75 dias”.

Segundo a agência regulado-
ra, a medida vale apenas para ce-
lulares irregulares habilitados
nas redes das prestadoras a par-
tir da próxima segunda-feira, não
incidindo sobre os aparelhos
adquiridos antes.

De acordo com a Anatel, a
medida visa combater o uso de
celulares falsificados, sem cer-
tificação ou com IMEI (do in-
glês International Mobile Equi-
pment Identity) adulterado, clo-
nado ou outras formas de frau-
de. A medida também busca ini-

bir a comercialização de apare-
lhos não homologados no país.

“Um celular sem certifica-
ção pode aquecer, dar choques
elétricos, emitir radiação, ex-
plodir e causar incêndio, pois
não passou pelos testes neces-
sários”, informou a agência.

O IMEI é o número de iden-
tificação do celular. É compos-
to por um código composto por
15 números utilizado internaci-
onalmente que permite identifi-
car a marca e modelo do apare-
lho. Todas as mensagens são en-
viadas pelo número 2828.

Para saber se o número de
IMEI é legal, basta discar *#06#.
Se a numeração coincidir com

o que aparece na caixa, o apare-
lho é regular. Caso contrário, há
uma grande chance de o apare-
lho ser irregular.

A Anatel informou ainda que
o usuário de serviço móvel que
estiver com sua situação irregu-
lar deve procurar a empresa ou
pessoa que vendeu o aparelho e
buscar seus direitos como con-
sumidor.

A Anatel criou em seu Por-
tal na Internet um espaço com
informações do projeto de blo-
queio de celulares, o projeto
Celular Legal. No Portal da Ana-
tel também é possível verificar
se o celular apresenta alguma
irregularidade. (Agencia Brasil)
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Data, Hora e Local: 23.11.2018, às 09 horas, na sede social, Avenida Cidade Jardim, nº 803, 9º an-
dar, Sala X, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Antonio Fernando Checchia Wever, Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Delibe-
rações Aprovadas: 1. A ratifi cação da ata da AGE realizada em 21.08.2018, registrada perante a JU-
CESP sob nº 416.618/18-2, em 31.08.2018, para: 1.1. Retifi car o número total de ações representativas 
do capital social da Companhia, que constou erroneamente na ata da AGE de 21.08.2018 como sendo 
de 13.400.000 ações, quando, na realidade, o correto seria constar como sendo de 13.400.500 ações. 
1.1.1. Assim, fi ca retifi cada a redação do subitem 5.7.1 do tópico “deliberações” da Ata da AGE de 
21.08.2018, para constar que: “5.7.1. Em razão da deliberação acima, fi ca aprovada a alteração do 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: Ar-
tigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda 
corrente nacional, é de R$13.400.500,00, representado por 13.400.500 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal.”  1.2. Ratifi car as demais deliberações tomadas na AGE de 21.08.2018, bem como 
todos os atos societários dela decorrentes. 2. Por fi m, em razão da retifi cação aprovada acima, apro-
var a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que integra a presente ata como Anexo I. En-
cerramento: Nada mais. São Paulo, 23.11.2018. Acionistas: Pátria Terras Fundo de Investimento em 
Participações – Multiestratégia, e Pátria Terras Internacional – Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia, ambas: p. Pátria Investimentos Ltda., p. Antonio Fernando Checchia Wever e 
Olimpio Matarazzo Neto. JUCESP 591.556/18-2 em 21.12.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Se-
cretária Geral. Anexo I - Estatuto Social - Capítulo I – Nome, Sede Social, Objeto Social e Du-
ração - Artigo 1º: A razão social da Companhia, constituída sob a forma de sociedade anônima de ca-
pital fechado e que será regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicá-
veis, é Pátria Terras Agrícola II S.A.. Artigo 2º: A Companhia tem sede administrativa e foro legal 
na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 9º andar, Sala X, CEP 01453-000, po-
dendo manter fi liais, escritórios, agências e representações, observadas as exigências legais e estatu-
tárias pertinentes à matéria. §1º: A Companhia poderá manter fi liais, escritórios, agências e represen-
tações, mediante deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, observadas as 
exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria. Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social: 
(i) a participação no capital de quaisquer outras sociedades, empresárias ou não, ou fundos de inves-
timento, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior; e (ii) a administração 
de bens próprios. Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Capi-
tal Social - Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integraliza-
do em moeda corrente nacional, é de R$13.400.500,00, representado por 13.400.500 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. §1º: As ações poderão ser representadas por títulos múltiplos ou sin-
gulares, que serão assinados por dois diretores. §2º: A cada ação ordinária corresponde um voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais. §3º: As ações preferenciais, se emitidas, não terão direito de 
voto e terão assegurada a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da 
Companhia. §4º: As ações da Companhia poderão ser conversíveis de uma espécie em outra, desde 
que mediante aprovação dos acionistas representando a totalidade do capital social. §5º: O capital so-
cial poderá, por deliberação da Assembleia Geral, ser aumentado mediante a emissão de ações, sem 
guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. 
§6º: Nenhuma transferência de ações terá validade ou efi cácia perante a Companhia ou quaisquer ter-
ceiros, nem será reconhecida nos livros de registro e de transferência de ações, se levada a efeito em 
violação ao acordo de acionistas arquivado na Companhia. §7º: À Companhia é vedada a criação e 
emissão de partes benefi ciárias. §8º: Na hipótese de obtenção de registro de companhia aberta cate-
goria A, a Companhia deverá aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade adminis-
tradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de gover-
nança corporativa previstas nos incisos I a IV do Artigo 8º da Instrução CVM nº 578, de 30.08.2016, con-
forme o Inciso V do Artigo 8º da Instrução CVM nº 578, de 30.08.2016. Capítulo III - Assembleia Ge-
ral - Artigo 6º: A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente a cada ano, nos 4 primeiros meses se-
guintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, 
mediante convocação na forma da lei. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente 
do Conselho de Administração e, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administra-
ção, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher o Secretário da Mesa. §1º: A Assembleia 
Geral será convocada pelo Conselho de Administração, nos termos da lei, com no mínimo 8 dias de an-
tecedência. Será dispensada a convocação se verifi cada a presença da totalidade dos acionistas na 
Assembleia Geral. §2º: Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumpri-
mento de acordos de acionistas arquivados na Companhia, negando cômputo a voto proferido com vio-
lação a tais acordos. Artigo 7º: As seguintes deliberações somente poderão ser tomadas em Assem-
bleia Geral com o voto favorável de, no mínimo, acionistas titulares da maioria das ações ordinárias 
nominativas com direito a voto: (i) alteração em qualquer dos artigos do Estatuto Social; (ii) aumento 
ou redução do capital social; (iii) emissão, pela Companhia, de debêntures e bônus de subscrição; (iv) 
transformação, cisão, incorporação e fusão da Companhia; (v) deliberação para a liquidação ou disso-
lução da Companhia; (vi) fi xação da remuneração dos administradores; (vii) destinação dos lucros e dis-
tribuição dos dividendos; (viii) pagamento de juros sobre o capital próprio; e (ix) criação de quaisquer 
reservas de capital, exceto as obrigatórias. Capítulo IV - Administração - Artigo 8º: A Companhia 
será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Seção I - Conselho de 
Administração: Artigo 9º: O Conselho de Administração será composto por 3 membros eleitos pela 
Assembleia Geral, dos quais um será nomeado o Presidente e outro será o Vice-Presidente. §1º: Os 
membros do Conselho de Administração serão eleitos para um mandato unifi cado de 2 anos, poden-
do ser reeleitos. §2º: Os membros do Conselho de Administração não reeleitos permanecerão no exer-
cício de seus cargos até a investidura de seus substitutos. §3º: Em caso de ausência ou impedimento 
permanente de qualquer membro do Conselho de Administração, caberá à Assembleia Geral a eleição 
do substituto. Artigo 10º: As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão sempre que necessá-
rio. Todas as reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente ou por quais-
quer 2 de seus membros, mediante aviso por escrito, contra protocolo, com antecedência de 8 dias ao 
menos, indicando a ordem do dia e o horário em que a reunião se realizará, na sede da Companhia. 
§1º: Será dispensada a convocação de que trata o caput deste artigo se estiverem presentes à reunião 
todos os membros em exercício do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Adminis-
tração poderão participar e votar nas reuniões do Conselho, ainda que não estejam fi sicamente pre-
sentes nas mesmas, desde que a todos seja possibilitado participar das discussões por conferência te-
lefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro sistema eletrônico de comunicações. A respectiva 
ata deverá ser posteriormente assinada por todos os membros que participaram da reunião. §2º: O quo-
rum de instalação de reunião do Conselho de Administração requer a presença de no mínimo 2 dos 
membros em exercício do Conselho de Administração. §3º: A reunião do Conselho de Administração 
será presidida por seu Presidente em exercício e, na sua ausência ou impedimento temporário, pelo 
Vice Presidente do Conselho de Administração. §4º: As deliberações do Conselho de Administração se-
rão registradas em ata, em livro próprio, pelo secretário da reunião, indicado pelo Presidente da reu-
nião. §5º: Além de outras matérias previstas em lei, compete ao Conselho de Administração, por deli-
beração tomada pela maioria de seus membros, a aprovação de qualquer das seguintes matérias: (i) 
qualquer proposta para a alteração de qualquer dos artigos do Estatuto Social da Companhia; (ii) qual-

