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Número de mortos em Brumadinho
chega a 150 e 182 estão desaparecidos

Lula é condenado a 12 anos de
prisão em processo sobre sítio
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Banco Central mantém juros
básicos no menor nível da história

Moro diz esperar sugestões
da sociedade para aprimorar

leis anticrimes

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,70
Venda:       3,70

Turismo
Compra:   3,56
Venda:       3,86

Compra:   4,20
Venda:       4,21

Compra: 143,92
Venda:     173,04

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

17º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

Automobilismo: Interlagos
recebe o mais novo
campeonato de kart

No final de janeiro (30) foi
fundada a Associação dos Kar-
tistas de São Paulo (AKSP), en-
tidade formal e com caráter ju-
rídico, e sua primeira atividade
social e esportiva será o Cam-
peonato AKSP 2019, que terá a
prova inaugural no dia 7 de feve-
reiro (quinta-feira), a partir das
21h30, no Kartódromo de Inter-
lagos, na zona sul de São Paulo.

“Somos uma associação for-
mada por ata constituinte e esta-
tuto social, e está em processo
de registro formal. Servirá para
nos representar perante aos ór-
gãos públicos, entidades despor-
tivas e empresas privadas, com
os anseios e aspirações verdadei-
ras dos pilotos.               Página 8 Grid do dia da fundação da AKSP
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Os surfistas peruanos se-
guem ganhando espaço no Cir-
cuito Mundial, começando
bem a temporada 2019 do
World Surf League Qualifying
Series. Nesta terça-feira, Mi-
guel Tudela foi até as semifi-
nais do Volcom Pipe Pro QS
3000 e inicia o ano em vigési-
mo lugar no ranking. Antes, o
mais bem colocado era Alon-
so Correa com o nono lugar no

Peruano Miguel
Tudela é semifinalista

em Pipeline
QS 3000 que abriu a corrida
por vagas no CT 2020 em Is-
rael, mas caiu para a 32.a po-
sição por ter ido competir no
Havaí. Nos tubos de Pipeline
e do Backdoor, o vencedor foi
o australiano Jack Robinson,
que assumiu a liderança do
ranking porque já tinha sido
vice-campeão no QS 1000 de
Sunset Beach, também na ilha
de Oahu.                     Página 8

Matheus Leist inicia pré-temporada
em circuito que volta à Indy

depois de 15 anos: Laguna Seca

Matheus Leist

A temporada 2019 da Indy
começará em 10 de março no
circuito de rua de São Peters-
burgo, mas o gaúcho Matheus
Leist já vai acelerar nesta sex-
ta-feira em seu primeiro teste
de pré-temporada em Laguna
Seca, na Califórnia. O circuito
de 3.602 metros é um palco tra-
dicional da Indy que retornará ao
calendário da categoria norte-
americana após 15 anos de au-
sência.                            Página 8
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EMS Taubaté Funvic e
Fiat/Minas se enfrentam

nesta quinta-feira

EMS Taubaté Funvic

A quarta rodada do returno da
Superliga Cimed masculina de
vôlei 2018/2019 será iniciada
nesta quinta-feira (7) com o con-
fronto entre EMS Taubaté Fun-
vic (SP) e Fiat/Minas (MG). A
partida, que será o reencontro

das equipes que se enfrentaram
na semifinal da Copa Brasil, no
dia 26 de janeiro, será às 20h,
no ginásio do Abaeté, em Tau-
baté (SP), e terá transmissão
ao vivo do site
Globoesporte.com.    Página 8
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Trump pede
diálogo,
confirma
muro e

encontro com
Kim Jong-um

Em discurso no Congres-
so, o presidente dos Estados
Unidos (EUA), Donald Trump,
apelou por um compromisso
entre democratas e republica-
nos em prol do bem comum,
 reiterou a construção do muro
na fronteira com o México e
criticou as investigações con-
tra ele. Trump também anun-
ciou um segundo encontro
com o líder norte-coreano,
Kim Jong-un, no fim deste
mês.  ”Devemos rejeitar as
políticas de vingança e retalia-
ção e abraçar o potencial ili-
mitado de cooperação, com-
promisso e bem comum”, des-
tacou Trump ao mencionar o
esforço comum para eliminar
diferenças partidárias. Página 3

Pesquisa
mostra

impactos
em usuários
que param

de usar
Facebook

Uma pesquisa de acadêmi-
cos das universidades de Stan-
ford e de Nova York, nos Esta-
dos Unidos (EUA), mostrou
impactos positivos em pesso-
as que pararam de usar a rede
social Facebook durante um
período.                       Página 3

Pela sétima vez seguida, o
Banco Central (BC) não alte-
rou os juros básicos da econo-
mia. Por unanimidade, o Co-
mitê de Política Monetária
(Copom) manteve a taxa Selic
em 6,5% ao ano, na primeira
reunião do órgão do ano. A
decisão era esperada pelos ana-
listas financeiros.

Com a decisão de quarta-
feira, a Selic continua no me-
nor nível desde o início da sé-
rie histórica do Banco Central,
em 1986. De outubro de 2012
a abril de 2013, a taxa foi
mantida em 7,25% ao ano e

passou a ser reajustada gradu-
almente até alcançar 14,25%
ao ano em julho de 2015. Em
outubro de 2016, o Copom
voltou a reduzir os juros bási-
cos da economia até que a taxa
chegasse a 6,5% ao ano em
março de 2018.

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para
manter sob controle a infla-
ção oficial, medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Em 2018, o indicador fechou
em 3,75%, contra 2,95% em
2017.                      Página 3
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Sérgio Moro

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro,
disse na quarta-feira (6) que es-
pera receber da sociedade civil
organizada e de parlamentares 

“sugestões relevantes” para
aprimorar o projeto de lei que
propõe mudanças em uma sé-
rie de leis com o objetivo de
tentar reduzir os crimes violen-

tos, a corrupção e a criminali-
dade organizada. 

“O diálogo está aberto. Há
sugestões pertinentes e espera-
mos sugestões relevantes da
população, da sociedade civil,
da imprensa”, declarou Moro a
jornalistas, ao deixar a Câmara
dos Deputados, onde se reuniu
com mais de uma centena de
parlamentares para detalhar o
projeto.

Agendada pela Frente Parla-
mentar de Segurança Pública e
fechada à imprensa, a reunião
durou cerca de duas horas. Ao
deixar a sala, o ministro explicou
que tinha outros compromissos
já pré-agendados e não podia per-
manecer mais tempo, mas que
está à disposição dos deputados. 
Segundo Moro, esta foi uma reu-
nião inicial.                     Página 4

O Ibovespa, principal indica-
dor de desempenho das ações
negociadas na B3, antiga BM&F
Bovespa, encerrou o pregão de
quarta-feira (6) com queda de
3,74%, aos 94.635 pontos. O
recorde do índice, de 98.588
pontos, foi registrado na segun-
da-feira (4).

Entre as ações que compõem
o Ibovespa, apenas os papéis da
Suzano Papelon apresentaram
alta : valorizaram 1,18%. As

Bolsa tem queda de 3,74% e
dólar fecha cotado em R$ 3,70

maiores quedas ficaram por conta
das ações da Viavarejo ON (-
8,64%), Cielo ON (-7,42%), e
Mafrig ON (-6,43%). Os papéis
mais negociados foram os da Pe-
trobras PN (-2,26%), ItauUniban-
co (-4,21%), e Vale ON (-4,63%).

O dólar comercial fechou o
dia em alta de 1,09%, cotado a
R$ 3,70. O Euro também valo-
rizou. Subiu 0,54%, e encerrou
o dia custando R$ 4,20. (Agen-
cia Brasil)

Queda nas exportações reduz
produção de veículos

Página 5

Aneel vai fiscalizar mais
 de 300 barragens de

hidrelétricas
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Envelhecimento ativo é meta da
rede de proteção social em SP

Segundo dados da Fundação
Sistema Estadual de Análises de
Dados, a população idosa do Es-
tado de São Paulo representa
13,19% da população total (cer-
ca de 5,6 milhões de pessoas).
O novo perfil populacional de-
manda ações efetivas e integra-
das para garantir o envelheci-
mento ativo do idoso, fortale-
cendo seu papel social.

Por isso, o Governo do Es-
tado mantém diversos serviços
voltados para essa parcela popu-
lacional, com destaque para o

Programa SP Amigo do Idoso. A
iniciativa foi criada para ampli-
ar a rede de proteção social à
pessoa idosa já existente, envol-
vendo onze secretarias de Esta-
do, iniciativa privada e popula-
ção, com o objetivo de criar uma
comunidade verdadeiramente
amiga do idoso.

Atendimento
A rede socioassistencial

atende mais de 500 mil idosos
por meio de 1.836 serviços dis-
tribuídos nos Centros de Refe-

rência da Assistência Social
(CRAS), Centros de Referên-
cia Especializado de Assistên-
cia Social (CREAS), Centros
de Convivência do Idoso
(CCI), Centros Dia do Idoso
(CDI), Instituições de Longa
Permanência para Idosos
(ILPI) e Entidades Sociais.

Ainda estão em execução os
programas Vila Dignidade, que
será voltado ao atendimento de
idosos independentes e em situ-
ação de vulnerabilidade social; o
Selo Amigo do Idoso, criado

para estimular os municípios e
entidades públicas e da socieda-
de civil a implantarem ações re-
ferenciadas pelo Programa São
Paulo Amigo do Idoso; e o Fun-
do Estadual do Idoso, destinado
a financiar programas e ações
com o objetivo de assegurar os
direitos sociais e a promoção da
autonomia, integração e partici-
pação efetiva da população ido-
sa na sociedade.

Os interessados podem ob-
ter mais informações sobre o
programa pela internet.

Secretaria de Mobilidade e Transportes
 recebe propostas para licitação dos ônibus

A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes
(SMT) recebeu na terça-feira 5,
33 propostas para os 32 lotes
em disputa na licitação do siste-
ma municipal de transporte co-
letivo público.

Na sessão pública foram re-
cebidos os envelopes com os
documentos de habilitação e
com a proposta comercial de
cada concorrente. Foram aber-
tos os envelopes de habilitação
e rubricados.

