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Governo vai fazer pente fino em
2 milhões de benefícios do INSS
Toffoli nega pedido para votação
aberta para presidência da Câmara
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Associadas à Abeifa projetam
crescimento de 33% em 2019
Página 3

Em pronunciamento transmitido pelas emissoras de televisão em horário nobre, o
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou
para o Congresso norte-americano aprovar a construção
do muro na fronteira com o
México.
Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

33º C
21º C

Noite

Índios
O governo iniciou a revisão
da política de demarcações de
terras indígenas. A ministra da
Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento (Mapa), Tereza Cristina,
se reuniu com os ministros Augusto Heleno (Segurança Institucional), Ricardo Salles (Meio

Prefeitura inaugura quinto
pátio de compostagem em
Ermelino Matarazzo
Página 2

Ibovespa fecha o dia em alta,
com novo recorde
O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações
negociadas na B3, fechou a quarta-feira (09) novamente em alta,
batendo novo recorde nominal.
O indicador fechou em 93.613
pontos, alta de 1,72% sobre o
pregão de ontem.
Na terça-feira, o indicador
fechou em 92.031 pontos, alta

Duplas são convocadas
para as duas primeiras
etapas da temporada 2019
As duplas brasileiras que
representarão o país nas duas
primeiras etapas do Circuito
Sul-Americano de vôlei de
praia 2019 foram definidas
pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Serão
quatro duplas em cada evento, duas no naipe feminino e
duas no naipe masculino. O
primeiro torneio ocorre em
São Francisco do Sul (SC),
de 18 a 20 de janeiro, enquanto a segunda parada será
em Coquimbo (Chile), de 1
a 3 de fevereiro.
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Victoria (esq) e Tainá durante etapa do Sul-Americano em 2018

Cumprindo objetivo, Marcos e
Kleber superam as dunas do segundo
dia e fecham em quinto lugar

DÓLAR
Foto/André Chaco

Turismo
Compra: 3,54
Venda:
3,83

EURO
Compra: 4,25
Venda:
4,25
Compra: 140,60
Venda: 169,12

PGR pede condenação de
Geddel Vieira Lima a
80 anos de prisão Página 4

de 0,36% sobre o dia anterior.
As ações mais negociadas na
B3 foram as da Petrobras e da Vale,
que tiveram alta de mais de 2%.
Já o dólar comercial fechou
o dia abaixo de R$ 3,70, com uma
desvalorização de cerca de
0,89%, cotado a R$ 3,6823 na
venda, menor valor desde 26 de
outubro. (Agencia Brasil)

Esporte

Comercial
Compra: 3,68
Venda:
3,68

OURO

Ambiente) e Damares Alves
(Mulher, Família e Direitos Humanos).
Eles trataram sobre a criação
- por meio de decreto presidencial - de conselho interministerial que vai analisar demarcação
fundiária em caso de terra indígena por meio de decreto presidencial.
A reunião foi na terça-feira
(8) à tarde. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas em todo o país.
Essas áreas totalizam mais de
1 milhão de quilômetros quadrados (maior que a área do estado
de Mato Grosso) e equivalem a
de 12,2% do território nacional.
Pouco mais de 50% das áreas
estão localizadas na Amazônia
Legal (54%).
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to da medida provisória. “Há
mais de 2 milhões de benefícios que precisam ser auditados,
porque têm algum indício de
ilicitude. Por isso há necessidade de fazer uma espécie de
mutirão para zerar esse estoque”, disse Marinho.
Segundo o secretário, o
mutirão poderá gerar “uma
economia significativa”, aos
cofres públicos. “Há relatórios
de ações anteriores, inclusive
convalidados pelo TCU [Tribunal de Contas da União], que
demonstram uma incidência de
16% a 30% de fraude nesse
tipo de benefício”. Página 3

V CPVP: inscrições
para a quarta etapa
até dia 13/01
A quarta etapa do V Circuito Paulista de Vôlei de Praia
será disputado de 18 a 20 de
janeiro, na cidade de Praia
Grande, no litoral sul paulista, mais precisamente na Arena 3 da Praia Guilhermina.
As melhores duplas do estado, no masculino e feminino, participarão da etapa, a
penúltima da temporada
2018/19, prometendo mais