quer proposta para transformação, cisão, incorporação ou fusão da Companhia; (iii) a aquisição e a alie-
nação de participação em qualquer outra sociedade ou empreendimento, ou a constituição de subsi-
diária integral ou controladas; (iv) o orçamento anual da Companhia (“Orçamento”), que deverá conter 
projeções de Balanço e metas operacionais; (v) qualquer proposta acerca da emissão de bônus de subs-
crição, ou debêntures; (vi) eleição dos Diretores da Companhia; (vii) qualquer aquisição ou alienação 
de bens imóveis; (viii) a criação de gravames sobre os bens da Companhia, ou a outorga de garantias, 
cujo valor seja superior a R$ 500.000,00 individualmente ou no agregado no período de 1 ano; (ix) a as-
sinatura de qualquer contrato não previsto no Orçamento que envolva valor superior a R$ 500.000,00 
individualmente ou no agregado no período de 1 ano; (x) a formalização de qualquer acordo judicial que 
envolva valor superior a 500.000,00 individualmente ou no agregado no período de 1 ano; (xi) o atraso, 
a antecipação, o parcelamento ou o reescalonamento de quaisquer débitos tributários ou previdenciá-
rios, e o ingresso em qualquer programa extraordinário de liquidação de débitos tributários ou previ-
denciários aprovados pela administração federal, estadual ou municipal; (xii) a antecipação de recei-
tas ou a securitização de recebíveis da Companhia, sob qualquer forma; (xiii) a prorrogação ou renego-
ciação de dívidas da Companhia; (xiv) o requerimento de recuperação judicial ou de autofalência da 
Companhia; (xv) o detalhamento das funções, atribuições e limites de alçada dos membros da Direto-
ria, não especifi cados no presente Estatuto Social; (xvi) contratação de empresa de auditoria externa 
devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a qual deverá ser uma das 4 maio-
res empresas internacionais de auditoria, observando-se, nessa escolha, o disposto na legislação apli-
cável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de Administração; (xvii) alteração da 
forma de representação da Companhia, prevista no artigo 13, em casos específi cos; e (xviii) aprovar 
construção e reformas dos bens imóveis da Companhia. §6º: Os valores previstos no parágrafo 5º aci-
ma serão ajustados anualmente, no início de cada exercício social, com base na variação do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografi a Estatística (IBGE), 
ocorrida no exercício anterior ou, na sua falta, por outro índice que venha a substituí-lo. Seção II - Di-
retoria - Artigo 11 - A Diretoria da Companhia será composta de 03 Diretores, eleitos pelo Conselho 
de Administração, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Vice-Presidente e 1 Diretor Financeiro. §1º: Os 
diretores serão eleitos para mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos. §2º: Os membros da Diretoria 
não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos diretores. §3º - 
A Diretoria deve disponibilizar, contra solicitação dos acionistas, contratos com partes relacionadas, 
acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores 
mobiliários de emissão da Companhia. Artigo 12 - A Diretoria é responsável pela administração dos 
negócios da Companhia, exercendo seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto Social, as delibe-
rações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Artigo 13 - Quaisquer atos e documen-
tos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia, tais como escrituras de qual-
quer natureza, cheques, notas promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de dívida 
em geral, contratos, inclusive os de empréstimo, e quaisquer outros documentos não especifi cados, 
serão obrigatoriamente assinados (i) por 2 Diretores; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 Procurador; 
ou (iii) por um único procurador, desde que mediante procuração outorgada com poderes específi cos 
para o ato em questão, e com prazo de validade máximo de 60 dias. §1º: O Conselho de Administração 
poderá deliberar sobre outras formas de representação da Companhia, em casos específi cos. §2º: As 
procurações em nome da Companhia serão outorgadas por 2 diretores. As procurações deverão espe-
cifi car os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fi ns judiciais, terão um período de valida-
de limitado ao máximo de 1 ano. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 14 - O Conselho Fiscal, com 
as atribuições e poderes de lei, funcionará em caráter não permanente, e somente será instalado a pe-
dido de acionistas, conforme o que faculta o artigo 161 da Lei nº 6.404/76, com as alterações introdu-
zidas pela Lei nº 10.303/01, sendo composto por 3 membros. À Assembleia Geral que eleger o Conse-
lho Fiscal caberá fi xar a respectiva remuneração. Capítulo VI – Exercício Social, Balanços, Lu-
cros e Dividendos - Artigo 15 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de de-
zembro de cada ano. Ao fi m de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstra-
ções fi nanceiras exigidas por lei, que serão devidamente auditadas por auditores independentes regis-
trados na Comissão de Valores Mobiliários, conforme o Inciso VI do Artigo 8º da Instrução CVM nº 578, 
de 30.08.2016. §1º - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a cons-
tituição de reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. §2º: Os acionistas têm direito a um 
dividendo obrigatório correspondente a 1% do respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Ar-
tigo 202 da Lei nº 6.404/76. §3º - O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a 
destinação determinada pela Assembleia Geral, que poderá, por proposta da administração: (i) delibe-
rar reter parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos 
do Artigo 196 da Lei das S.A.; e (ii) destinar a totalidade ou parcela do lucro remanescente às reservas 
estatutárias previstas no presente Estatuto Social, nos termos do Artigo 194 da Lei das S.A. §4º - O 
Conselho de Administração poderá declarar e pagar, a qualquer tempo durante o exercício social, divi-
dendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes nos exercícios 
sociais precedentes, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. 
§5º - Observados os requisitos e limites legais, o Conselho de Administração poderá, ao fi nal de cada 
mês, trimestre ou semestre, com base em balanço levantado para o período específi co, declarar e pa-
gar dividendos periódicos a partir dos resultados verifi cados no mês, trimestre ou semestre em ques-
tão, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. Artigo 16 - Adicio-
nalmente às reservas legalmente previstas, a Companhia terá as seguintes reservas de lucros: (i) Re-
serva para Investimentos, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos relacionados 
ao objeto social da Companhia e à expansão de suas atividades, formada com recursos equivalentes 
a até 50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da 
conta de Reserva para Investimentos não poderá ultrapassar 50% do capital social. (ii) Reserva de Ca-
pital de Giro, cujos recursos serão destinados a suprir as necessidades de capital operacional da Com-
panhia, formada com recursos equivalentes a até 50% do lucro líquido da Companhia ajustado na for-
ma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva de Capital de Giro não poderá ultrapas-
sar 50% do capital social. (iii) Reserva de Lucros a Realizar, cujos recursos serão destinados para pa-
gamento do dividendo obrigatório, nos termos do artigo 197 da Lei das S.A. Capítulo VII – Liquida-
ção da Companhia - Artigo 17 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei e 
neste Estatuto, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão fun-
cionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VIII – Disposições Gerais - Ar-
tigo 18 – A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a 
resolver, por meio de arbitragem, perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comér-
cio Brasil-Canadá, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com 
ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, efi cácia, interpretação, violação e seus efeitos, das 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas 
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas 
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, por três árbitros, indi-
cados de acordo com o Regulamento de tal Câmara. § Único - Sem prejuízo da validade desta cláusu-
la arbitral, o requerimento de medidas de urgência pelas partes, antes de constituído o tribunal arbi-
tral, deverá ser realizado perante o foro do Município de São Paulo/SP. Artigo 19 - Nos casos omissos 
aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. Rafael Freitas de Aguiar - Secretário.
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O governo federal vai revi-

sar as contratações e demissões
de funcionários públicos comis-
sionados, bem como a movimen-
tação financeira dos ministéri-
os nos últimos 30 dias. O anún-
cio foi feito pelo ministro da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
após a reunião do presidente Jair
Bolsonaro com sua equipe mi-
nisterial na quinta-feira (3) pela
manhã.