Depois dessa fase, a Comis-
são de Licitação irá analisar a
documentação de habilitação. Se
os documentos estiverem de

acordo com o edital, serão pu-
blicados os resultados da habi-
litação e aberto prazo para re-
curso. Posteriormente, será
anunciada data para nova sessão
pública de abertura das propos-
tas comerciais.

Todos os lotes em concor-
rência receberam pelo menos
uma proposta para operação. O
lote 7 do grupo de Distribuição
teve duas empresas interessadas.

Novo sistema
A determinação da atual ges-

tão é acabar, de uma vez por to-
das, com os contratos de emer-
gência, que atrasam as melhori-

as tão desejadas pela população
no sistema de ônibus da cidade.

O edital prevê três sistemas:
Estrutural, que transporta passa-
geiros por corredores e vias de
grande movimento; Articulação
Regional, que fará a ligação entre
bairros; e Distribuição, que liga os
bairros a terminais e a estações de
metrô e trens metropolitanos. A
Articulação Regional está sendo
criada na nova organização do sis-
tema de ônibus. Ao todo, são 32
lotes em disputa.

A conclusão do processo li-
citatório permitirá a reorganiza-
ção do sistema de transporte por
ônibus na capital e trará benefí-

cios aos passageiros ao eliminar
a sobreposição de linhas, redu-
zir intervalos  entre os veículos,
tornar as viagens mais rápidas e
confortáveis, além de proporcio-
nar maior confiabilidade ao siste-
ma e permitir a modernização da
frota. O edital prevê uma série de
melhorias obrigatórias no sistema,
como a chegada de ônibus mais
modernos, com ar-condiciona-
do, Wi-Fi, entrada USB e tam-
bém motores menos poluentes.

A contratação por edital traz
segurança jurídica à rede muni-
cipal de transporte que, atual-
mente, opera por meio de con-
tratos emergenciais.

Carnaval de Rua 2019 de São Paulo
terá maior recurso de patrocínio

destinado ao evento até hoje
A Arosuco é a parceira ofi-

cial do Carnaval de Rua de São
Paulo 2019. A empresa foi a ven-
cedora do processo de seleção
realizado na quarta-feira (6),
com a abertura dos envelopes de
proposta pela comissão respon-
sável. A vencedora ofertou lan-
ce de R$ 16,1 milhões.

A  patrocinadora tem o direi-
to de exploração publicitária em
banheiros químicos, painel de
programação, pórtico, galhar-
dete, torre tríade para sinalizar
local de encontros dos foliões,
caixa de isopores portáteis e
similares, placas para sinaliza-
ção de locais de concentração
e infláveis. 

A principal mudança no edi-
tal deste ano é o fomento aos
blocos comunitários que tenham
até 4 mil foliões e que contabi-
lizem, ao menos, três edições
do Carnaval de Rua de São Pau-

lo. Clique aqui para ter acesso ao
guia de regras para os blocos na
festa deste ano

O Carnaval de Rua 2019 co-
meça no último fim de semana
de fevereiro e termina no dia 10
de março. A Prefeitura estima
público de 5 milhões de pesso-
as durante a folia. As informa-
ções sobre trajetos e blocos ins-
critos serão publicadas no  Diá-
rio Oficial.

De acordo com o prefeito
Bruno Covas, trata-se do maior
patrocínio da história do carna-
val paulistano. “A expectativa da
Prefeitura era mais uma vez não
ter que utilizar recursos públi-
cos para fazer o carnaval de rua
e isso foi alcançado. Teremos
mais de 500 blocos e quase
600 desfiles durante essas
três semanas. A cidade pode
comemorar, já que teremos
mais uma festa a custo zero

para Prefeitura”, afirma.

Informações complemen-
tares:

A Secretaria Municipal das
Subprefeituras iniciou com mai-
or antecedência a organização
dos blocos do Carnaval de Rua
2019, para facilitar o processo
de definição dos locais e traje-
tos dos desfiles. Em setembro,
foi realizado o Seminário Cami-
nhos do Carnaval, que contou
com a presença de representan-
tes dos blocos e interessados em
desfilar no evento.

As inscrições foram abertas
em 2 de outubro, mesmo dia que
foi publicado no Diário Oficial o
guia de regras para blocos de rua,
contendo informações sobre
horários de dispersão, publicida-
de e obrigatoriedades.

No total, 538 blocos se ins-
creveram para o Carnaval de Rua

2019. Serão 593 desfiles por
todas as regiões da capital pau-
lista, durante o pré-carnaval (23
e 24 de fevereiro); Carnaval (2,
3, 4 e 5 de março); e pós-carna-
val (9 e 10 de março). As regi-
ões com maior número de blo-
cos são Sé, Vila Mariana, Pinhei-
ros e Lapa.

Vale ressaltar que a festa é
descentralizada e há mais de 300
trajetos onde os blocos serão
acomodados. Todos os desfiles
estão sendo aprovados por co-
missões locais, coordenadas
pelos subprefeitos e por um téc-
nico da CET, e compostas pelos
respectivos órgãos públicos en-
volvidos, observando a legisla-
ção pertinente

Entre as inclusões significa-
tivas estão três conhecidas vias
da cidade: Avenidas Tiradentes,
Marquês de São Vicente e En-
genheiro Luís Carlos Berrini.

A Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania
(SMDHC) publicou no dia 1º de
fevereiro o Edital de Chama-
mento Público Específico para
arrecadação de mobiliário para
provimento das unidades habita-
cionais do Projeto Piloto de
Locação Social para a Popula-
ção em Situação de Rua Asdrú-
bal do Nascimento II/Mário de
Andrade, podendo a iniciativa
privada ou pessoas físicas envi-
arem suas propostas de doação
e patrocínio até a próxima sex-
ta-feira (08/02) para o
email coordpoprua@prefeitura.sp.gov.br,
ou por escrito para o gabinete da
Coordenação de Políticas para
População em Situação de Rua
da SMDHC,  na Rua Líbero Ba-
daró, 119, 7º andar – Centro, até
às 18h.

O Edital é específico para
doação de itens novos, e não usa-
dos, com destaque para os se-
guintes bens e serviços: fogão,

Secretaria de Direitos
Humanos publica edital para

arrecadação de mobiliário para
Projeto Piloto de Locação Social

geladeira, mesa de jantar, cama
de solteiro, cama de casal, jogo
de panela etc. Como contrapar-
tida, as empresas e organizações
da sociedade civil doadoras po-
derão explorar as imagens do
evento de inauguração e divulgar
o seu apoio, conforme as regras
estabelecidas no Edital.

A unidade deve ser imple-
mentada nos próximos meses e
irá contemplar unicamente pes-
soas sós e famílias em situação
de rua dentro do já existente Pro-
grama de Locação Social da Pre-
feitura de São Paulo. São várias
as novidades do Projeto Piloto,
entre elas a estrutura de gestão
intersecretarial, que atribui pa-
péis às Secretarias de Habitação,
Assistência Social e Direitos
Humanos.

O projeto atenderá 17 pes-
soas sós e 17 famílias com até
4 integrantes em situação de rua
em edifício localizado na área
central da cidade.

cesar@cesarneto.com

Cartão do Idoso é o 38° serviço
online do Detran.SP

O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) passa a oferecer o
Cartão do Idoso – autorização
especial para estacionamento de
veículos em vagas para este fim
– em 342 municípios paulistas.

Este é o 38° serviço ofere-
cido de forma online pelo órgão
e pode ser obtido pelo
portal www.detran.sp.gov.br (pelo
link: bit.ly/CartaoIdoso) e tam-
bém nos postos de atendimento
presencial. A emissão do docu-
mento é gratuita.

O cartão do idoso é válido
em todo o território nacional,
para o estacionamento de veícu-
los conduzidos por idosos ou para
aqueles que os transportem, nas
vias públicas, em vagas especiais
devidamente sinalizadas com a
inscrição: “Idoso”. Esta autoriza-
ção é um direito para habilitados
e não habilitados. Seu prazo de
validade é de cinco anos.

No Detran.SP, o pedido do
cartão vale apenas para municí-
pios não integrados ao Sistema
Nacional de Trânsito (SNT) que

somam, atualmente, 342 cidades
paulistas (veja lista abaixo).  Nas
demais cidades, o pedido conti-
nua sendo feito diretamente nas
prefeituras.

Confira as principais dú-
vidas sobre o serviço:

Que vagas são estas? Tratam-
se dos espaços localizados em
vias e logradouros públicos e
estacionamentos privados de
uso coletivo, em vagas especi-
ais, como shoppings, supermer-
cados, hospitais, bancos, etc,
devidamente sinalizadas com a
inscrição: “Idoso”.

Quem tem direito ao
benefício? As pessoas com ida-
de igual ou superior a 60 anos,
condutoras ou passageiras de
veículos automotores.

Como usar o cartão do
idoso? A autorização garante o
benéfico desde que o idoso este-
ja presente no veículo, com o car-
tão colocado no para-brisa de for-
ma visível, sempre que utilizar
este tipo de vaga. O Cartão pode
ser plastificado para que seja con-

servado por mais tempo.
Posso utilizar o meu cartão

em outro município? O benefí-
cio é sempre solicitado no mu-
nicípio que o cidadão reside,
mas tem validade em todo o ter-
ritório nacional.

Como solicitar? Pela inter-
net, para quem possui habilita-
ção (vencida ou não) registrada
em um dos municípios listados
abaixo – Acesse o portal do
Detran.SP (“CNH – Habilita-
ção”, “Cartão do idoso”).

Em uma Unidade, para habi-
litados e não habilitados – A so-
licitação pode ser feita nas uni-
dades de atendimento das
cidades listadas abaixo. Sempre
quem faz o pedido é o cidadão
com idade igual ou superior a 60
anos ou seu procurador legal,
apresentando os originais e cópias
dos documentos de identificação
com foto (RG, ou habilitação, por
exemplo), CPF e um comprovante
de residência recente. No caso de
procurador, deve-se apresentar
também a procuração original por
instrumento público (vigente)

ou particular (com reconheci-
mento de firma por autenticida-
de ou semelhança).