Equipe X Rally Team teve emoções distintas no segundo dia
do Dakar

O segundo dia de competição
já começou a mostrar as garras
do Dakar. Em etapa de 342 quilômetros cronometrados de 553
entre Pisco e San Juan de Marcona, pilotos e navegadores voltaram a enfrentar as dunas peruanas em um dia já bastante longo. Dentro do X Rally Team,
equipe brasileira que disputa seu
primeiro Dakar, tranquilidade
pelo fato de Marcos Baumgart e
Kleber Cincea terem fechado a
etapa em um excelente quinto
lugar entre os UTVs; por outro,
Cristian Baumgart e Beco Andreotti voltaram a sofrer com problemas elétricos.
Página 6

um torneio forte e equilibrado. As inscrições já estão abertas e poderão ser
feita até o dia13 de janeiro, até às 23h59 (horário
de Brasília). A ficha de inscrição da etapa deverá ser
encaminhada para o e-mail
fpv@fpv.com.br, com copia
para
voleidepraia
@fpv.com.br e voleidepraia2
@fpv.com.br.
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Arthur Leist recebe convite
da Birel Art para correr no
SKUSA e Florida Winter Tour

Foto/ F4USA

Na TV, Trump
defende
construção de
muro na
fronteira com
o México

Foto/Arquivo/Elza Fiúza/ABr

O governo do Paraguai vai
pedir ao Brasil o cancelamento, a revogação e a cessação do
estatuto de refugiado concedido a Juan Arrom, Anúncio Martí e Victor Colman. Os três foram processados pela Justiça
paraguaia pelo sequestro de
uma mulher há quase 18 anos.
O vice-ministro das Relações Exteriores, Hugo Saguier, anunciou a decisão na quarta-feira (9) depois se de reunir
com o presidente paraguaio,
Mario Abdo Benítez. Saguier
que o Paraguai aguardava a
posse do presidente Jair Bolsonaro para entrar com a solicitação. Hoje (10) ele se encontrará em Brasília com o
ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e entregará o pedido do governo paraguaio.
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Governo terá conselho
para analisar demarcações
de terras indígenas

Foto/Divulgação

Paraguai
pedirá que
Brasil cancele
concessão de
refúgio a
três homens

O governo federal vai fazer uma auditoria em 2 milhões
de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) que têm indícios de irregularidade. O anúncio foi feito
pelo secretário Especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, após reunião, no Palácio
do Planalto, para tratar da medida provisória de combate a fraudes no INSS, que deve ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro
até segunda-feira (14).
Marinho se reuniu com os
ministros Onyx Lorenzoni
(Casa Civil) e Paulo Guedes
(Economia) para avaliar o tex-

Arthur Leist na F-4 norte-americana em 2018
Depois de fechar 2018 como
uma das maiores revelação da F-4
Americana, o jovem gaúcho Arthur
Leist inicia a temporada 2019
como convidado da Birel Art para
correr como piloto oficial da equipe em dois renomados campeona-