Segundo Onyx, os ministros
terão de apresentar um relatório
com o fluxo das contratações,
demissões e transferências, as-
sim como da movimentação fi-

nanceira. “Verificamos que hou-
ve uma movimentação incomum
de exonerações e de nomea-
ções, nos últimos 30 dias, assim
como houve uma movimentação
incomum de recursos destina-
dos a ministérios, também nos
últimos 30 dias”, afirmou o mi-
nistro.

Diante desse cenário, a ori-
entação de Bolsonaro foi que os
ministros façam uma revisão
“pasta por pasta” da movimenta-
ção no mês passado.

“Particularmente dos últi-
mos 15 dias, porque o alto volu-
me da movimentação financeira

causou estranheza. O presiden-
te quer um relatório de cada um,
para ver para onde foi o dinhei-
ro, por que foi feito e se tem su-
porte para ter sido feito”, disse.

Antes da posse de Bolsona-
ro, a equipe de transição havia
anunciado a revisão dos atos nor-
mativos e das medidas editadas
nos últimos 60 dias do governo
anterior. A orientação estava na
Agenda de Governo e Governan-
ça Pública, apresentada no dia 27
de dezembro. A intenção era ava-
liar a “aderência” das iniciativas
aos compromissos do governo
Bolsonaro. (Agencia Brasil)

PSL fecha apoio à
candidatura de Maia para a

Presidência da Câmara
O presidente nacional do

PSL, Luciano Bivar (PE), reite-
rou na quinta-feira (3) o apoio
do partido à candidatura do pre-
sidente da Casa, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), que busca a reelei-
ção. De acordo com ele, a “con-
vergência” de ideias une a sigla
a Maia. A decisão foi tomada
durante reunião da bancada nes-
ta quinta-feira. O ministro-che-
fe da Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni, tem reafirmado que os inte-
grantes do governo não vão se
envolver na disputa pelo coman-
do da Câmara.

Na reunião de hoje, parte da
bancada do PSL na Câmara, que
tem 53 deputados federais, par-
ticipou. Em pauta, a disputa pela
presidência da Câmara e as indi-
cações para as comissões per-
manentes na Casa, nas quais são
debatidas propostas, há sabatinas
e votadas as mais distintas me-
didas propostas pelos parlamen-
tares e também encaminhadas
pelo governo.

Segundo Bivar, a unidade de

ideias e propostas predomina na
legenda e com Maia. “Não esta-
mos com o Rodrigo Maia por
estar, foi a convergência das
ideias dele”, afirmou. “[Temos]
um sentimento de coesão, de
uma agremiação que tem uma
ideia só. Eu acho que a gente
dando essa sustentação ao go-
verno federal vamos viabilizar as
reformas que o país exige. O
PSL não vai ser um partido de
questão fechada, somos liberais
por natureza.”

Espaço
Na reunião, o PSL escolheu

comandar as comissões de
Constituição e Justiça e de Fis-
calização e Controle, se Maia
for reeleito. A sigla pretende
garantir assento nas principais
comissões permanentes, com o
objetivo de focar na área econô-
mica. Bivar destacou que a meta
da gestão Bolsonaro é “reestru-
turar esse país tão danificado nos
últimos anos”.

A deputada federal eleita Joi-
ce Hasselmann (PSL-SP), cota-
da para liderar o partido, ressal-
tou que o modo de atuar do PSL
se diferencia de outras legendas

e não há barganha.
“Não há toma-lá-dá-cá. O

que o partido fez foi garantir o
espaço dentro da Câmara dos
Deputados para que nós possa-
mos trabalhar pelo governo Bol-
sonaro. É uma ingenuidade, até
coisa de criança, uma meninice,
achar que o partido vai conseguir
fazer alguma coisa sem estar em
espaços estratégicos”, avaliou.

Oposição
Em oposição à candidatura

de Maia, o deputado federal elei-
to Marcelo Freixo (PSOL-RJ)
lançou seu nome na disputa.
“Sou candidato à presidência da
Câmara dos Deputados por um
amplo campo republicano e de-
mocrático que lutará para resga-
tar o espírito da Constituição”,
disse o parlamentar na sua conta
no Twitter.

Nas redes sociais, Freixo dis-
se que o Congresso Nacional pre-
cisa se comprometer com o for-
talecimento e a ampliação dos di-
reitos sociais. “Meu compromis-
so como candidato à presidência
da Câmara é com uma agenda eco-
nômica e social que promova a ci-
dadania.” (Agencia Brasil)

Em visita ao GSI,
Bolsonaro conhece
rotina de segurança

da Presidência
Ao visitar na quinta-feira

(3) as instalações do Gabine-
te de Segurança Institucional
(GSI), acompanhado pelo titu-
lar da pasta, general Augusto
Heleno, o presidente Jair Bol-
sonaro conheceu um simula-
dor de tiro, usado para treina-
mento dos seguranças presi-
denciais. Ele analisou o arma-
mento utilizado pela equipe de
segurança da Presidência da
República e assistiu à de-
monstração do comboio pre-
sidencial.

“O objetivo é que ele to-
masse conhecimento de como
funciona essa rotina de segu-
rança que às vezes incomoda
um pouco, a autoridade tem
que se acostumar com esse
serviço […]. A ideia foi mos-
trar que ele não precisa se pre-
ocupar, pelo grau de profissi-
onalismo da segurança presi-
dencial”, disse o general He-
leno.

Bolsonaro agradeceu aos
funcionários do GSI pelo tra-
balho. De acordo com Hele-
no, Bolsonaro percebeu o “es-
pírito de corpo”, utilizando
um jargão militar. Foi a pri-
meira vez que um presidente
da República fez uma visita
formal ao GSI. O órgão funci-
ona há cerca de oito anos em
uma instalação ampla, a pou-
cos metros do Palácio do Pla-
nalto.

O ministro afirmou que a
segurança do presidente no dia

a dia não será diferente do que
era praticado com o ex-presi-
dente Michel Temer. O gene-
ral Heleno reiterou que, du-
rante a posse, houve uma sé-
rie de cuidados em virtude de
suspeitas de possíveis atenta-
dos contra Bolsonaro.

No último dia 1º, para a
cerimônia de posse, todos que
foram assistir à solenidade na
Esplanada dos Ministérios ti-
veram de passar por várias bar-
reiras de revistas e houve a
proibição de diversos objetos
na Esplanada dos Ministérios.

Mudanças
O general Heleno afirmou

que ainda não há uma data para
o Bolsonaro e sua família
mudarem da Granja do Torto
para o Palácio da Alvorada.
Segundo ele, alguns parentes
do presidente que vieram para
a posse estão hospedados na
Granja do Torto. De acordo
com o ministro, Bolsonaro
deverá esperar seus parentes
retornarem para, depois pro-
videnciar sua mudança para o
Alvorada.

Depois de dois anos e
meio vazio, o Alvorada terá
um morador. O ex-presidente
Michel Temer preferiu ficar
no Palácio do Jaburu, residên-
cia oficial dos vice-presiden-
tes da República. Ele chegou
a ensaiar uma mudança para o
Alvorada, mas sua família não
se adaptou ao local. (Agencia
Brasil)

www.jornalodiasp.com.br



São Paulo, sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Balanço patrimonial - 31 de março de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
 2018 2017
ATIVO
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 1.677 1.487
 Partes relacionadas 14.817 7.316
 Tributos a recuperar 65 50
 16.559 8.853
Não circulante
 Investimentos em coligadas 340.330 344.444
 Imobilizado 4.177 4.177
 Propriedade para investimento 7.636 7.819
 352.143 356.440

Total do ativo 368.702 365.293

 2018 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
 Fornecedores 15 15
 Partes relacionadas 2.961 7.352
 Salários e encargos a pagar 1 2
 Tributos a recolher 4 363
 2.981 7.732
Não circulante
 Partes relacionadas 36 -
 36 -
Patrimônio líquido
 Capital social 60.000 60.000
 Ações em tesouraria refl exos (22.263) (8.023)
 Reserva de reavaliação 114.959 138.058
 Reserva de lucros 212.989 167.526
Total do patrimônio líquido 365.685 357.561
Total do passivo e do patrimônio líquido 368.702 365.293

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios fi ndos em 31.03.2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Nelson Ometto Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 05.932.684/0001-83

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial de 31/03/2018 e 2017.