Onde adquiro meu Cartão? O
Detran.SP é responsável pela
emissão do “Cartão para estacio-
namento em vaga especial – ido-
so” para quem mora em
município não integrado ao Siste-
ma Nacional de Trânsito (SNT).
Nos municípios integrados ao SNT,
a responsabilidade é da prefeitura.
Veja abaixo quais as cidades em que
Detran.SP oferece o “Cartão para
estacionamento em vaga especial
– idoso”, ou consulte pelo
link bit.ly/cidadesCartaoIdoso.

Infração - Estacionar o veí-
culo nas vagas reservadas ao ido-
so, sem o cartão que comprove
tal condição, sujeita o motorista
à infração gravíssima (7 pontos
na CNH), multa de R$ 293,47 e
remoção do veículo. Vale lem-
brar que o documento possui QR
Code e um código de validação
que permitem a verificação pelo
portal do Detran.SP ou por auto-
ridade de trânsito.

MÍDIAS

A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal O DIA (3º
mais antigo diário em São Paulo - SP). Na Internet desde 1996, o
site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter @CesarNetoReal

C Â M A R A ( S P ) 
Tribunal Regional Eleitoral (SP) julga hoje o último dos re-

cursos do vereador Camilo Cristófaro (líder do PSB), no sentido
de não ter que deixar o mandato pra seguir se defendendo no Tri-
bunal Superior Eleitoral por ter recebido doação ilegal de pessoa
física na campanha 2016.

P R E F E I T U R A ( S P )
Se a licitação bilionária dos ônibus no transporte coletivo de

São Paulo fosse uma ‘escola de samba’ no carnaval dos próximos
20 anos o ‘samba-enredo’ pelas ruas e ruas da cidade seria uma
adaptação (pro Século 21) da marchinha “daqui não saio, daqui
ninguém me tira”.                    

A S S E M B L E I A  ( S P ) 
Assim como o vereador Reis enquanto 1º Secretário na Mesa

da Câmara paulistana, o PT pode e deve manter a 1ª Secretaria na
Mesa do Parlamento paulista, apesar da derrota das candidaturas
à prefeitura paulistana e governo do Estado, com diminuição das
bancadas de vereadores e deputados.         

G O V E R N O  ( S P ) 
Percebam como cada ação de Doria (PSDB) é - na prática -

uma prévia de como pode ser um governo Doria na Presidência
da República a partir de 2023. Em tempo: ter como seu Secretá-
rio (Fazenda) alguém como Meirelles já dá a Doria a projeção
internacional que jamais um governador teve.  

C O N G R E S S O 
Donos literais do PR e do PSD, os paulistas Costa Neto e

Kassab emplacaram os 1º Secretários das Mesas Diretoras da
Câmara dos Deputados e do Senado. Em compensação nenhum
deputado federal ou senador das bancadas paulistas foi eleito pra
compor ambas as Mesas.     

P R E S I D Ê N C I A  
Falta de articulação entre os civis nos Ministérios e no Con-

gresso do PSL de Bolsonaro também ajudam a fazer do vice -
general reformado Mourão - o resgatador de um certo ‘poder
moderador’, no sentido de dizer o que tem que ser dito por quem
também tá eleito.                  

J U S T I Ç A 
Além de não emplacar o 1º Premio Nobel pra um brasileiro, a

2ª de muitas condenações ao Lulismo - também por corrupções
passivas e lavagens de dinheiro (agora no caso sítio de Atibaia)
coloca uma vela de velório nas comemoração dos 39 anos de
fundação PT (ainda de Lula).              

P A R T I D O S 
MDB (ex-PMDB) e PT tão fora das Mesas Diretoras do Se-

nado e da Câmara dos Deputados. Isso significa que excetuando a
senadora Tebet, que ajudou a derrotar o agora ex-poderoso Re-
nan, os partidos do ex-Presidente Temer, que pode ser condena-
do como tá sendo Lula (ainda ...        

P O L Í T I C O S
... dono do PT, agora condenado também por corrupções pas-

sivas e lavagem de dinheiro no caso do sítio em Atibaia), MDB e
PT vão ficar fora dos comandos das principais Comissões nas 2
Casas. Assim é a política em todo o mundo, seja Parlamentar ou
Presidencial em regimes democrático.      

H I S T Ó R I A S 
O ano era 1992, o governador paulista era Fleury Filho (elei-

to pelo ex-governador e todo-poderoso Quércia) e o vice era
Aloysio Nunes (ambos PMDB). Nunes tinha o maior tempo (tv)
e ainda assim não foi sequer pro 2º turno. O ex-governador Ma-
luf ganhou a eleição de Suplicy (PT).      

EDITOR

A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO tornou-se referência das liberdades possíveis. Ele está di-
rigente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Re-
cebeu a Medalha Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de Honra
ao Mérito na Assembleia paulista.
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Trump pede diálogo, confirma
muro e encontro com

Kim Jong-um
Em discurso no Congresso, o presidente dos Estados Unidos

(EUA), Donald Trump, apelou por um compromisso entre democra-
tas e republicanos em prol do bem comum,  reiterou a construção do
muro na fronteira com o México e criticou as investigações contra
ele. Trump também anunciou um segundo encontro com o líder nor-
te-coreano, Kim Jong-un, no fim deste mês.  ”Devemos rejeitar as
políticas de vingança e retaliação e abraçar o potencial ilimitado de
cooperação, compromisso e bem comum”, destacou Trump ao men-
cionar o esforço comum para eliminar diferenças partidárias.

Críticas - O presidente norte-americano criticou as apura-
ções em curso contra ele, classificando-as de “investigações ri-
dículas por motivações partidárias” que podem afetar o progres-
so econômico do país. “Se deve haver paz e legislação, não pode
haver guerra e investigação”, afirmou.

O discurso de Trump foi acompanhado de perto pela presiden-
te da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que é de oposi-
ção ao governo, e o vice-presidente da República, Mike Pence,
além dos parlamentares presentes. O novo Congresso reúne 131
mulheres, o maior número da história, Trump citou esse fato.

Coreia do Norte - O presidente dos EUA disse que se reunirá
com o líder  norte-coreano, Kim Jong-un, nos dias 27 e 28 de
fevereiro no Vietnã. “[O encontro faz] parte de uma nova e ousada
diplomacia, continuamos nosso esforço histórico pela paz na Pe-
nínsula Coreana.”

“Muito trabalho ainda precisa ser feito, mas meu relaciona-
mento com Kim Jong-un é bom. O presidente Kim e eu nos en-
contraremos novamente nos dias 27 e 28 de fevereiro no Viet-
nã”, afirmou no discurso.

O Departamento de Estado norte-americano informou que Ste-
phen Biegun, representante especial dos Estados Unidos para as-
suntos relacionados à RPDC, viajou para Pyongyang  na quarta-feira
(6),  para reuniões com Kim Hyok Chol, representante norte-core-
ano, a fim de lançar as bases para a segunda cúpula Trump-Kim.

A mídia norte-americana informou que a localização específica
da segunda reunião entre os dois presidentes seria discutida durante
a viagem de Biegun à Coreia do Norte e anunciada posteriormente.

Primeiro encontro - Trump reuniu-se com Kim Jong-un pela
primeira vez em Cingapura em 12 de junho, negociando vários
acordos para a melhoria das relações entre os Estados Unidos e a
Coreia do Norte. Porém, as diferenças entre os dois lados perma-
necem sobre questões-chave, incluindo a escala da desnucleariza-
ção, as sanções norte-americanas e a emissão de uma declaração
de fim de guerra.

Na viagem que fez à China, de 7 a 10 de janeiro, Kim Jong-un
disse que Pyongyang fará esforços para a segunda cúpula entre a
Coreia do Norte e os líderes norte-americanos, com o objetivo
de alcançar resultados que serão bem recebidos pela comunida-
de internacional. (Agencia Brasil)

Pesquisa mostra impactos
em usuários que param de

usar Facebook
Uma pesquisa de acadêmicos das universidades de Stanford e de Nova

York, nos Estados Unidos (EUA), mostrou impactos positivos em pesso-
as que pararam de usar a rede social Facebook durante um período. O
estudo verificou entre os entrevistados um aumento do “bem-estar”, me-
lhoria na socialização offline, redução da polarização política e uma que-
da do tempo de presença na plataforma após o fim do levantamento.

O trabalho, que envolveu 2,8 mil pessoas residentes nos EUA,
constatou que a interrupção reduziu o tempo em redes sociais,
“liberando” em média uma hora por dia dos participantes. Eles
relataram ter se dedicado a outras atividades, como assistir tele-
visão e socializar com familiares e amigos.

Os autores também examinaram o acompanhamento de notí-
cias e o engajamento político, incluindo a polarização das pes-
soas envolvidas. Esse último termo mostra a intensidade de dis-
cordância de pontos de vista, fenômeno indicado por outros es-
tudos como um dos efeitos do uso de redes sociais diversas.

Foi observada uma queda de 15% no tempo dedicado a notí-
cias. As pessoas fora da rede social acompanharam menos ques-
tões de atualidade política e iniciativas de governantes, como do
presidente Donald Trump. Os autores não conseguiram detectar
impacto na participação política, como a decisão de não partici-
par das eleições legislativas norte-americanas.

Contudo, o estudo verificou uma diminuição da polarização e ex-
posição a mensagens com conteúdos de críticas fortes a determina-
das visões políticas. Houve queda no índice formulado pelos autores.
Contudo, eles alertam para o fato de que esse resultado não foi signi-
ficativo e não pode ser generalizado como uma mudança de postura
em relação a temas como o partido de preferência, por exemplo.

Bem-estar
Também foram analisados indicadores relacionados ao bem-estar

das pessoas que participaram do estudo. “A desativação da rede social
trouxe pequenas, mas significativas melhorias no bem-estar e, em par-
ticular, em registros de felicidade, satisfação de vida, depressão e ansi-
edade”, concluíram os acadêmicos. Na escala utilizada, esses impactos
foram equivalentes a cerca de 25% a 40% de efeitos percebidos em
intervenções psicológicas, como terapias individuais e em grupo.

Uso do Facebook
Outro ponto avaliado foi a continuidade do uso do Facebook

pelos participantes. Eles relataram, em média, um tempo na pla-
taforma 23% menor do que o dispendido pelas pessoas que não
desativaram as contas e também foram acompanhadas no estudo.
“Os participantes relataram que estavam passando menos o Fa-
cebook, tinham desinstalado o app de seu telefone e estavam fa-
zendo um uso mais decidido da plataforma”, diz o texto.