tos de kart nos EUA: o SKUSA
e o Florida Winter Tour, torneio
no qual se destacou em 2018. As
competições serão parte de sua
preparação para a temporada
2019 da F4 Americana, que começa em abril.
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Instituto de Economia Agrícola
desenvolve app para Agricultura
CESAR
NETO
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 MA RA ( S P)
Amanhã, ao meio-dia, na Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras (Alameda Jaú, 752, Jardim Paulista, Zona Oeste de São
Paulo), um Culto de Ação de Graças pela vida (espiritual) de Renato Tuma, diretor por quase 40 anos no Parlamento ...
P R E FE I TU RA ( S P )
... Irmão do também falecido senador Romeu Tuma e pai do
vereador-presidente Eduardo Tuma (PSDB), Renato foi fundador
a Guarda Civil Metropolitana (1986) na prefeitura de Jânio Quadros. A família Tuma receberá as condolências.
A S S E M B LE IA ( S P)
Quem disser que sabe como será a Mesa Diretora em 15 março 2019, não só estará chutando como fazendo contas contando
com os votos do ‘PT, sendo que o partido (ainda do Lulismo) vai
fechar com quem mantiver ‘sua’ 1ª Secretaria.
GOVERNO (SP)
Doria (dono paulista do PSDB) não correria de gerar ‘cenários de rompimento’ de apoio ao prefeito Bruno Covas (PSDB)
pra eleição à prefeitura paulistana 2020. Doria só foi lançado
pelo então governador Alckmin no ano (2016) da eleição.
CONGRESSO
Advogados do PSL Bolsonarista dão esperanças aos 7 concorrentes (São Paulo) que aguardam o TSE fazer valer a Constituição sobre a cláusula de desempenho (10% do coeficiente),
levando a legenda de 52 pra 59 deputados federais ?
P R E S I D Ê N C IA
Quem acha que o Presidente Bolsonaro (PSL ‘nano’ que vai
virar ‘giga’) vai ‘pagar 10’ e cumprir ‘ordens absurdas’ por conta
de ‘hierarquia política’ tá redondamente equivocado. Na ‘selva’
do Poder o animal ferido tá em campanha pra 2022.
J U S T I ÇA S
Supremo conta como certo ter um dos jovens oriundos da
Magistratura federal a ser indicado pelo Presidente Bolsonaro: o
aposentado juiz Sérgio Moro, que 1º vai ter que dar jeito enquanto Ministro (Justiça e Segurança Pública).
PA R T I D O S
Partido da Mulher Brasileira não fará fusão, nem incorporação (por não ter atingido a cláusula de desempenho em 2018).
Seu dirigente em São Paulo, o advogado e diretor nacional da
ANACRIM, o advogado Jaime Fusco, que tem ...
POLÍTICOS
... página no Facebook sobre “Feminicídio Nunca Mais” teve
carreira política no Estado do Rio. Tivesse disputado a eleição
deste ano, possivelmente teria sido eleito deputado federal. Aqui,
foi assessor especial na Casa Civil do governo ...
B R AS I L E I R O S
... França (PSB). Sua cotação na política (de homem de palavra que cumpre acordos e alianças) o fez crescer tanto, que não é
impossível que um grupo de dirigentes de outros partidos acabem lançando seu nome pra prefeitura do Rio 2020.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO foi se tornando referência na imprensa. Está dirigente
na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu
Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e Colar
de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa de São Paulo).
_________________________________
EMAIL cesar@cesarneto.com
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Atualmente, a maioria das
pessoas consegue resolver
questões pelo computador ou
pelo celular. Por conta disso e
pensando em facilitar a vida do
agricultor, o Instituto de Economia Agrícola (IEA) desenvolveu
o primeiro aplicativo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.
“O app auxilia o agricultor a
recolher corretamente os impostos, comprar e vender um imóvel
e resolver questões ligadas à Justiça, de forma gratuita. Isso é inovação, compromisso social e segurança jurídica”, explica Celso

Vegro, diretor do IEA.
Imagine pegar o celular, informar o município, área e categoria da terra rural, e, em questão de segundos, ter em mãos o
valor venal de sua propriedade.
“O levantamento dos preços
de terra rural no Estado de São
Paulo ocorre desde 1969, o que
demonstra sua importância histórica. A partir de 2015, veio
sofrendo avanços metodológicos
que culminaram nessa ferramenta que é o primeiro aplicativo da
Secretaria de Agricultura”, explica Felipe Pires de Camargo, pesquisador científico do Instituto e

desenvolvedor do app.
O ano de 2018 foi bastante
produtivo para o IEA que, além
de desenvolver o primeiro aplicativo da Secretaria de Agricultura, também avançou na modernização da metodologia para cálculo dos índices de preços.
Também em 2018, foi iniciado o contato com as prefeituras municipais com o objetivo de
estabelecer convênios junto à
Receita Federal visando a internalização do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural
(ITR) nos municípios.
Com o Levantamento das

Unidades de Produção Agropecuária (Lupa), que é o censo
agropecuário realizado pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), praticamente concluído, começa a fase de
diagnóstico.
“Trata-se de uma iniciativa,
creio eu, inédita no mundo, uma
plataforma que reúna informações socioeconômicas e ambientais de todas as propriedades
agrícolas paulistas em um mesmo banco de dados. É um esforço que deve ser conduzido
ao longo de 2019”, conclui
Celso Vegro.