Demonstração do resultado - Exercícios fi ndos em 31.03.2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios fi ndos em 31.03.2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 2018 2017
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais, administrativas e outras (478) (619)
Resultado da equivalência
 patrimonial de investidas 48.799 29.084
Outras receitas, líquidas 274 77
Lucro operacional 48.595 28.542

Demonstração dos fl uxos de caixa - Exercícios fi ndos
em 31.03.2018 e 2017 (Em milhares de reais)

 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 48.742 30.111
Ajustes ao lucro
 Resultado com a baixa de ativos fi nanceiros - 1.771
 Depreciação 182 144
 Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas - (675)
 Impostos diferidos - (2.893)
 Resultado de equivalência patrimonial de coligadas (48.799) (29.084)
 125 (626)
Variações nos ativos e passivos
 Contas a receber e tributos a recuperar (14) 9
 Contas a pagar (2) (6)
 Partes relacionadas 12 (230)
 Impostos a pagar (323) (496)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (202) (1.349)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Recebimento pela venda de ativos
  fi nanceiros disponíveis para venda - 2.299
 Recebimento de dividendos de coligadas 10.079 6.819
 Aquisição de ativo imobilizado e benfeitorias - (900)
Caixa gerado pelas atividades de investimentos 10.079 8.218
Fluxos de caixas das atividades de fi nanciamentos
 Juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos (9.687) (5.780)
 Caixa líquido aplicado
  nas atividades de fi nanciamentos (9.687) (5.780)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 190 1.089
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.487 398
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 1.677 1.487

 2018 2017

Lucro líquido do exercício 48.742 30.111

Outros componentes do resultado abrangente

 Ajustes de avaliação patrimonial Reserva de lucros
  Ações em Opções Reserva     Reserva de
 Capital tesouraria - outorgadas - de capital Deemed Hedge Outros  incentivos Lucros
 social  refl exo  refl exo refl exo cost accounting refl exos Retenção fi scais acumulados Total
Em 31 de março de 2016 60.000 (2.760) 728 974 181.834 (41.840) 525 100.494 - - 299.955
Aumento patrimonial por contraprestação transferida refl exo - - - - - - - 36.756 8.469 - 45.225
Realização de reservas de lucros refl exa - - - - - - - (4.679) 8.910 (4.231) -
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas - - - - - - - (38) - - (38)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas - - - - (1.597) - - - - 1.597 -
Constituição de impostos diferidos refl exos - - - - (19.115) - - - - - (19.115)
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas - - - - - 35.722 - - - - 35.722
Outros ajustes - - - - - - - - - (175) (175)
Ajuste refl exo por aquisição e alienação de ações de emissão própria - (6.598) (54) 29 - - - - - (75) (6.698)
Ajuste refl exo por opções ações exercidas por controlada - 15 (3) (3) - - - - - - 9
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por controlada - - 421 - - - - - - - 421
Ganho (perda) decorrente de variação de participação em investidas - 273 (45) (60) (10.075) 691 (9.027) - - - (18.243)
Lucros distribuídos sobre retenção de lucros - - - - - - - (3.913) - - (3.913)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - 30.111 30.111
Destinação do lucro: Transferência para retenção - - - - - - - 21.527 - (21.527) -
Juros sobre capital próprio pagos - - - - - - - - - (5.700) (5.700)
Em 31 de março de 2017 60.000 (9.070) 1.047 940 151.047 (5.427) (8.502) 150.147 17.379 - 357.561
Constituição de incentivos fi scais refl exa - - - - - - - - 7.550 (7.550) -
Realização de reservas de lucros refl exa - - - - - - - (162) - - (162)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas - - - - (2.007) - - - - 2.007 -
Constituição de impostos diferidos refl exos - - - - (1.648) - - - - - (1.648)
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas - - - - - (611) - - - - (611)
Refl exos de impostos diferidos em investidas refl exa - - - - (26.701) - - - - - (26.701)
Ajuste refl exo por aquisição e alienação de ações de emissão própria - (14.334) - (61) - - - - - - (14.395)
Ajuste por aquisição e alienação de ações de emissão própria - - (75) - - - - - - - (75)
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por controlada - - 406 - - - - - - - 406
Ajuste refl exo por opções ações exercidas por controlada - 22 (5) (4) - - - - - - 13
Ganho (perda) decorrente de variação de participação em investidas - (281) 27 23 2.677 (64) 5.297 - 160 - 7.839
Lucros distribuídos sobre retenção de lucros - - - - - - - (5.284) - - (5.284)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - 48.742 48.742
Destinação do lucro: Transferência para retenção - - - - - - - 43.199 - (43.199) -
Em 31 de março de 2018 60.000 (23.663) 1.400 898 123.368 (6.102) (3.205) 187.900 25.089 - 365.685

Resultado fi nanceiro 2018 2017
Resultado fi nanceiro líquido 147 (972)
Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social 48.742 27.570
Impostos correntes - (352)
Impostos diferidos - 2.893
Lucro líquido do exercício 48.742 30.111

 2018 2017
Resultado com derivativos
 - hedge accounting de investida (611) 35.722
Total do resultado abrangente do exercício 48.131 65.833

A Diretoria Luiz Antônio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5
As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas Explicativas e o relatório dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

REC Resi II Participações S.A.
CNPJ nº 21.807.597/0001-50
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonal Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Nota Controladora Consolidado

Ativos explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Circulantes 122 6.296 97.387 36.550
Caixa e equivalentes de caixa 3 47 74 1.638 80
Adiantamento a terceiros  -  -  - 596
Estoque 4  -  6.222  95.669  35.874
Tributos a recuperar  -  - 5  -
Outros créditos 75  - 75  -
Não circulantes  96.932 21.191 45.066 0
Estoque 4 - - 45.066 -
Investimento em controlada 5 96.932 21.191 - -

Total dos ativos 97.054 27.487 142.453 36.550

Nota Controladora Consolidado
Passivos explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Circulantes 8 3.684 14.033 3.847
Fornecedores 8 3 199 18
Terrenos a pagar 7  - 3.680 13.641 3.828
Impostos e contribuições  - 1 69 1
Outras obrigações  -  -  124  -
Não circulantes 1.216 1.216 18.821 10.116
Adiantamento de clientes 8 - - 17.605 8.900
Impostos diferidos 11 1.013 1.013 1.013 1.013
Dividendos a pagar 203 203 203 203
Patrimônio líquido 95.830 22.587 109.599 22.587
Capital social 9 60.748 8 60.748 8
Reserva legal 2 2  2 2
Reserva de lucros  - 607  - 607
Ajuste avaliação patrimonial 132  - 132  -
Prejuízos acumulados  (2.478)  -  (2.478)  -
 Adiantamento para futuro aumento de capital 37.426 21.970 37.426 21.970
Partcipação de acionistas não controladores  -  - 13.769  -
Total dos passivos e do patrimônio líquido 97.054 27.487 142.453 36.550

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016 2017 2016
Lucro /(Prejuízo) do exercício antes do imposto de renda e
da contribuição social  (3.085) 1.831  (4.090) 1.831

Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial 2.995 968  -  -
Descontos obtidos e despesas indedutíveis  - -  596 7
Outras receitas ou despesas operacionais  -  (2.979)  297 -

Variações nas contas de ativo e passivo
Adiantamento a terceiros  -  -  4.210  (596)
Estoque  -  (2.542)  (68.943)  (23.140)
Tributos a recuperar  -  -  (6)  -
Outros créditos  (75)  -  (75)  -
Fornecedores  5  (1)  3.838  3
Terrenos a pagar  (3.680)  -  (28.250)  -
Impostos e contribuições  (1) 1 55 1
Adiantamento de clientes  -  -  17.605  -
Outros valores - - 122 -

Caixa consumido nas atividades operacionais  (3.841)  (2.722)  (74.641)  (21.894)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido advindo das Controladas  -  - 3  -
Aquisição de investimento  (4.436)  (19.080)  -  -
Aumento de capital em investimentos  (34.908)  (100)  -  -
Adto para futuro aumento de capital em investidas  (33.038)  -  -  -

Caixa consumido nas atividades de investimento  (72.382)  (19.180)  3  -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital por não controladores  -  -  -  -
Adiantamentos para futuro aumento de capital  76.196  21.974  76.196  21.974

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 76.196 21.974 76.196 21.974
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (27)  72  1.558  80
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 74 2 80  -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 47 74 1.638 80