Segundo os autores, essas respostas vão ao encontro da percep-
ção de impactos positivos na vida dos usuários, ao interromper ou
reduzir o engajamento na rede social. “A desativação fez com que as
pessoas apreciassem mais o Facebook, tanto em seus impactos po-
sitivos quanto negativos em sua vida”, destaca a pesquisa.

Procedimentos
O levantamento avaliou 2,8 mil usuários da rede social e con-

vidou-os a interromper o uso durante um mês, especificamente
na reta final das eleições legislativas promovidas no ano passado
nos Estados Unidos. Foram avaliadas tanto pessoas que desativa-
ram seus perfis quanto aquelas que não o fizeram, técnica cha-
mada em pesquisas de “grupos de controle”. (Agencia Brasil)
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lA população brasileira sacou
mais dinheiro do que depositou
na poupança ao longo de
janeiro deste ano. O saldo de
saques menos depósitos para
o mês ficou em R$ 11,232 bi-
lhões, informou  na quarta-
fe i ra  (6)  o  Banco Central
(BC). Ao todo, foram deposi-
tados na caderneta de poupan-
ça R$ 194,672 bi lhões .
As retiradas durante o primeiro
mês do ano somaram R$
205,905 bilhões.

Esse resultado representa
a maior retirada de recursos
da poupança para o mês de
janeiro desde 2016, quando a
diferença entre saques e de-
pósitos foi de R$ 12,032 bi-

lhões. A série histórica regis-
tra as movimentações da ca-

derneta desde 1995.
Em janeiro, os rendimentos

da aplicação mais popular do
país resultaram em crédito de R$
2,939 bilhões. O saldo atual-
mente depositado na poupança
está em R$ 788,988 bilhões,
segundo o BC.

Pela legislação em vigor, o
rendimento da poupança é cal-
culado pela soma da Taxa Refe-
rencial (TR), definida pelo BC,
mais 0,5% ao mês, sempre que
a taxa básica de juros (Selic) es-
tiver acima de 8,5% ao ano.

Quando a Selic é igual ou in-
ferior a 8,5% ao ano, como
ocorre atualmente, a remunera-
ção da poupança passa a ser a
soma da TR com 70% da
Selic. Hoje, a taxa Selic está em
6,5% ao ano. (Agencia Brasil)

Queda nas exportações reduz
produção de veículos

A forte queda nas exporta-
ções foi o principal fator da re-
tração na produção de veículos
em janeiro, disse o presidente da
Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale. Se-
gundo o balanço divulgado  na
quarta-feira (6) pela entidade, na
comparação entre o mês passa-
do e janeiro de 2018, houve uma
redução de 46% nas vendas para
o exterior. Foram comercializa-
das para fora do país 25 mil uni-
dades em janeiro deste ano, con-
tra 46,4 mil no mesmo mês do
ano passado.

“O que está em desacordo
com as nossas expectativas são
as exportações. Os números não
foram bons, exportamos somen-
te 25 mil veículos. É um núme-
ro inferior ao que a gente gosta-

ria”, disse Megale ao comentar
os números do setor.

Em valores, houve uma re-
tração de 29,1% nas exporta-
ções, com um faturamento de
US$ 712 milhões no último mês
de janeiro, contra US$ 1 bilhão
no mesmo mês de 2018. No seg-
mento de veículos comerciais
leves a queda ficou em 31,7%,
as receitas foram de US$ 479,1
milhões no primeiro mês de
2019 e de US$ 701,7 milhões
em janeiro de 2018.

Um dos principais destinos
dos carros brasileiros, a Argen-
tina enfrenta dificuldades eco-
nômicas e preocupa as monta-
doras. “Estamos acompanhan-
do o mercado argentino, que é
o nosso principal mercado e
eles ainda estão em dificulda-
de. Então, nós vamos passar

ainda alguns meses com expor-
tações baixas. Nós temos a ex-
pectativa que a partir do meio
do ano a coisa comece a rever-
ter”, disse Megale.

A produção de veículos caiu
10% em janeiro na comparação
com o mesmo mês de 2018. Fo-
ram fabricados 196,8 mil unida-
des no último mês, contra 218,7
mil em janeiro do ano passado.

Recuperação
No panorama geral, o presi-

dente da Anfavea avalia que a
economia e, consequentemente
o mercado interno, mostram si-
nais de recuperação. “Me parece
que a questão do desemprego ain-
da é grave, mas começa a ceder.
As pessoas começam a ter um
pouco mais de segurança no seu
emprego. Isso ajuda muito na

hora de decidir comprar um bem
como um automóvel”, disse.

No acumulado dos últimos
12 meses, no entanto, houve um
crescimento 2,9% na produção
de veículos. Saíram das monta-
doras 2,86 milhões de unidades
de fevereiro de 2018 a janeiro
deste ano. No período anterior,
foram fabricados 2,78 milhões
de veículos.

Sobre a queda de 14,8% nas
vendas de janeiro em relação a
dezembro, Megale disse que é
um movimento sazonal natural e
que a comercialização está em
um patamar razoável. “Desde
2015 a gente não tinha um mer-
cado entorno de 200 mil unida-
des”, destacou. Foram licencia-
das em janeiro, 199,8 mil uni-
dades e, em dezembro, 234,5
mil. (Agencia Brasil)

Guedes vai apresentar reforma da
Previdência a governadores dia 20

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, deve apresentar
aos governadores a proposta para
a reforma da Previdência no dia
20 em reunião em Brasília. A
informação é do governador de
Pernambuco, Paulo Câmara, que
esteve  na quarta-feira (6) em
reunião com Guedes, no minis-
tério, em Brasília.

“Não conheço ainda a refor-
ma da Previdência. A gente sabe

de alguns pontos que podem ser
colocados. O ministro falou de
maneira genérica. Não falou
ponto a ponto. Vamos ter uma
reunião no dia 20 de fevereiro
com todos os governadores do
Brasil onde o ministro vai efeti-
vamente apresentar qual é sua
proposta para Previdência”, dis-
se ao deixar o ministério.

Câmara disse que é preciso
fazer a reforma e acrescentou

que o déficit na Previdência dos
estados é “muito forte”. Segun-
do ele, em Pernambuco, o dé-
ficit da Previdência no ano
passado chegou a R$ 2,6 bi-
lhões. “Todos nós sabemos da
necessidade de fazer a refor-
ma. O meu partido [PSB] tem
objeções a alguns pontos que
foram colocados lá atrás - a
preocupação com a questão
da aposentadoria dos traba-

lhadores rurais, do BPC [Bene-
fício de Prestação Continuada].
Tudo isso a gente precisa conhe-
cer”, disse.

Segundo o governador, na
reunião também foi debatido
sobre a necessidade de maior
repartição de recursos com es-
tados e municípios, atualmente
“concentrados” na União, além
da liberação de crédito para o
estado. (Agencia Brasil)

Produção de veículos cai 10% em janeiro
A produção de veículos caiu

10% em janeiro na comparação
com o mesmo mês do ano pas-
sado. Segundo balanço divulgado
na quarta-feira (6) pela Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea),
foram fabricados 196,8 mil uni-
dades no último mês, contra 218,7

mil em janeiro do ano passado.
No acumulado dos últimos

12 meses, no entanto, houve
crescimento 2,9% na produção
de veículos. Saíram das mon-
tadoras 2,86 milhões de unida-
des de fevereiro de 2018 a ja-
neiro deste ano. No período
anterior, foram fabricados 2,78

milhões de veículos.
As vendas caíram 14,8% na

comparação entre as 199,8 mil
unidades licenciadas em janeiro
e as 234,5 mil vendidas em de-
zembro. Em relação a janeiro do
ano passado, quando foram ven-
didos 181,3 mil veículos, houve
crescimento de 10,2%. No acu-

mulado dos últimos 12 meses,
as vendas tiveram alta de 13,7%,
com a comercialização de 2,58
milhões de unidades.

Em relação a janeiro de
2018, o número de pessoas em-
pregadas no setor cresceu 1,2%,
com 130,5 mil vagas abertas.
(Agencia Brasil)

Banco Central mantém juros
básicos no menor nível da história

Pela sétima vez seguida, o
Banco Central (BC) não alte-
rou os juros básicos da econo-
mia. Por unanimidade, o Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom) manteve a taxa Selic em
6,5% ao ano, na primeira reu-
nião do órgão do ano. A deci-
são era esperada pelos analis-
tas financeiros.

Com a decisão de quarta-fei-
ra, a Selic continua no menor
nível desde o início da série his-
tórica do Banco Central, em
1986. De outubro de 2012 a
abril de 2013, a taxa foi manti-
da em 7,25% ao ano e passou a
ser reajustada gradualmente até
alcançar 14,25% ao ano em ju-
lho de 2015. Em outubro de
2016, o Copom voltou a redu-
zir os juros básicos da econo-
mia até que a taxa chegasse a
6,5% ao ano em março de 2018.

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação

oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Em 2018, o
indicador fechou em 3,75%,
contra 2,95% em 2017. O índi-
ce de janeiro só será divulgado
nesta sexta-feira (8).

Para 2019, o Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) esta-
beleceu meta de inflação de
4,25%, com margem de tole-
rância de 1,5 ponto percentual.
O IPCA, portanto, não poderá
superar 5,75% neste ano nem
ficar abaixo de 2,75%. A meta
para 2020 foi fixada em 4%,
também com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual.

Inflação
No Relatório de Inflação

divulgado no fim de dezembro
pelo Banco Central, a autorida-
de monetária estima que o IPCA
encerrará 2019 em 4% e conti-
nuará baixo até 2021. De acor-
do com o boletim Focus, pes-

quisa semanal com instituições
financeiras divulgada pelo BC,
a inflação oficial deverá fechar
o ano em 3,94%.

Depois de fechar abaixo do
piso da meta em 2017, a infla-
ção subiu no ano passado afeta-
da pela greve dos caminhonei-
ros, que durou 11 dias e provo-
cou desabastecimento de alguns
produtos no mercado, e por
causa da alta do dólar no perío-
do. Mesmo assim, o IPCA vol-
tou a registrar níveis baixos nos
últimos meses de 2018, tendo
encerrado o ano abaixo de 4%.