Governo de São Paulo anuncia
investimentos em Barretos
Em sua primeira visita oficial ao interior de São Paulo, na
terça-feira (8), o governador
João Doria autorizou os estudos
para a inclusão do Aeroporto
Municipal Chafei Amsei, em
Barretos, no Programa Estadual de Privatização dos Aeroportos do Governo do Estado
de São Paulo.
Os projetos serão desenvolvidos pela Agência Reguladora
de Transportes (Artesp) e pelo
Departamento Aeroviário do
Estado de São Paulo (Daesp).
Os dois órgãos irão elaborar
estudos de viabilidade técnica
e econômica do aeroporto,
que hoje tem foco na aviação geral (executiva e táxi
aéreo). Trata-se de um im-

portante aeródromo na região
de Barretos, já que atende a área
de saúde, especialmente pacientes que buscam tratamento no
“Hospital de Amor”, o agronegócio e o turismo impulsionado
pela Festa do Peão.
“Temos 20 aeroportos que
serão repassados à iniciativa privada em regime de concessão. Já
orientamos a equipe para preparar a concessão de todos os aeroportos, dentre os quais está
o de Barretos”, destaca o governador. “Teremos uma reunião com todos os presidentes
das companhias aéreas brasileiras e o presidente da ANAC
para planejar esse programa,
que será desenvolvido em quatro anos. Não é um fato instan-

tâneo e faremos com planejamento”, explica Doria.
O aeroporto foi administrado pelo Daesp de 1978 até
2012. Em dezembro de 2012,
atendendo solicitação da prefeitura de Barretos, o Daesp, com
autorização da Secretaria de Aviação Civil (ANAC), concedeu
sua gestão à prefeitura, que ficou responsável por sua administração e manutenção.
O governador anunciou também a cessão ao Centro Paula
Souza do terreno localizado no
Agrotech Park (Parque Agro Tecnológico) para a implantação da
primeira Fatec (Faculdade de
Tecnologia) no município, um
pedido antigo da população. O
terreno pertence à prefeitura. A

região conta com três Etecs (Escola Técnica Estadual), situadas
em Barretos, Bebedouro e
Olímpia, e apenas uma Fatec, em
Bebedouro.
Ainda na cidade, João Doria
participou da cerimônia de
abertura do Campori Sul-Americano de Desbravadores, da
Igreja Adventista do Sétimo
Dia. Trata-se de um dos maiores eventos já produzidos pela
igreja no mundo.
Ao longo do evento, seis feiras espalhadas pela cidade oferecerão atendimentos de saúde
gratuitos à população com profissionais voluntários. Também
haverá grupos de adolescentes
trabalhando na pintura de meiosfios e no plantio de árvores.

Prefeitura inaugura quinto pátio de
compostagem na cidade em
Ermelino Matarazzo
A Prefeitura de São Paulo
inaugurou na quarta-feira (9), na
rua Eduardo Kiyoshi Shimuta,
Zona Leste, o Pátio de Compostagem Ermelino Matarazzo.
Com 3.264 m², o local, quinto
deste tipo na cidade, tem capacidade para receber até 2.880
toneladas/ano de resíduos.
“Quando assumimos a Prefeitura em janeiro de 2017 tínhamos apenas um pátio na cidade. Estamos quintuplicando a
quantidade de espaços como
esse e hoje já conseguimos dar
a resposta adequada a 20% das
feiras da cidade. Pretendemos
até o fim de 2020 ter 100% dos
resíduos de feiras sendo tratados
adequadamente”, disse o prefeito Bruno Covas.
O pátio dispõe de nove canteiros que podem receber, semanalmente, até 60 toneladas de
resíduos orgânicos (frutas, legumes e verduras), provenientes de

16 feiras livres.
A partir do tratamento dos
detritos é gerado um composto
orgânico de qualidade, usado
para adubar a terra de parques e
praças públicos. O material também será distribuído gratuitamente a quem quiser retirar.
A inauguração do Pátio de
Compostagem Ermelino Matarazzo marca mais uma etapa
atendida pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
(Amlurb) por meio do projeto
Feiras e Jardins Sustentáveis,
para o cumprimento das metas
estabelecidas pelo Plano de
Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PGIRS).
Outros pátios
Além da unidade em Ermelino Matarazzo, a cidade conta
com outros quatro pátios de
compostagem (São Mateus,
Lapa, Sé e Mooca).