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (27) 72 1.558 80

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)
 Reservas de lucro

Ajuste de Adiantamento Participação dos
Nota Capital Reserva Reserva Resultado Avaliação  para futuro Total do acionistas Total do patrimônio

explicativa social legal de lucros do período  patrimonial aumento de capital patrimônio líquido não controladores líquido consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (não auditado) 1 - -  (6) - 3  (2)  -  (2)
Integralização de capital 7 - - - -  (7) 0 - 0
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - 21.974 21.974 - 21.974
Lucro líquido do exercício - - - 818 - - 818 - 818
Destinação dos lucros
 Dividendos obrigatóorios - - -  (203) - -  (203) -  (203)
 Reserva legal - 2 -  (2) - - 0 - 0
 Reserva de lucros - - 607  (607) - - 0 - 0
Saldo em 31 de dezembro de 2016 9 8 2 607 0 0 21.970 22.587 0 22.587
Aumento de capital  60.740 - - -  -  (60.740)  - -  -
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - -  76.196  76.196 14.793  90.989
Ajuste de avaliação patrimonial - - - -  132 -  132 -  132
Absorção prejuízo - -  (607)  607 - -  -  -  -
Prejuízo do exercício - - -  (3.085) - -  (3.085)  (1.024)  (4.109)
Saldo em 31 de dezembro de 2017  60.748  2  - (2.478)  132  37.426  95.830  13.769  109.599

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)

Nota Controladora Consolidado
explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Despesas (receitas) operacionais
Gerais e administrativas 10  (99)  (180)  (3.375)  (1.142)
Tributárias  -  -  (219)  -
Outras receitas ou despesas operacionais 5 c 9 2.979  (586) 2.979
Resultado de equivalência patrimonial 5 a  (2.995)  (968) - -
Lucro /(prejuízo) operacional antes dos
resultados financeiros  (3.085)  1.831  (4.181)  1.837

Resultado financeiro
Receita financeira - - 102 1
Despesa financeira - -  (12)  (7)
Lucro /(prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social  (3.085)  1.831  (4.090)  1.831

Impostos de renda e contribuição social 11
Corrente - -  (19) -
Diferidos -  (1.013) -  (1.013)
Lucro /(prejuízo) líiquido do (período) exercício  (3.085)  818  (4.109)  818
Atribuível a:
Acionistas da Companhia  (3.085) -
Participação dos acionistas não controladores (1.024) -

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Lucro (prejuízo) líquido do (período) exercício  (3.085)  818  (3.085)  818
Outros resultados abrangentes - - - -
Total dos resultados abrangentes, líquido dos
efeitos tributários  (3.085)  818  (3.085)  818

Atribuível a:
Acionistas da Companhia  (3.085) -
Participação dos acionistas não controladores (1.024) -

Angel David Ariaz
Diretor

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

  Ronoaldo Figueredo Delgado
Contador - CRC: 1SP 257949 / O-0

2.0 Hoteis 2013 III SPE Ltda.
CNPJ 19.924.801/0001-71

Demonstrações Financeiras

Ativo 31/12/2017 31/12/2016
Circulante  2.211  20.208
 Caixa e equivalentes de caixa 2.211 20.137
 Adiantamento a terceiros 71
Não circulante  1.957.187  1.957.187
 Propriedades para Investimento 1.957.187 1.957.187

Total do ativo  1.959.398  1.977.395

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)
Passivo e patrimônio líquido 31/12/2017 31/12/2016
Circulante  17.736  17.489
Contas a pagar  17.736  17.489
Patrimônio líquido 1.941.662  1.959.906
 Capital social  2.019.000  1.959.000
 Prejuizos acumulados  (79.338)  (59.094)
 Adiantamento para futuro aumento de capital  2.000  60.000
Total do passivo e patrimônio líquido  1.959.398  1.977.395

Demonstrações do Resultado 31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

Despesas operacionais 31/122017 31/12/2016
 Despesas gerais e administrativas  (17.551)  (28.317)
 Despesas tributárias  (2.656)  (143)
Prejuízo operacional antes do
resultado financeiro  (20.208)  (28.460)

Resultado financeiro
 Despesas financeiras  (37)  (27)
Prejuízo do exercício  (20.244)  (28.488)Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

Prejuízos Adiantamento para futuro
Capital social acumulados Sub total aumento de capital Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 1.959.000  (59.094)  (56.094)  60.000  1.959.906
Aumento de capital 60.000  60.000  (60.000) -
Adiantamento para futuro aumento de capital - -  -  2.000 2.000
Prejuízo do exercício -  (20.244)  (20.244) -  (20.244)
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 2.019.000  (79.338)  (16.338)  2.000  1.941.662

2.0 Hoteis 2013 III SPE Ltda.
Angel David Ariaz - CPF: 228.295.328-21

Carlos Augusto Leite - Contador - CRC: 1SP 240786/0-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

CHO TAEKWON-DO CENTER CLUBE, Através de seu presidente, vem
por meio deste CONVOCAR os associados a seguir relacionados:
Luis Antonio Capote Moreno Junior, Maria Isabel Ferreira dos Santos,
Helton Magalhães Dias, Luciana Helena Januzzi, Marina Ferreira
dos Santos, Felipe Callegari Mello, Gabriel Andrade Ferreira, Fabio
Martorano, Lucas Anversa Oliveira Reis, Tassia Moretz-Sohn
Fernandes, Mauro Furquim de Almeida Baldijão, Fabio José Laniado,
Maria Christina Pinheiro Machado Lyrio de Almeida, Eduardo
Kawashita, Christian David Baggio de Almeida Hazaldine. Para
participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará
no dia 16 de janeiro de 2.019, quarta-feira, às 20h00 em primeira
chamada, e em segunda chamada às 20h30 na sede do clube à
Rua Martim Francisco, 494 – Sant a Cecília/São Paulo (SP). A
Assembleia Geral Ordinária irá deliberar sobre o seguinte assunto
da “ordem do dia”: a) Eleger e empossar os Membros do Conselho
Fiscal, Presidente, Vice Presidente e Diretoria.São Paulo, 04 de
Janeiro de 2019,Djalma Clementino dos Santos – Presidente.

VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ, Oficial do
16º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, FAZ SABER a todos
quanto este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos
termos do artigo 26 §4º, da Lei 9.514/97 e por solicitação do fiduciário
BANCO BRADESCO S/A, com sede em  Osasco - SP, Vila Yara,
Núcleo Cidade De Deus S/N, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/
0001-12, INTIMA a fiduciante INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS
SAMPA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.080.227/0001-00, com
endereço na Estrada Maricá Marques, nº 890, Bairro Fazendinha -
Santana de Parnaíba, nesta Capital, na pessoa de seu
represent ante legal (sócio) ARTUR ALVES MORAIS, RG nº
11.812.590-4-SP, inscrito no CPF/MF nº 860.109.998-04, podendo
ser encontrado na Estrada Maricá Marques, nº 890, Jardim Represa
- Fazendinha, Santana de Parnaíba/SP, na Rua Onidio Barbosa de
Souza nº 72 Jardim Felicidade, na Rua São Jorge, nº 27, Casa 01,
Jardim Felicidade e na Rua Willian Furneau, nº 120, Apto 213, Edifício
Bem - Te - Vi, no 31º Subdistrito - Pirituba, nesta Capital, para que
no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação,
efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Pamplona nº
1593 - Jardim Paulista, a purgação da mora das prestações em
atraso conforme planilhas de débito, acrescida de juros e encargos,
que se vencerem, até a data do efetivo pagamento. O não
pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação
da propriedade do imóvel matriculado sob nº 153.755, neste
Registro, em favor do fiduciário. 03 ,04 e 05/01
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Amata S.A.
CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 – NIRE 35.300.328.728

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de novembro de 2018
Data, Horário e Local: 28/11/2018, às 14h00, na sede social da Companhia, na Rua Funchal nº 263, 17º andar, sala 
172, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade 
do capital social. Mesa: Presidente, Julio Moura Neto; Secretário, Alexsandro Martins Holanda. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre a assinatura, pela controlada Ape1 Plantio de Floresta Exótica S.A., de quatro Contratos de Compra e 
Venda de Maciço Florestal de Eucalipto com a Eldorado Celulose S.A. Deliberações: Após a discussão das matérias 
da ordem do dia, os acionistas deliberaram e reprovaram, por maioria de votos, com abstenção da acionista BNDES 
Participações S.A. – BNDESPAR, a celebração, pela controlada Ape1 Plantio De Floresta Exótica S.A., de quatro 
Contratos de Compra e Venda de Maciço Florestal de Eucalipto com a Eldorado Celulose S.A., para a venda do maciço 
florestal de sua propriedade existente nas Fazendas Embay, Timbai, Santa Vitória, Mata Verde e Santa Izabel do Rio 
Bonito. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos para a lavratura desta ata, 
a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28/11/2018. Assinaturas: Julio Moura 
Neto – Presidente; Alexsandro Martins Holanda – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro 
sob o nº 593.982/18-6 em 27/12/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Amata S.A.
CNPJ/MF nº 07.909.776/0001-78 – NIRE 35.300.328.728