Crédito mais barato
A redução da taxa Selic es-

timula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
incentivam a produção e o con-
sumo em um cenário de baixa
atividade econômica. No último
Relatório de Inflação , o BC
projetava expansão da economia
de 2,4% para este ano. Segun-

do o boletim Focus, os analis-
tas econômicos preveem cres-
cimento de 2,5% do Produto
Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos pelo
país) em 2019.

A taxa básica de juros é usa-
da nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as de-
mais taxas de juros da econo-
mia. Ao reajustá-la para cima, o
Banco Central segura o exces-
so de demanda que pressiona os
preços, porque juros mais altos
encarecem o crédito e estimu-
lam a poupança. Ao reduzir os
juros básicos, o Copom barateia
o crédito e incentiva a produ-
ção e o consumo, mas enfraque-
ce o controle da inflação. Para
cortar a Selic, a autoridade mo-
netária precisa estar segura de
que os preços estão sob contro-
le e não correm risco de subir.
(Agencia Brasil)
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O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro,
disse na quarta-feira (6) que es-
pera receber da sociedade ci-
vil organizada e de parlamen-
tares  “sugestões relevantes”
para aprimorar o projeto de lei
que propõe mudanças em uma
série de leis com o objetivo de
tentar reduzir os crimes violen-
tos, a corrupção e a criminali-
dade organizada. 

“O diálogo está aberto. Há su-
gestões pertinentes e esperamos
sugestões relevantes da popula-
ção, da sociedade civil, da impren-
sa”, declarou Moro a jornalistas,
ao deixar a Câmara dos Deputa-
dos, onde se reuniu com mais de
uma centena de parlamentares
para detalhar o projeto.

Agendada pela Frente Parla-

mentar de Segurança Pública e
fechada à imprensa, a reunião
durou cerca de duas horas. Ao
deixar a sala, o ministro expli-
cou que tinha outros compro-
missos já pré-agendados e não
podia permanecer mais tempo, mas
que está à disposição dos
deputados. Segundo Moro, esta foi
uma reunião inicial. “O governo fe-
deral e o Ministério da Justiça estão
totalmente à disposição para recebê-
los ou vir aqui conversar e resolver
as dúvidas”, assegurou, destacando
que houve boa receptividade dos
deputados.

“Acho que os parlamentares
estão abertos ao diálogo e mi-
nha percepção é de uma grande
receptividade. Claro que tere-
mos que debater e estamos aber-
tos ao diálogo. Ninguém aqui

pretende ser o senhor da razão e
a recomendação [do Palácio do
Planalto] é que dialoguemos ao
máximo com os parlamentares
para convencê-los do acerto
destas ações”, ponderou o mi-
nistro, reconhecendo o “longo
processo pela frente”.

“O governo quer convencer
os parlamentares do acerto des-
te projeto”, disse o ministro,
enfatizando que, ao aceitar o
convite para ser ministro, expli-
cou ao presidente Jair Bolsona-
ro que, uma vez empossado, pri-
orizaria o combate aos crimes
violentos, de corrupção e ao cri-
me organizado. “É importante
termos medidas contra estes
problemas, que estão interliga-
dos. Medidas consistentes,
como eu acredito que sejam as

que estão previstas no projeto”,
acrescentou Moro.

O projeto de lei prevê alte-
rações em 14 leis, como Códi-
go Penal, Código de Processo
Penal, Lei de Execução Penal,
Lei de Crimes Hediondos, Có-
digo Eleitoral, entre outros. An-
tes de se reunir com deputados
federais, o ministro detalhou o
pacote de presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, e
com governadores, vice-gover-
nadores e secretários de segu-
rança pública com quem discu-
tiu pormenores do pacote de
mudanças legais.

Segundo Moro, o projeto de
lei será encaminhado ao Con-
gresso pelo presidente Jair Bol-
sonaro, tão logo ele deixe o hos-
pital. (Agencia Brasil)

Número de mortos em Brumadinho
chega a 150 e 182 estão desaparecidos

O número de mortos após o
rompimento de uma barragem de
rejeitos da mineradora Vale em
Brumadinho, Minas Gerais, subiu
para 150, conforme balanço di-
vulgado  na quarta-feira (6) pela
Defesa Civil do estado. Desse
total, 134 vítimas foram identi-
ficadas e 16 permanecem sem
identificação até o momento.

Ainda de acordo com a atua-
lização, 182 pessoas continuam
desaparecidas, sendo 55 funcio-
nários da Vale e 127 terceiriza-
dos e membros da comunidade.

A tragédia deixou, ao todo,
103 desabrigados. Três pessoas
permanecem hospitalizadas.

Prisões
A Polícia Militar de Minas

Gerais informou que, desde o
rompimento da barragem, seis
prisões foram efetuadas na re-
gião, sendo duas por utilização
indevida de drone. Em um des-

ses casos, a corporação destacou
que o uso desse tipo de equipa-
mento colocou em risco aero-
naves utilizadas nos trabalhos de
busca e resgate.

Ainda de acordo com a polí-
cia, duas pessoas foram presas
por tentativa de saque e duas por
tentativa de estelionato.

A corporação reforçou que,
neste momento, não há necessi-
dade de envio de doações e pe-
diu que a população fique atenta
a indivíduos que acabam se apro-
veitando da tragédia para angari-
ar vantagem.

Coleta de DNA
A Polícia Civil de Minas

Gerais informou que, na quinta-
feira (7), equipes do Instituto
Médico Legal (IML) vão reco-
lher amostras de DNA e exames
odontológicos de vítimas do
rompimento da barragem. A co-
leta será feita na Estação do Co-

nhecimento, das 9h às 17h.
De acordo com a corpora-

ção, dos 134 corpos identifica-
dos, 124 já foram liberados e
entregues às famílias. A polícia
informou ter realizado, até o
momento, 522 coletas de amos-
tras para exame de DNA.

Boatos
Em entrevista coletiva, o por-

ta-voz do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, tenen-
te Pedro Aihara, classificou de
“boato falacioso” a informação
de que a operação no município
mineiro estaria perto de ser en-
cerrada. Segundo Aihara, os tra-
balhos demandam muito tempo,
e ainda não há prazo estabeleci-
do para que sejam encerrados.

A maior parte dos corpos
resgatados pela corporação nas
últimas 24 horas, de acordo
com o tenente, foi encontrada no
estacionamento, na estação de

tratamento químico e nos arre-
dores do vestiário da Vale. Aiha-
ra destacou que, neste momen-
to, é necessário fazer uma esca-
vação bastante profunda, por
meio de maquinário pesado, para
ter acesso às vítimas.

Chuva
O porta-voz do Corpo de

Bombeiros destacou que há pre-
visão de chuva em Brumadinho,
nos próximos sete a dez dias, o
que pode dificultar os trabalhos
na região onde a barragem se
rompeu. Aihara disse que a pre-
cipitação demanda modifica-
ções nas áreas de busca por con-
ta da movimentação e da nova
acomodação dos rejeitos.

Ele informou ainda que uma
reunião com o comando-geral da
corporação deve definir os rumos
da operação nos próximos dias. As
buscas no Rio Paraopeba serão
mantidas. (Agencia Brasil)

A juíza federal Gabriela
Hardt condenou  na quarta-fei-
ra (6) o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a 12 anos e 11 me-
ses de prisão na ação penal sobre
as reformas realizadas no Sítio
Santa Bárbara, em Atibaia (SP). A
sentença é a segunda proferida
contra o ex-presidente na Opera-
ção Lava Jato. 

O sítio foi alvo das investi-
gações da Operação Lava Jato,
que apura a suspeita de que as
obras de melhorias no local
foram pagas por empreiteiras
investigadas por corrupção,
como a OAS e a Odebrecht.

Segundo os investigadores,
as reformas começaram após a
compra da propriedade pelos
empresários Fernando Bittar e
Jonas Suassuna, amigos de Lula,
quando “foram elaborados os pri-
meiros desenhos arquitetônicos
para acomodar as necessidades
da família do ex-presidente”.

Lula é condenado a 12 anos de
prisão em processo sobre sítio

No laudo elaborado pela
Polícia Federal, em 2016, os
peritos citam as obras que fo-
ram feitas, entre elas a de
uma cozinha avaliada em R$
252 mil. A estimativa é de que
tenha sido gasto um valor de
cerca de R$ 1,7 milhão, so-
mando a compra do sítio (R$
1,1 milhão) e a reforma (R$
544,8 mil).

A defesa do ex-presidente
alegou no processo que a pro-
priedade era frequentada pela
 família de Lula, mas que o imó-
vel pertence à família Bittar. 

Lula está preso desde 7 de
abril pela primeira condenação
no caso do tríplex em Guarujá
(SP). O ex-presidente cumpre
outra pena de 12 anos e um mês
de prisão, imposta pelo Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF4), pelos crimes de
corrupção passiva e lavagem
de dinheiro.  (Agencia Brasil)

Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação da executada NIVIANE ALVES GOIS (CPF nº
273.134.658-23), credor hipotecario CAIXA ECONOMICA FEDERAL. O Dr. Felipe Poyares Miranda, MM Juiz
de Direito da 16º Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que
o presente Edital de 1° e 2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possam que, por esse r. Juízo processam-se os autos da ação de cobrança em fase de Execução, ajuizada por
CONDOMINIO EDIFICIO DOS ESTADOS, Processo n° 0160122-71.2006.8.26.0100, tendo sido designada a
venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em
que se encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 886 a 903 do Código de
Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no dia
12/03/2019 às 13:30 horas e término dia 15/03/2019 às 13:30 horas onde serão aceitos lances de
interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou
igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 15/03/2019
às 13:31 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 10/04/2019, às 13:30 horas.
Em segundo leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e
desde que não se trade de inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices
adotados pelo TJSP desde o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta
por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em
hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo
Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofertados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial. Correrão pôr conta do arrematante todas as providências necessárias
para a imissão na posse do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos
cartorários, exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação
nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do
praça/ciência da liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, com a comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão será
assinado o auto de arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente,
o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à
apreciação judicial, sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 695 do CPC. O
arrematante deverá pagar ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição
expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do provimento CSM 1.625/2009,
por meio de deposito bancário em nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco
Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente: 171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por
determinação judicial ou por razões alheias a vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Se
o leilão for diversos bens o houver mais e um laçador, terá preferência aquele que se propuser a arremata-los
todos, em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os
demais, preço igual ao maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido
para ele. Descrição do bem: Apartamento nº 72 localizado no 7º andar do “Edifício dos Estados”, situado na
Avenida Nove de Julho, nº 624, no 7º subdistrito-Consolação, com área total de 80,51m², correspondendo-lhe
uma cota parte ideal de 1,38500% no terreno e demais coisas comuns. Contribuinte nº 006.020.0448-9.
Objeto da matricula 70.870 do 5º CRI/SP, Avaliação R$ 247.000,00 (10/2018), e Vaga na garagem
localizada no subsolo do “Edifício dos Estados”, situado na Avenida Nove de julho, nº 624, no 7º subdistrito-
Consolação, a qual tem uma área de 20,9833m², e a mesma corresponde uma fração ideal de 0,4144% no
terreno. Objeto da matricula 70.871 do 5º CRI/SP. Avaliação R$ 40.000,00 (06/2017), valores que serão
atualizados até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Conforme av.10
consta penhora exequenda. Do Pagamento Parcelado - Os interessados poderão apresentar proposta de
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br
(Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC).
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de
qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados
nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na
hipótese de adjudicação do bem pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão
devida ao Leiloeiro Público Oficial, que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou
Acordo - Se o(s) executado(s), após a publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de
adjudicado ou alienado o bem, deverão apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia
comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a
remição da execução ou celebração do acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s) pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros,
custas processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco
por cento) sobre da avaliação. A publicação deste Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais
dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos, não consta recurso pendente de julgamento. Será o
presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. São Paulo/SP, 02 de fevereiro de 2019.
Felipe Poyares Miranda – Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 27.529.058/0001-83 com sede na  Rua
Latif Fakhouri nº 646, 3º andar, Vila Santa Catarina, SP/SP, CEP: 04367-
010 na cidade de São Paulo-SP, através de sua Presidente no exercício,
Sra. Magna Viviane Stigliani, pelo presente EDITAL e na forma de seu
Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus associados para a
Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 18° e seguintes de
seu Estatuto Social, que se realizará na Rua Latif Fakhouri nº 646, 3º
andar, Vila Santa Catarina, CEP: 04367-010 na cidade de São Paulo-
SP, em 19 de Fevereiro de 2019, em 1ª convocação, com a maioria
absoluta dos associados - às 18h00, e em 2ª convocação, com
qualquer número de associados - às 19h00, para deliberar a seguinte
ordem do dia: I) Eleição de um Membro Conselho Fiscal ; II) Demais
assuntos de interesse do INSTITUTO. São Paulo, 04 de fevereiro de
2019. Magna Viviane Stigliani – Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ,  

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
INTIMA VANESSA GOBBI, 

 

 

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO PAN S/A, FAZ
SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar possa que,
MARCELO AUGUSTO TOGNETTI, sócio de empresa, RG nº 22.272.710-
X-SSP/SP, CPF nº 131.918.308-55, e sua mulher SANDRA RIBEIRO
TOGNETTI, do lar, RG nº 24.851.424-6-SSP/SP, CPF nº 253.003.978-06,
brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de bens na vigência
da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Doutor
Nogueira Martins nº 264, apartamento nº 121, Saúde, ficam intimados a
purgarem a mora mediante o pagamento referente a 14 (catorze)
prestações em atraso, vencidas de 30/11/2017 a 30/11/2018, no valor
de R$73.318,67 (setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e sessenta
e sete centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no
valor de R$73.489,11 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove
reais e onze centavos), que atualizado até 11/03/2019, perfaz o valor de
R$90.170,39 (noventa mil, cento e setenta reais e trinta e nove centavos),
cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos
autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO PAN S/A, para
aquisição do imóvel localizado na Rua Cônego José Norberto nº 195,
apartamento nº 213, localizado no 21º andar da Torre B, Aquarela do
Condomínio V iva Cor, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura
Pública” devidamente registrado sob n° 5 na matrícula nº 201.810. O
pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis,
situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no
horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os devedores
desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem
a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato,
promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto
de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade
do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO PAN S/A, nos termos do
art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a
público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da
mesma Lei. São Paulo, 06 de fevereiro de 2019. 06, 07 e 08/02

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0025239-17.2018.8.26.0053. O
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/
Acidentes, Estado de São Paulo, Dr. Josué Vilela Pimentel, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que RICHEN DE NEUSEN SILVA
move uma ação de Cumprimento de Sentença - Desapropriação por Utilidade Pública
/ DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Concessionária Move São Paulo S/A,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 36.479,52 (trinta e seis mil, quatrocentos
e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), referente a diferença dos valores
depositados (fls. 1.273 dos autos do processo nº 1024107-44.2014.8.26.0053), e os
realmente devidos em acordo com o quanto sentenciado, conforme planilha de cálculo
discriminada nos termos do artigo 524 do CPC, decorrente da desapropriação da área
de 98,42 m2, do imóvel situado na Estrada do Sabão, nº 1.392, Jardim Maristela, São
Paulo-SP, objeto da matrícula nº 203.348 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo, declarada de utilidade pública para “implantação da Linha 6 - Laranja de
Metrô de São Paulo”, conforme Decreto Estadual nº 60.119, de 04.02.2014, mediante
a oferta de R$ 228.751,44. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada
a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 16 de janeiro de 2019.    B 06 e 07/02

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

������� ���	���
��������� ��� �������������� ��� ���������������������������������� ! ����"��#�����$������%
& �������������������'�(����	)#������*����	����������	�+����,"�%�*���"�-�����.� /������0�+�������
���	�/�������1���
2	3�&� ��4����5,������46%� 0�������������!�����3���� 2	�*� ��7�������� ��6� �� �� ��� ��/����� �����!����� 2	�*
����8�5�����6%� 9 ��	�!��������/�������
������ ./:#���� 1���� �;��� �< ��� ��
�������=�� 
��%� �-<���#������� 9 �����
���0>���4�5%74� 2< �;�� ��� ����6%� ����������� ���	�������� ��� 1���
������ �/:#��� ��� ��������#�����������%� ��� �55%
����� 4�%����9 ��"��� &��!�%�	����,"���������� ��� �=�� ������ �/� � !��� �!������%� �=+������� ������%� +���� 9 �� �/��4
����%� �� ?� ��� ���� ��� ����� � +��%� +�! �/��� ��-���� �� �������%� �������� �/�9 �� �� #��-�� ;����@���� ���@� ��� ����� +���
/�����%� � � �/��5� ����%� �/-��! �/�� � �����;�
�/��� �������� ��� �=�9 ����%� ��/+��#����� �� ��+:����� ��� 4�A���
#����� ��� �=�� 
��%� ���� ��#�� � ����� �� ;����@����%� +������� ��9 ����� 9 �� �� +�!�/����� ��������� ��<�� ?����� �/� �
+��������/������%� �������������� �����
���/����@���� �� < ��������A� 2 /�+��� �����6� ���/B�%� ��-+�������+��;������
-���� �� � �� �#����
��� ����������� ��� +������ � +��%� ��� ���B����%� ���@� ��/����� � ������ ��+������ �� ����� ��! ���
+�����! �/��������?�����"��@���+�������%��?�=������+ -������3����C�."���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������7�,����,����8

��������������	
�� �� �������� ��������� ����������� �������������������������� �2�6�CC� & ��2�6� ��
�������������'�(����	)#��%����*����0�!������..���"������/���%�����������"����� ��%���2�6�	�������������������	�����%
���?��/�����1��%�����*�D�"�$�0��������������������������� ! ���#�%����+���������/�������%�9 ���?���
���������
�;�����%�9 ��������� �������! ���������������!�"���������������������< �����/� /���
�����������
����������� �%����9 �����/-�/������� ��&�"�*E���"��3&�"��1.(�.0����� ����+�����3�.���C�0.���0�	��.�
�1.(�.0�%��-<���#�����9 ����<��� ���!������������ �������/:#������ ����F�0 ��&����D����%��G�7�%�����8G�" -��������%
"������/���%� ��/���@�����/����%��/�%�	�����- �����C ����+��� �G� �����8�����7%� ��������
����G� ��7��8������G
	0.�"�H����������
������� ��9 ����������+�!�/��������� ����%����+�������#��-��;����@���%� ?�=�����������������
��/����� ��!���������������������/� � !��� �!������%��=+�������������%�+����9 ���/��5�����%��� ?� ��������������� +��%
�+�����������+�����3������������#����%����@���/������ ��������+������"��@���+��������������%�+����=�����%��?�=���
��+ -����������?��/���������3����C�."��������+�����������������������"����� ��%������4��������/-����������

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050193-66.2018.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina Agostini 
Spadoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime 
de Bens movida por Gabriel Azevedo de Barros e Maiza da Silva Costa, por meio da qual os requerentes indicados intentam 
alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, alegando em 
síntese que : os requerentes são casados desde 10/06/2017 conforme certidão lavrada perante o 34º Oficial de Registro das 
Pessoas Naturais, nesta capital, tendo optado na ocasião pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, nos moldes ditados nos 
termos do artigo 1.650 do Código Civil. Apesar de o casal ter optado pelo regime da comunhão parcial para vigorar a partir da 
celebração do casamento civil, pretendem ambos alterar tal regime para o de separação total de bens, previsto no artigo 1.687 
do Código Civil. Pretendem alterar o regime para o de separação total de bens a fim de viabilizar a segurança jurídica na gestão 
patrimonial familiar, com intuito de preservação dos interesses econômicos-financeiros do casal. Destaca-se que a alteração de 
regime solicitado a Vossa Excelência não apresenta possibilidades fáticas de causar dano a terceiros, tampouco ao erário 
público, totalmente provido de veracidade e boa-fé, posto que os requerentes não possuem dívidas e outras obrigações de 
qualquer natureza a serem cumpridas. . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de dezembro de 2018.                                                                                 [07,08] 
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ANBEMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 26.563.283/0001-73 - NIRE 35.300.497.562