Desde o início do projeto
Feiras e Jardins Sustentáveis,
em dezembro de 2015, com a
inauguração do Pátio Lapa, que
tem capacidade de receber 60
toneladas/semana de resíduos,
São Paulo deixou de enviar para
os aterros sanitários cerca de
3.900 toneladas de resíduos orgânicos, transformando-as em
624 toneladas de composto de
alta qualidade.
As unidades Sé, Mooca e São
Mateus, inauguradas em 2018,
podem retirar anualmente dos
aterros sanitários 2,8 mil toneladas de resíduos orgânicos.
Endereços:
Lapa: Avenida José Maria de
Faria, n° 487
Sé: Avenida do Estado, n°
3.330
Mooca: Rua Cirino
de
Abreu, n° 456
São Mateus: Rua Forte de

Araxá, n° 409
Sobre o Projeto Feiras e
Jardins Sustentáveis
Criado há três anos, o
programa Feiras e Jardins
Sustentáveis tem como meta oferecer tratamento ambientalmente
adequado para restos de podas de
árvores e resíduos orgânicos de
feiras livres. A partir destes resíduos, po dem ser desenvolvidos
compostos de qualidade.
Graças ao processo de compostagem do material coletado,
é possível diminuir o custo de
operação de jardinagem de praças e jardins, por gerar adubo, e
evitar o despejo de mais volume
em aterros sanitários, diminuindo o deslocamento de caminhões e emissões de dióxido de
carbono. Trata-se de uma iniciativa da Amlurb em parceria com
as Subprefeituras e empresas de
varrição.

Fundação Procon-SP: confira
dicas para viajar tranquilo
Quem está planejando uma
viagem deve saber quais são os
direitos do consumidor para não
ser enganado. Por isso, o Procon-SP criou uma cartilha online e gratuita que traz informações importantes na contratação
de pacotes de turismo, compra
de passagens, viagens nacionais
e internacionais, cruzeiros marítimos, hospedagem, aluguel de
imóveis para temporada, entre
outros temas.
O supervisor da área de Fiscalização da Fundação Procon,
Bruno Teleze Stroebel, explica
que durante a temporada de férias, o consumidor deve ficar atento aos detalhes do serviço ou produto contratado. De acordo com
ele, tanto nos aeroportos como
nas rodoviárias, é preciso ter cuidado especial com as bagagens.
Reduzir a quantidade de malas diminui custos no caso do transporte aéreo, facilita os deslocamentos e o controle dos volumes.
“Em viagens de ônibus ou
avião, é importante que as malas
sejam identificadas com nome,

endereço completo e telefone
do viajante. Nas viagens rodoviárias o viajante deve exigir que
um funcionário da empresa
transportadora identifique toda a
bagagem com um tíquete próprio, do qual uma parte fica com
o passageiro. Documentos e objetos de maior valor devem ser
levados na bagagem de mão.
Nas viagens aéreas, é importante que o passageiro documente através de fotos e notas fiscais o que está sendo despachado, além de identificar as malas. O despacho de itens de alto
valor deve ser alvo de uma declaração própria junto a companhia, o que poderá ser cobrado” explica Stroebel.
A aposentada Maria Ana Guimarães conta que sempre que
viaja coloca uma etiqueta com
identificação dentro e fora das
bagagens. “Além das etiquetas,
eu costumo colocar fitas coloridas na alça e cadeados coloridos, para facilitar a localização.
Tiro fotos e guardo todas às notas fiscais para se alguma coisa