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de novembro de 2018
Data, Horário e Local: No dia 29/11/2018, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Rua Funchal nº 263, 17º andar, sala 
172, Bairro Vila Olímpia, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente, Senhor 
Julio Moura Neto; Secretário, Senhor Alexsandro Martins Holanda. Ordem do Dia: Deliberar sobre a assinatura, pela con-
trolada APE1 Plantio de Floresta Exótica S.A., de quatro Contratos de Compra e Venda de Maciço Florestal de Eucalipto 
com a Fibria Celulose S/A. Deliberações: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram e 
aprovaram, por maioria de votos, com a abstenção da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, e sem quaisquer 
restrições, a celebração, pela controlada APE1 Plantio de Floresta Exótica S.A., de quatro Contratos de Compra e Venda 
de Maciço Florestal de Eucalipto com a Fibria Celulose S/A (atual denominação da Fibria Celulose Sul Mato-Grossense 
Ltda.), para a venda do maciço florestal de sua propriedade existente nas Fazendas Embay, Timbai, Santa Vitória, Mata 
Verde e Santa Izabel do Rio Bonito. Não obstante a abstenção da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, que 
deixou de exercer a faculdade prevista no item 4.4. do Acordo de Acionistas e Outras Avenças celebrado em 16/12/2014 
e aditado em 29/02/2016 (“Acordo de Acionistas”), o quórum qualificado foi atingido com o voto dos demais acionistas, 
titulares de 90,51% das ações e, nos termos do item 4.4.5 do Acordo de Acionistas, a matéria foi definitivamente aprovada. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, lida e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Acionistas: Amata Investimentos e Participações S.A., por Dario 
Ferreira Guarita Neto e Alexsandro Martins Holanda; BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, por Miguel Cancella Nabuco; 
Brasil Agronegócio – Fundo de Investimento em Participações, por Tomaz Grisanti de Moura e Ronaldo Luis Kiyoshi 
Hirata; Brasil Sustentabilidade – Fundo de Investimento em Participações, por Tomaz Grisanti de Moura e Ronaldo 
Luis Kiyoshi Hirata; Aquila Waldinvest III GMBH & CO. KG, por Daniel Coelho Moreira; URBIS – Fundo de Investimento 
em Participações, por Roberto Munhoz Miranda e AKKA Fundo de Investimento em Participações, por Roberto Munhoz 
Miranda. São Paulo, 29/11/2018. Assinaturas: Julio Moura Neto – Presidente; Alexsandro Martins Holanda – Secretário, 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 593.983/18-0 em 27/12/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Núcleo Engenharia Consultiva S.A. 
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54  –  NIRE 35.300.389.212

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2018
Data e Horário: Realizada aos trinta dias do mês de novembro de 2018, às 14h00min. Local: Sede Social da Companhia localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1357, 8º andar, Cerqueira César, CEP 01419-908. Mesa: Foi 
aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Ricardo Gomes, que convidou a Sra. Sonia Maria Ferreira Gomes para secretariá-lo, 
ficando assim constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa, bem como a 
publicação dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado respectivamente 
pelo parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. Presença: Acionista representando 100% 
(cem por cento) do Capital Social. Ordem do Dia: I - Alterar a composição da Diretoria; II - Reeleger membros da Diretoria; 
III - Adequação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Iniciados os trabalhos, fica aprovado pela Acionista e deliberado 
pelos demais presentes, na melhor forma do Direito, o que segue: I - Alterar a composição da Diretoria: A Sra. Sonia Maria 
Ferreira Gomes, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG 
nº 11.270.396 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 018.073.858-50, com escritório profissional na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Alameda Santos nº 1.357, 8º andar, Jardim Paulista, CEP 01419-908 atualmente com o cargo de Diretora Vice-
Presidente, deixa de integrar a Diretoria da sociedade. A Acionista também resolve extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente. 
II - Reeleger membros da Diretoria da presente sociedade. A acionista resolve reeleger o membro da atual Diretoria, o 
Sr. Ricardo Gomes, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil e administrador de empresas, 
portador do RG nº 9.205.279 SSP/SP e CPF/MF nº 800.818.198-20, com escritório profissional na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Alameda Santos nº 1.357, 8º andar, Jardim Paulista, CEP 01419-908 como Diretor Presidente, da companhia por 
um novo mandato até 30/03/2020, que estando presente, aceitou a nomeação para nova gestão, permanecendo na posse do 
cargo mediante assinatura de termo lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria, declarando sob as penas da lei, 
que (i) não esta impedido de exercer a gestão da companhia por lei especial, condenação por crime falimentar, de prevaricação 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito 
de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa 
ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representa interesses conflitantes com os da companhia, na forma 
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer 
atividades mercantis, conforme termos de posse em livro próprio da Companhia. O acionista também resolveu reeleger até 
30/03/2020, os Srs. Roberto Carlos Escobar portador do CPF/MF nº 346.819.811-68 e RG nº 13.917.541-6 e Reinaldo do 
Amaral Lima, portador do CPF/MF nº 063.906.638-03 e RG nº 14.063.478-2 SSP/SP ambos qualificados nos termos de posse 
em anexo para ocuparem os cargos de Diretores Operacionais, os quais, estando presentes, aceitaram as respectivas nomeações, 
tomaram posse imediata declarando sob as penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime 
falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou 
a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da 
Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; 
(iii) conhecem e entendem os normativos anticorrupção vigentes no país, em especial a Lei nº 12.486/13 e suas atualizações 
e regulamentações, com compromisso de abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições dessas 
regras; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam 
interesses conflitantes com os da Companhia, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incursos em qualquer 
restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer atividades mercantis, conforme termos de posse em livro próprio da 
Companhia. III - Adequação do Artigo 6º do Estatuto Social - Em consequência das deliberações, foi aprovada a alteração do 
artigo 6º do estatuto social que passa a viger com a seguinte nova e melhor redação: “Artigo 6º - A Companhia será administrada 
por uma Diretoria composta por pelo menos 2 (dois) membros, um deles designado, obrigatoriamente, como Diretor Presidente, e os 
demais como Diretores Operacionais, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 16 (dezesseis) meses, podendo ser reeleitos. 
Parágrafo Primeiro - A Diretoria será investida em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das 
Reuniões de Diretoria, dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. Parágrafo Segundo - Mesmo após o término do prazo 
do mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria, eleita pela Assembleia 
Geral. Parágrafo Terceiro - Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente antes do término do mandato, a administração ficará a 
cargo de um Diretor remanescente, indicado pelo Acionista ou herdeiro necessário da holding controladora, até a eleição de um novo 
Diretor Presidente. Parágrafo Quarto - Aos Diretores caberá dirigir e coordenar as atividades da Companhia, estabelecendo as linhas 
de atuação, as metas a serem atingidas, os procedimentos a serem adotados e a nomeação e destituição dos membros dos órgãos 
de administração das sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, cabendo ao Diretor Presidente a definição 
das áreas de atuação dos demais diretores.” A seguir, os acionistas autorizaram a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos 
complementares do registro e publicidade desta Ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências 
que se tornarem necessárias para o cumprimento do que ficou resolvido nesta Assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que 
lida e aprovada foi assinada por todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma 
para efeito de publicação: aa) Ricardo Gomes - Presidente; Sonia Maria Ferreira Gomes - Secretária; Núcleo Holding Ltda. 
(administrador - Ricardo Gomes). Acionista. Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais 
nº 2, nas folhas 32 a 36, na forma da IN DREI nº 38/2017. São Paulo, 30 de novembro de 2018. Mesa: Ricardo Gomes - Presidente 
da Mesa; Sonia Maria Ferreira Gomes - Secretária da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. Testemunhas: 
1 - Evaristo Santaroza - RG 16.144.533-0 SSP/SP - CPF/MF 027.187.888-60; 2 - Marcio de Oliveira Messias - RG 28.801.784-5 
SSP/SP - CPF/MF 289.158.158-07. JUCESP sob nº 600.759/18-0 em 28/12/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Barrapar Participações S.A.
CNPJ/MF n° 09.503.952/0001-00 - NIRE 35.300.374.690
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 03/09/2018, às 10h, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello, e Secretária:  
Maria Rita de Carvalho Drummond. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: A alteração na quantidade de membros que 
compõem a Diretoria da Companhia, passando para no mínimo 2 e no máximo 5 membros efetivos, alterando, consequentemente,  
o caput do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Nada mais. SP, 03/09/2018. Rubens Ometto Silveira Mello  - Presidente;  
Maria Rita de Carvalho Drummond - Secretária. JUCESP nº 508.262/18-5 em 23/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

IPC-S cresce em sete
capitais e o Rio tem a
maior inflação: 0,73%

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) ter-
minou o ano de 2018 em alta
em sete capitais pesquisadas
pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV). A variação de preços
geral na quarta semana de de-
zembro foi de 0,29%, mas o
indicador chegou a 0,73% no
Rio de Janeiro.