Extrato Ata de Assembleia Geral Ordinária de 27/11/2017
Em 27/11/2017, às 16h, na sede social. Mesa: Presidente: Luiz Augusto Saraiva; Secretário: 
Luiz Antonio de Paulo Marques. Convocação: Dispensada, presença da totalidade do Capital Social. 
Deliberações: Foram aprovados: I - (a) O Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e as 
contas dos administradores da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; 
I - (b) a exoneração da responsabilidade dos administradores pela gestão da Sociedade, nos períodos 
acima mencionados; e I - (c) Autorizada a administração da Sociedade a realizar todos os atos 
necessários para cumprimento das deliberações ora aprovadas. SP, 27/11/2017. Mesa: Luiz Augusto 
Saraiva - Presidente; Luiz Antonio de Paulo Marques - Secretário. JUCESP 000.683/19-0 em 
02/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Nossa Senhora do Ó Participações S.A. - CNPJ/MF nº 12.970.783/0001-15 - NIRE 35.300.385.861
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária. Em 12/11/18, às 16h, na sede social. Mesa: Presidente: Luiz Augusto Saraiva; Secre-
tário: Mario Luiz Saraiva. Convocação: Dispensada. Deliberações: Aprovados, (a) O Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e
as contas dos administradores em 31/12/17; (b) A Sociedade apurou resultado positivo em 31/12/17, no total de R$ 32.165.979,82, dos
quais o valor de R$ 2.257.397,68 foram utilizados para constituição da Reserva Legal Obrigatória, totalizando o saldo da Reserva Legal
de Capital R$ 7.471.205,73, e o restante ficou alocado na conta de Reserva de Lucros. A Sociedade efetivamente distribuiu Lucros no
valor de R$ 3.910.000,00, restando um saldo de Reserva de Lucros no valor de R$ 104.948.900,12, totalizando as Reservas da Socieda-
de o valor de R$ 112.420.105,85, os quais permaneceram à disposição dos acionistas; Aprovado o Balanço Patrimonial e o conjunto das
Demonstrações Contábeis, reapresentados em virtude das razões constantes no item 2.1.4. das Notas Explicativas em 31/12/16, por
unanimidade, sem reservas ou restrições, bem como, ratificada a destinação dada ao saldo de lucro líquido apurado pela Sociedade no
exercício social findo em 31/12/16, da seguinte forma: a) O Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e as contas dos adminis-
tradores da Companhia em 31/12/16, foram aprovados, por unanimidade e sem ressalvas; b) A Sociedade apurou resultado positivo em
31/12/16 no importe total de R$ 31.768.816,62, dos quais o valor de R$ 1.634.622,80 foram utilizados para constituição da Reserva Legal
Obrigatória e o saldo remanescente foi transferido para a conta de Reservas de Lucros. A Sociedade efetivamente distribuiu Lucros no
valor de R$ 3.000.000,00, totalizando as Reservas de Capital da Sociedade o valor de R$ 5.213.808,05 e as Reservas de Lucros no valor
de R$ 78.950.317,98, os quais permaneceram à disposição dos acionistas; Ratificada a exoneração da auditoria independente Tríade
Auditores Independentes, bem como a escolha da Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. SP, 12/11/18. Mesa: Luiz Augusto Sarai-
va - Presidente; Mario Luiz Saraiva - Secretário. JUCESP 44.698/19-7 em 16/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.����������	
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ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA
CNPJ nº 05.858.780/0001-29

NIRE: 35.218.430.719
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS COTISTAS

Em 31 de dezembro de 2018, às 15h00min (quinze horas), na sede social, sita na
Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na Rua Antonio Felamingo, 430/480,
bairro Macuco, CEP 13279-452, reuniram-se todos os sócios da sociedade ITW PPF
BRASIL ADESIVOS LTDA. Dirigiu a reunião, como Presidente, a Sra.Sonia Rogatto
e, como Secretária, a Sra.Eliane Lobo Manzano. Foram dispensadas as formalidades
de convocação, face à presença da totalidade dos sócios, fulcro no §2º do art.1.072 da
Lei nº 10.406/02, tendo como ordem do dia a redução do capital social, nos termos
do art.1.082, II, combinado com o art.1.084 e Parágrafos, da mesma lei. Discutido
amplamente o assunto, por unanimidade dos presentes foi aprovado que, em virtude
do capital social ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, a mesma o reduz
em R$ 33.814.744,00 (trinta e três milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e
quarenta e quatro reais), de forma proporcional à participação de cada um dos sócios.
Em razão da referida redução de capital, a sociedade entregará 33.814.744 (trinta e
três milhões, oitocentas e quatorze mil, setecentas e quarenta e quatro) quotas de sua
participação no capital social da sociedade ITW FLUIDS & HYGIENE SOLUTIONS
LTDA., com CNPJ nº 07.125.955/0001-14 e NIRE 35.219.179.319, aos sócios, respeitada
a participação de cada um. Decorrido o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a
contar da publicação desta, sem que nenhum credor quirografário tenha oposto sua
exceção, os sócios elaborarão a correspondente alteração contratual, levando-a a
registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, juntamente com a presente, na
forma da já citada lei. Não havendo nenhuma outra manifestação, lavrou-se a presente
ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios.  Valinhos/SP, 31 de
dezembro de 2018. ITW GAMMA S.À.R.L. Sócia p.p. Patricia Cristina Sakamoto
Sanna e George Luiz Malveira Cavalcante. CAPITAL VENTURE (AUTRALASIA)
S.À.R.L.  Sócia p.p. Patricia Cristina Sakamoto Sanna e George Luiz Malveira
Cavalcante. Sonia – Presidente. Elçiane Lobo Manzano – Secretária.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Em mensagem nas redes soci-
ais, o presidente Jair Bolsonaro dis-
se que conseguiu caminhar  na quar-
ta-feira (6), atividade que havia sido
suspensa desde o último domingo (3)
pelos médicos do Hospital Israelita
Albert Einstein, na capital paulista.
Apesar de não ter compromissos em
sua agenda oficial, o presidente tra-
balhou, fazendo despachos.

“Cada dia melhor! Hoje já
caminhei, fiz atividades respira-
tórias, exames positivos e fun-
ções fisiológicas em plena evo-
lução. Continuamos daqui do
hospital despachando, como
mostrado na foto ontem, e utili-
zando as redes sociais como di-
vulgação de informações de nos-

so time”, escreveu Bolsonaro.
Segundo o último boletim

médico, de terça-feira, os exa-
mes laboratoriais mostraram boa
evolução. Bolsonaro entra hoje no
décimo primeiro dia de internação,
apresenta aumento da movimenta-
ção intestinal que possibilitou
a ingestão de líquidos, em associ-
ação à nutrição parenteral. O orga-
nismo do presidente teve boa evo-
lução após a ingestão de água.

Não há previsão de alta, o que
só deve ocorrer após o tratamen-
to de sete dias com antibióticos.
Ele permanece internado na uni-
dade semi-intensiva e, por ordem
médica, as visitas permanecem
restritas. (Agencia Brasil)

Bolsonaro volta a caminhar
 e a trabalhar em despachos
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Automobilismo: Interlagos recebe
o mais novo campeonato de kart

Página 8

Nesta quinta-feira a Associação dos Kartistas de São Paulo (AKSP) começará com seu certame

AKSP

No final de janeiro (30) foi
fundada a Associação dos Kartis-
tas de São Paulo (AKSP), enti-
dade formal e com caráter jurí-
dico, e sua primeira atividade
social e esportiva será o Campe-
onato AKSP 2019, que terá a pro-
va inaugural no dia 7 de feverei-
ro (quinta-feira), a partir das
21h30, no Kartódromo de Inter-
lagos, na zona sul de São Paulo.

“Somos uma associação for-
mada por ata constituinte e esta-
tuto social, e está em processo
de registro formal. Servirá para
nos representar perante aos ór-
gãos públicos, entidades despor-
tivas e empresas privadas, com
os anseios e aspirações verdadei-
ras dos pilotos. Nossas ações
serão voltadas para o fomento e
desenvolvimento do kartismo,
que é o berço e base do automo-
bilismo”, comentou Unnion Lee,
aclamado presidente da AKSP.

O Campeonato AKSP terá 10
etapas com Rental Kart, sempre
no Kartódromo de Interlagos, às
quintas-feiras, e sempre a partir
das 21h30. O certame inicial-
mente terá pelo menos três ca-
tegorias: Graduados, lastreados
em 90 quilos, Sênior, para pilo-
tos acima de 50 anos e lastrea-
dos também em 90 quilos, e Pe-

sados, lastreados em 110 quilos.
“Como não temos fins lucra-

tivos, sempre negociaremos os
melhores preços com os kartó-
dromos, e não cobraremos taxa
de adesão. Apenas uma taxa mí-
nima somente nas provas que o
piloto participar, para cobrir des-
pesas com troféus, fotos, filma-
gens, etc”, explica Lee.

Um diferencial do Campeo-
nato AKSP, além do baixo custo
de participação, é o sistema para
definição dos campeões. As dez
provas serão divididas em três
turnos, em que os seus campe-

ões receberão troféus especiais,
e ao final da temporada o cam-
peão e o vice-campeão recebe-
rão troféus mais imponentes. O
primeiro turno contempla a 1ª,
3ª, 5ª e 7ª etapas, e os pilotos
poderão descartar o pior resul-
tado. O segundo turno será com-
posto da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª etapas, e
os pilotos poderão descartar o
pior resultado. Finalmente o ter-
ceiro turno será com a 9ª e 10ª
etapas, e não haverá descarte. E
quem participar de todas as 10
etapas, pela fidelidade receberá
pontos de bonificação para so-

mar na pontuação final.
“Da forma que estruturamos

o regulamento, conheceremos o
campeão apenas na última etapa.
Além disto, deveremos contar
com a fidelidade dos participan-
tes até o final”, observou Valdo
“Nenê” de Oliveira. “Vamos pegar
firme na segurança e lealdade das
disputas. Quem for advertido pelo
Diretor de Prova, além de ter 10
segundos acrescentados ao seu
tempo na corrida, terá uma penali-
zação de três pontos no campeo-
nato. Depois de três advertências,
iremos aplicar uma forte penalida-
de. O nosso espírito é de amiza-
de e confraternização acima da
competitividade”, completou o
vice-presidente da entidade.