acontecer”, ensina.
Se a bagagem for extraviada,
é importante registrar imediatamente a ocorrê ncia no balcão
da companhia aérea ou nas seções de Aviação Civil da ANAC
instaladas em cada aeroporto.
A companhia aérea tem até 7
dias, para voos nacionais, e 21
dias, para voos internacionais,
para localizar e enviar a bagagem para o endereço indicado
pelo passageiro.
O passageiro que estiver fora
do seu domicílio deve ter eventuais despesas ressarcidas, mediante apresentação dos comprovantes. Caso a bagagem não
seja entregue nos prazos acima
mencionados, a empresa deverá
indenizá-lo em até 7 dias.
Para a dona de casa Fátima
da Silva, é importante prestar
atenção nos detalhes para que a
viagem não se transforme em um
problema. “Planejamento, finalizar a mala alguns dias antes
para ter tempo de comprar ou
preparar algo que faltar, estar
atento aos nossos direitos e de-

pois só curtir as férias”, conclui.
Atendimento prioritário
Um dos flagrantes mais comuns de desrespeito ao Código
de Defesa do Consumidor diz
respeito ao atendimento prioritário a pessoas com deficiência,
idosos com idade a partir de 60
anos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e pessoas com mobilidade reduzida.
Osmário Clímaco Vasconcelos, diretor de Fiscalização do
Procon-SP explica que esse grupo de viajantes têm preferência
tanto nos guichês para compra
de passagens, como no check-in
e embarque.
“O transporte de cão-guia no
chão da aeronave, ao lado de seu
dono, assim como o de cadeira
de rodas, bengalas, muletas, andador etc. no interior da aeronave, deve ser gratuito. Se isso
for impossível, o objeto deverá ser tratado como bagagem
frágil e prioritária, devendo ser
transportada no mesmo voo”,
informa.
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Indicadores do mercado de
trabalho fecham com estabilidade
Os dois indicadores do mercado de trabalho da Fundação
Getulio Vargas (FGV) fecharam
2018 com estabilidade. Tanto o
Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp) quanto o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) ficaram estáveis de

novembro para dezembro.
O Iaemp, que busca antecipar tendências do mercado de
trabalho através de entrevistas
com consumidores e com empresários da indústria e do setor
de serviços, ficou em 97 pontos
em uma escala de zero a 200.

Apesar da estabilidade na passagem de novembro para dezembro, o indicador cresceu 2 pontos na média móvel trimestral, a
segunda alta seguida.
Já o ICD, que mede a percepção dos consumidores sobre a situação atual do desemprego, ficou

em 98,9 pontos, em uma escala de
zero a 200 (em que quanto maior
a pontuação, pior é a avaliação dos
consumidores). Apesar da estabilidade de novembro para dezembro, o ICD cresceu (ou seja, piorou) pelo terceiro mês consecutivo. (Agencia Brasil)

Associadas à Abeifa projetam
crescimento de 33% em 2019
- A expectativa é atingir 50
mil unidades importadas em
2019, 33% mais em relação ao
ano passado.
- Setor fechou 2018 com
37.582 unidades licenciadas ante
projeção de 40 mil veículos importados.
- A produção nacional das associadas à Abeifa projeta 55 mil
unidades para este ano, 132%
mais ante o desempenho de
2018.
- Associadas à entidade estão
mais otimistas diante da possibilidade de retomada econômica.
As dezesseis marcas filiadas
à Abeifa - Associação Brasileira
das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de
37.582 unidades, anotaram em
2018 alta de 26,3% ante igual
período de 2017, quando foram
vendidas 29.751 unidades importadas.
A totalização anualizada de
automóveis e comerciais leves
importados ficou abaixo da pre-

visão da entidade que havia sinalizado 40 mil unidades para 2018.
“Infelizmente, terminamos o ano
com 6% abaixo os números iniciais, aliás, bastante conservadores. Com o final do Inovar-Auto
e dos 30 pontos percentuais adicionais no IPI, imaginávamos
obter uma recuperação mais sólida, mais consistente. Mas, os 30
pontos percentuais foram neutralizados pela alta do dólar”, argumenta José Luiz Gandini, presidente da Abeifa, para quem o ano
de 2018 ficou marcado também
pela greve dos caminhoneiros,
Copa do Mundo e efeito eleições
gerais, diante de um cenário político muito adverso e instável.
No comparativo mensal, dezembro de 2018 registrou aumento de 2% em relação a igual
período de 2017. Foram comercializadas 3.389 unidades contra
3.324 licenciamentos em dezembro do ano anterior. O desempenho de vendas no mês de dezembro, porém, significou também
alta de 15%, comparado ao mês
imediatamente anterior. Foram