Ainda no Rio, foi registra-
da a maior inflação entre as ci-
dades brasileiras que fazem
parte do estudo. Belo Horizon-
te (0,25%), Porto Alegre
(0,25%) e Salvador (0,22%)
não chegaram a 0,3% de varia-
ção. Recife (0,19%), São Pau-
lo (0,11%) e Brasília (0,09%)
tiveram as menores taxas.

A inflação do Rio de Janei-
ro subiu 0,18 ponto percentual
em relação à terceira semana
de dezembro, quando havia
atingido 0,55%.

Vestuário e habitação foram
as classes de despesa que mais
contribuíram para essa alta,
mas alimentação e educação
também pressionaram o índice
por já se encontrarem em um
patamar mais elevado.

Apesar de ter a menor taxa de
inflação semanal entre todas as
capitais, Brasília teve um avanço
de 0,38 ponto percentual na varia-
ção de preços. O movimento de
preços na capital federal foi influ-
enciado por vestuário e transpor-
tes, disse a FGV. (Agencia Brasil)

Witzel diz que vai tratar como
terrorista criminoso que usar fuzil

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, reafirmou
na quinta-feira (3) que tratará
como terrorista qualquer um
que portar fuzil ou armas de
grosso calibre sem estar uni-
formizado. Em discurso duran-
te a solenidade de posse do se-
cretário de Polícia Militar, Ro-
gério Figueredo, no Batalhão
de Polícia de Choque
(BPChq), Witzel voltou a de-
fender uma política de
enfrentamento por parte da
polícia, e garantiu que o com-
bate ao crime organizado se
dará de forma muito dura.

“Tenho dito ao longo da
minha campanha: quem usa
um fuzil e não está envergando

um uniforme é inimigo, quem
usa um fuzil e quer dominar
um território é um terrorista,
e assim será tratado”.

Segundo Witzel, o estado
colocará a Defensoria Públi-
ca a serviço da tropa, deixan-
do claro que policiais envolvi-
dos em casos de mortes em
confronto terão ampla defesa.
“A Defensoria Pública do es-
tado vai estar de forma intran-
sigente ao lado de todo e qual-
quer policial que, no exercí-
cio de sua atividade, precisar
de defesa judicial. Não te-
mam. O estado estará junto
com os senhores para protegê-
los e defendê-los em qualquer
instância. Não temam, ajam,

treinem e executem a sua mis-
são com tranquilidade. Vocês
serão defendidos”.

Secretaria
O governador anunciou

que a Secretaria de Polícia Mi-
litar vai criar o Departamento
de Combate a Homicídios.
“Nós vamos aparelhar a se-
cretaria com equipamentos e
policiais para investigar quem
quer que ouse atingir um poli-
cial das forças de segurança
do estado. Seja ele do Corpo
de Bombeiros ou da Secreta-
ria de Administração Peniten-
ciária. Vamos investigar, pren-
der e punir quem ousar desa-
fiar a lei em nosso estado”,
alertou.

Atuação
Em um rápido pronuncia-

mento à imprensa, o coronel
Rogério Figueiredo afirmou
que uma das primeiras medi-
das de sua gestão à frente da
pasta será a de aumentar o po-
liciamento ostensivo nas ruas
para dar maior segurança à
população.

“Iremos, em um primeiro
momento, aumentar significa-
tivamente o policiamento os-
tensivo nas principais vias do
Rio. Com essa iniciativa, va-
mos combater o roubo de veí-
culos, os roubos de rua e de
carga. Este é o nosso primeiro
compromisso com a socieda-
de fluminense: aumentar o po-
liciamento ostensivo através de
gestão”, disse. (Agencia Bra-
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Unlimited Sports divulga calendário
do IRONMAN e Triday Series
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Serão cinco etapas do IRONMAN e oito do Circuito Triday Series
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Superliga Cimed 18/19

Dentil/Praia Clube e Minas Tênis
Clube fazem duelo de invictos

No primeiro jogo de 2019, equipe de Uberlândia jogará com time de Belo Horizonte às 21h30 desta sexta-feira. SporTV 2
transmitirá ao vivo

Minas Tênis Clube é o segundo colocado
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Carro de Fittipaldi,
Barbosa,

Albuquerque e
Conway terá

patrocínio da empresa
portuguesa Galp

IMSA

Fittipaldi, Albuquerque e Barbosa
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O #5 Mustang Sampling
Cadillac DPi-V.R, que será pi-
lotado por Christian Fittipaldi,
João Barbosa, Filipe Albuquer-
que e Mike Conway nas 24
Horas de Daytona, terá um
novo patrocinador na tempora-
da 2019 do IMSA WeatherTe-
ch Sportscar Championship. A
Galp, empresa de energia inte-
grada com sede em Lisboa
(Por), será parceira ao lado da
Mustang Sampling Racing e uti-
lizará a competição para a ati-
vação de marketing da compa-
nhia na América do Norte.

Campeã do IMSA em 2014
e 2015 e tetracampeã do Cam-
peonato Norte-americano de
Endurance (2014, 2015, 2016
e 2017), a equipe terá seu pri-
meiro desafio este ano em
Daytona, nos dias 26 e 27 des-
te mês.

Fornecendo energia para os
consumidores há mais de 150
anos, a Galp está presente em
11 países, com importante ope-
ração na exploração, produção,
refino e comercialização de
óleo e gás natural, também ge-
rando e comercializando eletri-
cidade. A companhia atua na
América do Norte com óleos
de motor sintéticos aprovados
e lubrificantes especiais, pro-
dutos de alta qualidade, que ga-
rantem a máxima proteção ao
motor.

“Estamos muito felizes
com esta parceria com a equi-
pe Mustang Sampling Cadillac
e seus dois pilotos portugue-
ses, João Barbosa e Filipe Al-
buquerque, e vamos estrear
nosso patrocínio em Daytona”,
declarou Francisco Lima Aires,
diretor de Mercado Internaci-
onal da Galp. “Eles, ao lado de
Christian Fittipaldi, venceram
as 24 Horas de Daytona no ano
passado e pudemos acompa-
nhar essa conquista de perto.
Com o Mike Conway como
quarto piloto na equipe este ano,

só aumenta nossa empolga-
ção”, continuou o executivo.

Fittipaldi e Barbosa já su-
biram ao lugar mais alto do
pódio na tradicional 24 Horas
de Daytona três vezes e Albu-
querque tem uma vitória.

“Gostamos muito de co-
nhecer a Galp e seu pessoal nas
duas temporadas passadas, en-
quanto eles acompanharam a
equipe Mustang Sampling”,
comentou Bob Johnson, che-
fe da equipe que tem domina-
do o IMSA desde que a cate-
goria foi criada, a partir da
ALMS em 2014.

“Quando eles disseram que
gostariam de se juntar a nós
oficialmente, concordamos.
Nossa conexão portuguesa já
é conhecida e daremos à Galp
a oportunidade para promover
o relacionamento deles com
estes pilotos e toda a equipe
Mustang Sampling”, comple-
tou.

Com o crescimento do
IMSA, como um produto atra-
ente para os fãs e sua convin-
cente plataforma de marketing
para as marcas, é o momento
certo para a Galp integrar o
time, já que a temporada pro-
mete ser emocionante, com a
ida da categoria para a NBC
Sports e a estreia dos pneus
Michelin.

“Estamos aumentando nos-
sa rede de distribuição na Amé-
rica do Norte e nosso patrocí-
nio à equipe será a pedra angu-
lar de nossos esforços”, disse
Francisco Lima Aires. “Reco-
nhecemos que o IMSA cresceu
nos últimos cinco anos em au-
diência e importância para os
fãs de automobilismo na Amé-
rica do Norte. Queremos apro-
veitar essa oportunidade pro-
movendo nossa extensa linha
de lubrificantes para aumentar
nossa rede de fornecedores na
região”, concluiu o executivo
da Galp.