Confira o calendário das dez
etapas da AKSP no Kartódromo
de Interlagos:

07/2 – 21h30 – 1º turno; 14/3
– 21h30 – 2º turno; 11/4 – 21h30
– 1º turno; 09/5 – 21h30 – 2º tur-
no; 06/6 – 21h30 – 1º turno; 04/7
– 21h30 – 2º turno; 01/8 – 21h30
– 1º turno; 05/9 – 21h30 – 2º tur-
no; 03/10 – 21h30 – 3º turno; 05/
12 – 21h30 – 3º turno.

C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com

Facebook.com/aksp – asso-
ciaçãodoskartistasdesãopaulo
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Os surfistas peruanos se-
guem ganhando espaço no Cir-
cuito Mundial, começando bem
a temporada 2019 do World
Surf League Qualifying Series.
Nesta terça-feira, Miguel Tude-
la foi até as semifinais do Vol-
com Pipe Pro QS 3000 e ini-
cia o ano em vigésimo lugar no
ranking. Antes, o mais bem co-
locado era Alonso Correa com
o nono lugar no QS 3000 que
abriu a corrida por vagas no CT
2020 em Israel, mas caiu para
a 32.a posição por ter ido com-
petir no Havaí. Nos tubos de
Pipeline e do Backdoor, o ven-
cedor foi o australiano Jack
Robinson, que assumiu a lide-
rança do ranking porque já ti-
nha sido vice-campeão no QS
1000 de Sunset Beach, também
na ilha de Oahu.

Em sua estreia na tempora-
da, a única bateria que Jack
Robinson perdeu no Havaí foi
na decisão do Sunset Open para
o havaiano Cody Young. Os
dois se encontraram duas ve-
zes nas ondas de 6-8 pés da
terça-feira em Pipeline e as
duas baterias foram vencidas
pelo australiano. Nas oitavas
de final, Cody Young ainda
passou em segundo lugar, mas
nas semifinais foi eliminado
por outro havaiano, Barron
Mamiya, vice-campeão do
Volcom Pipe Pro. Outro aus-
traliano ficou em terceiro lu-
gar na grande final, Reef Heaz-
lewood, com o norte-america-
no Balaram Stack em quarto.

“Eu estou no topo do mun-
do e começar o ano com uma
vitória aqui em Pipeline me
deixa muito mais confiante
para o restante da tempora-
da”, disse Jack Robinson. “É
o campeonato mais difícil do
ano e aqui você tem que ficar
ligado para ganhar, mas as
ondas têm que vir para você,
senão não adianta nada estar
bem preparado. Eu me sinto
bem confiante e só quero che-
gar logo ao World Tour. É
onde eu já deveria estar e sei
que vai ser muito difícil che-
gar lá, mas sinto que é hora
de conseguir isso esse ano”.

Jack Robinson tem apenas
21 anos de idade, mas já vem
sendo apontado como a maior
revelação do surfe australiano
nos últimos anos. Em 2018, ele
ganhou o QS 1500 Heroes de
Mayo Iquique Pro no Chile e
terminou em 39.o lugar no
ranking que classifica dez sur-
fistas para a elite dos top-34
que disputa o título mundial da
World Surf League no Cham-
pionship Tour. Agora, já inicia

Peruano Miguel
Tudela é semifinalista

em Pipeline

Miguel Tudela (PER)

a temporada na dianteira da
corrida pelas vagas para 2020.

PERUANOS NA FRENTE
– Os surfistas peruanos tam-
bém começaram bem o ano,
melhor até do que os brasilei-
ros que sempre encabeçaram a
lista dos sul-americanos no
ranking do QS. Na etapa que
abriu a temporada 2019 em Is-
rael, o mais bem colocado foi
Alonso Correa em nono lugar.
O brasileiro Luan Carvalho
perdeu na mesma fase, mas ter-
minou em 13º por ter ficado
em último na sua bateria. No
QS 1000 Sunset Open no Ha-
vaí, Wiggolly Dantas e o peru-
ano Adrian Garcia foram até as
quartas de final e ficaram em-
patados em nono lugar.

No QS 3000 Volcom Pipe
Pro encerrado nesta terça-fei-
ra, Wiggolly não passou da sua
estreia em Pipeline e os úni-
cos sul-americanos que chega-
ram no último dia foram os
peruanos Miguel Tudela e
Cristobal de Col. Os dois pas-
saram juntos para as oitavas de
final, barrando o costa-ricen-
se Carlos Munoz e o havaiano
Liam O´Brien.

Cristobal não achou as on-
das em sua primeira bateria na
terça-feira, mas Miguel avan-
çou, depois ganhou a que abriu
as quartas de final e só perdeu
nas semifinais, para o australi-
ano Reef Heazlewood e o ame-
ricano Balaram Stack. Outro
destaque foi o argentino Tomas
Lopez Moreno, que venceu
duas baterias antes de ser bar-
rado na quarta fase da compe-
tição.

PRÓXIMAS ETAPAS – A
disputa por pontos no ranking
do WSL Qualifying Series
prossegue nesta semana no QS
1500 Cabreiroa Las Americas
Pro Tenerife nas Ilhas Caná-
rias e neste mês também
acontece o primeiro grande
evento da temporada, o Hang
Loose Pro Contest, que vol-
ta à Fernando de Noronha
após seis anos, promovendo
o primeiro QS 6000 de 2019
entre os dias 19 e 24 nos tu-
bos da Cacimba do Padre. O
evento mais tradicional da
América Latina vai abrir o ca-
lendário da WSL South Ame-
rica, valendo os primeiros pon-
tos para o ranking regional que
define os campeões sul-ame-
ricanos da temporada.

Mais informações, notíci-
as, fotos, vídeos e todos os re-
sultados do QS 3000 Volcom
Pipe Pro podem ser acessadas
na página do evento no
www.worldsurfleague.com
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Matheus Leist inicia pré-temporada em circuito
que volta à Indy depois de 15 anos: Laguna Seca

Circuito misto da Califórnia volta a receber a Indy e será palco justamente do primeiro teste de pré-temporada nesta sexta-
feira; Leist disputará sua segunda temporada na Indy pela equipe AJ Foyt

A temporada 2019 da Indy
começará em 10 de março no
circuito de rua de São Peters-
burgo, mas o gaúcho Matheus
Leist já vai acelerar nesta sex-
ta-feira em seu primeiro teste
de pré-temporada em Laguna
Seca, na Califórnia. O circuito
de 3.602 metros é um palco tra-
dicional da Indy que retornará
ao calendário da categoria nor-
te-americana após 15 anos de
ausência. A pista, que é uma no-
vidade para vários pilotos do
grid, sediará a etapa final da
temporada em setembro.

“A expectativa é muito boa
para esse primeiro teste porque
é uma pista em que nunca pilo-
tei e ela tem um traçado bas-
tante desafiador. São vários tre-
chos de subidas e descidas,
sendo o ‘saca-rolhas’ o trecho
mais famoso do circuito. Os
pilotos costumam elogiar essa

pista, então tenho certeza que
servirá como um bom teste
para começarmos a evoluir o
nosso carro para a temporada”,
diz Leist, que tem 20 anos e
estreou na Indy em 2018.

Campeão da Fórmula 3 In-
glesa em 2016 e vencedor de
três provas na Indy Lights em
2017, o piloto gaúcho acredita
que a temporada 2019 será de
evolução para a equipe AJ Foyt,
principalmente após ter feito a
temporada completa com o
time em 2018.

“O nosso objetivo para 2019
é conseguir brigar por bons re-
sultados nesta temporada. Nós
sabemos que não será fácil, mas
esse é o segundo ano do projeto
que a AJ Foyt traçou comigo e com
o Tony (Kanaan), então com cer-
teza estaremos mais fortes do que
no ano passado”, diz Leist, que foi
destaque em 2018 com sua estreia

Matheus Leist

fazendo o terceiro melhor tempo
no grid em St Pete e também sen-
do o melhor estreante no grid das
500 Milhas de Indianápolis.

Além da sexta-feira de testes

coletivos em Laguna Seca, as
equipes da Indy também treinam
na próxima semana nos dias 12 e
13 de fevereiro no Circuito das
Américas, no Texas.
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Superliga Cimed 18/19

EMS Taubaté Funvic e Fiat/Minas
se enfrentam nesta quinta-feira

Fiat /Minas

A quarta rodada do returno da
Superliga Cimed masculina de

vôlei 2018/2019 será iniciada
nesta quinta-feira (7) com o

confronto entre EMS Taubaté
Funvic (SP) e Fiat/Minas (MG).
A partida, que será o reencontro
das equipes que se enfrentaram
na semifinal da Copa Brasil, no
dia 26 de janeiro, será às 20h, no
ginásio do Abaeté, em Taubaté
(SP), e terá transmissão ao vivo
do site Globoesporte.com.

Em Lages (SC), onde ocor-
reu a Copa Brasil, o time minei-
ro levou a melhor e chegou a fi-
nal do campeonato – onde foi
superado pelo Sada Cruzeiro
(MG). Desta vez, o líbero do
EMS Taubaté Funvic, Thales,
eleito o melhor jogador na vitó-
ria do seu time sobre o São Ju-
das Voleibol (SP) na rodada pas-
sada, espera que seu time tenha
uma atuação melhor.

“No último encontro com o
Fiat/Minas nós não fomos bem.

Infelizmente ao tem como vol-
tar atrás. Eu, particularmente,
gostaria muito de ter vencido
aquele jogo e a Copa Brasil,
mas não deu e agora aquela par-
tida faz parte do passado. É
hora de pensar na Superliga
Cimed e sabemos que temos
que jogar muito melhor do que
jogamos naquele dia. Estamos
estudando, analisando bem o
time e os pontos fores deles para
conseguir a vitória dessa vez”,
disse Thales.

Outro líbero de destaque da
Superliga Cimed, Maique, do
Fiat/Minas, espera que sua equi-
pe consiga repetir o bom desem-
penho visto há cerca de 10 dias.

O restante da rodada terá
prosseguimento na sexta-feira
(8), com um jogo, e no sábado
(9), com outras quatro partidas.
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