O primeiro jogo de 2019 da
Superliga Cimed feminina de
vôlei 18/19 reunirá as duas
equipes invictas da competição.
Nesta sexta-feira (4), o Dentil/
Praia Clube (MG) receberá o
rival mineiro Minas Tênis Clu-
be (MG), às 21h30, no ginásio
do Praia, em Uberlândia (MG).
O SporTV 2 transmitirá ao vivo.
A partida será válida pela déci-
ma rodada do turno.

Os times mineiros ocupam
as primeiras colocações na clas-
sificação geral. O Dentil/Praia
Clube está em primeiro lugar,
com 23 pontos e oito vitórias. O
Minas Tênis Clube é o segundo
colocado, com 20 acertos e sete
resultados positivos.

Um dos destaques do Dentil/
Praia Clube, a ponteira Fernanda
Garay espera um jogo equilibra-
do e está confiante em uma boa
apresentação do time de Uber-
lândia (MG).

“É um jogo muito difícil e vai
reunir as duas equipes invictas na
Superliga. Nos preparamos bas-
tante para esse jogo, treinamos
entre o Natal e o Ano Novo e es-
tamos muito focadas. Esse inter-
valo dos jogos foi muito favorá-

vel para o nosso grupo porque ví-
nhamos de uma sequência pesa-
da de partidas e viagens. Espero
que o time tenha um bom início
em 2019. Sabemos das qualida-
des do Minas que tem um grupo
muito forte e joga com muita ve-

locidade, mas temos tudo para
fazer um bom jogo”, disse Fer-
nanda Garay.

Pelo lado do Minas Tênis Clu-
be, a central e capitã Carol Gattaz
analisou o momento atual da com-
petição e mostrou confiança.

 “Foram dias bons de descan-
so para relaxar um pouco a cabe-
ça e o corpo. Passou rápido, mas
conseguimos descansar e estáva-
mos precisando disso. Agora, é
voltar com as energias renovadas.
Um jogo contra o Praia é sem-
pre mais difícil, mas estamos
prontas para entrar em quadra e
fazer uma boa partida. Será um
duelo muito equilibrado, já que
os dois times estão muito bem
preparados. Estamos prontas e
vamos para cima tentar os pon-
tos que a gente precisa”, comen-
tou Carol.

Os outros três jogos da déci-
ma rodada do turno serão reali-
zados na terça-feira (8).

Copa Brasil Caixa de Cross Country
abre calendário da CBAt de 2019

Responsável pela organiza-
ção das provas do Circuito
IRONMAN no Brasil e pelo Cir-
cuito TRIDAY Series, a Unlimi-
ted Sports definiu seu calendá-
rio para a temporada 2019. Se-
rão cinco provas IRONMAN
(uma full e quatro 70.3), além de
oito etapas TRIDAY Series, uma
a mais que 2018. As provas te-
rão inscrições abertas no início
de 2019, com exceção do IRON-
MAN 70.3 Florianópolis 2019,
prova de abertura do Circuito

IRONMAN, que já está com as
inscrições esgotadas.

Uma das novidades para 2019
é o Unlimited Club, programa de
benefícios e descontos em ins-
crições para atletas que planejam
uma temporada movimentada. O
número de associados é limitado
e restam poucas vagas para garan-
tir a participação no programa.
Mais detalhes no site
www.unlimitedsports.com.br/un-
limitedclub.

“Apresentamos o calendário

2019 mantendo todas as sedes de
2018, e acrescentando uma nova
cidade para o TRIDAY Series, que
agora chega a Maceió. Tivemos
uma receptividade muito boa por
parte dos atletas em todos os
eventos e acreditamos no poten-
cial de consolidação do esporte
por meio dos Circuitos TRIDAY
Series e IRONMAN. Ficamos fe-
lizes em ajudar a promover o tri-
atlo no país, sendo a presença
maciça de estreantes um ponto
notável em todos os nossos even-

tos. Estamos muito ansiosos para
2019 e as boas perspectivas que
enxergamos”, explica Carlos Gal-
vão, CEO da Unlimited Sports, or-
ganizadora das competições.

Além de mais uma etapa do
TRIDAY, em Maceió, o calendá-
rio dos eventos terão praças já
conhecidas em novas datas,
como é o caso do IRONMAN
70.3 Fortaleza, que saiu de no-
vembro e acontecerá em agosto,
com uma temperatura mais ame-
na. O objetivo foi proporcionar
ainda mais comodidade para os
triatletas.

O calendário completo é o
seguinte:

24/3 - TRIDAY Riacho Gran-
de 1 - Riacho Grande (SP);

14/4 - TRIDAY Maceió -
Maceió (AL);

28/4 -  IRONMAN 70.3 Flo-
rianópolis - Florianópolis (SC);

12/5 - TRIDAY Rio de Janei-
ro  - Rio de Janeiro (RJ);

26/5 - IRONMAN Brasil -
Florianópolis (SC);

3/6 - IRONMAN 70.3 Forta-
leza - Fortaleza (CE);

4/8 - IRONMAN 70.3 Ma-
ceió - Maceió (AL)

18/8 - TRIDAY Florianópo-
lis - Florianópolis (SC);

25/8 - TRIDAY USP - São
Paulo (SP);

8/9 - TRIDAY BSB - Brasília
(DF);

22/9 - IRONMAN 70.3 Rio
de Janeiro - Rio de Janeiro (RJ);

13/10 - TRIDAY Riacho
Grande 2 - Riacho Grande (SP);

24/11 - TRIDAY Belo Hori-
zonte - Belo Horizonte (MG).

O IRONMAN® Brasil e o
Circuito TRIDAY Series são or-
ganizados pela Unlimited Sports

e realizados pela Associação Bra-
sileira Esportiva Social e Cultu-
ral Endurance (ABEE). Contam
com o patrocínio da Mizuno e
apoio das secretarias de estado de
Turismo, Esporte e Cultura de
cada estado, dos governos esta-
duais e prefeituras. Mais infor-
mações nos sites oficiais:
www.ironmanbrasil.com.br  e
www.tridayseries.com.br.

Competição volta a ser disputada no Parque do Tietê em São Paulo
A Copa Brasil Caixa de Cross

Country, que será disputada no
próximo dia 27 de janeiro, abri-
rá, mais uma vez, a temporada do
Atletismo nacional. Em 2019 as
provas serão realizadas num cir-
cuito de 2 km, a ser montado no
Parque Ecológico do Tietê, em
Engenheiro Goulart, em São
Paulo (SP).

Os clubes interessados em
participar têm o período de 10 a
19 de janeiro para inscrever seus
atletas pelo Sistema On-Line de
Extranet da CBAt.

A competição será seletiva
para o Campeonato Sul-Ameri-
cano de Cross Country, marcado

para o dia 23 de fevereiro, em
Guayaquil, no Equador. Serão
convocados os três primeiros
colocados na categoria adulta, os
três primeiros da Sub-20 e os
dois primeiros da Sub-18 – tan-
to nas provas masculinas como
nas femininas.

O Sul-Americano, por sua vez,
será classificatório para o Mundi-
al de Cross Country, marcado para
Arthus, na Dinamarca, no dia 30 de
março: a CBAt convocará os bra-
sileiros que forem campeões sul-
americanos, individualmente ou
por equipes, no adulto e Sub-20,
que são as categorias previstas na
programação do Mundial.

No ano passado, na Marina
Estância Confiança, em Bragan-
ça Paulista, o mineiro Gilberto
Silvestre Lopes conquistou pen-
tacampeonato da competição
adulta.

Na prova adulta feminina, dis-
puta acirrada. Jenifer do Nasci-
mento Silva e Maria Aparecida
Ferraz completaram as cinco vol-
tas no circuito na frente, com os
tempos de 40:09 e 40:10, res-
pectivamente.

A segunda competição naci-
onal confirmada é a Copa Brasil
Caixa de Marcha Atlética – 50
km, que ocorrerá no dia 17 de
fevereiro, na cidade de Bragança

Paulista (SP).
GP Brasil e Troféu Brasil –

As duas principais competições
do País de Atletismo também
estão confirmadas para a pista do
Centro Nacional de Desenvolvi-
mento do Atletismo (CNDA), em
Bragança: o Grande Prêmio Bra-
sil Caixa de Atletismo, para o dia
28 de abril, e o Troféu Brasil, de
29 de agosto a 1º de setembro.

As principais competições de
2019 do calendário da IAAF são
os Jogos Pan-Americanos de
Lima, no Peru, de 27 de julho a
10 de agosto, e o Campeonato
Mundial de Doha, no Catar, de 27
de setembro a 06 de outubro.