3.389 unidades contra 2.947 unidades em novembro último.
Para 2019, de acordo com
Gandini, a Abeifa estima emplacar 50 mil unidades, crescimento de 33% sobre os dados de
emplacamentos de 2018. “Em
princípio, nossa primeira projeção pode parecer otimista demais, diante das estimativas já
anunciadas pela indústria e pelo
setor de distribuição, na casa de
11%. Em nosso caso, porém, o
porcentual de crescimento é maior por conta da demanda reprimida de 2018, ano em que o dólar
flutuou mais próximo aos R$
3,90”, argumenta Gandini.
Produção local - Entre as associadas à Abeifa, que também
têm produção nacional, BMW,
CAOA Chery, Land Rover e Suzuki fecharam o ano com 23.699
unidades emplacadas, total que representou alta de 29% em relação
a 2017, quando totalizaram 18.372
unidades. Ao considerar somente
o mês dezembro último, as quatro
associadas emplacaram 2.436 unidades nacionais, 9,5% superior às

2.224 unidades de novembro e
25,3% mais que as 1.944 unidades de dezembro de 2017.
Participações - Em dezembro
último, com 5.825 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das
associadas à Abeifa foi de 2,60%
do mercado total de autos e comerciais leves (224.403 unidades). No acumulado, o market
share foi de 2,48% (61.281unidades, do total de 2.470.224 unidades).
Vale ressaltar que, no acumulado de 2018, o total de 37.582
unidades importados representou
apenas 1,52% do mercado interno de 2.470.224 automóveis e
comerciais leves. Se considerado o total de veículos importados, ou seja aqueles trazidos também pelas montadoras, as associadas à Abeifa responderam, em
dezembro, por 12,21% (3.389
unidades, do total de 27.747 unidades importadas) e, no acumulado, 12,36% (37.582 unidades,
do total de 304.055 veículos importados).

Endividamento das famílias cai
em dezembro, revela pesquisa
Os percentuais de famílias
endividadas e inadimplentes fecharam 2018 em queda, segundo dados divulgados na quartafeira (9) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
As famílias com dívidas (não
necessariamente em atraso) eram
59,8% em dezembro de 2018,
abaixo dos 60,3% de novembro e
dos 62,2% de dezembro de 2017.

Já os inadimplentes, ou seja,
aqueles com dívidas ou contas
em atraso, somaram 22,8% em
dezembro do ano passado, abaixo dos 22,9% do mês anterior e
dos 25,7% de dezembro de 2017.
Outro indicador em queda foi
o percentual de famílias que não
terão condições de pagar suas
dívidas ou contas: de 9,7% em
dezembro de 2017 e 9,5% em
novembro de 2018 para 9,2% em

dezembro de 2018.
A proporção das famílias que
disseram estar muito endividadas recuou de 12,8% em novembro para 12,4% em dezembro.
Tempo médio
Entre as famílias com contas ou dívidas em atraso, o tempo médio de atraso foi de 63,5
dias em dezembro de 2018,
abaixo dos 64,3 dias de dezem-

bro de 2017. O tempo médio de
comprometimento com dívidas
entre as famílias endividadas foi
de 6,9 meses.
O cartão de crédito continua
sendo o principal responsável
pelas dívidas porque 78,1% das
famílias com contas atrasadas se
endividam com ele. Depois do
cartão, aparecem os carnês
(14,7%) e financiamentos de
carro (10,2%). (Agencia Brasil)

Governo vai fazer pente fino em
2 milhões de benefícios do INSS
O governo federal vai fazer
uma auditoria em 2 milhões de
benefícios pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) que têm indícios de irregularidade. O anúncio foi feito pelo secretário Especial da
Previdência e Trabalho, Rogério
Marinho, após reunião, no Palácio do Planalto, para tratar da
medida provisória de combate a
fraudes no INSS, que deve ser
editada pelo presidente Jair Bolsonaro até segunda-feira (14).
Marinho se reuniu com os
ministros Onyx Lorenzoni (Casa
Civil) e Paulo Guedes (Economia) para avaliar o texto da medida provisória. “Há mais de 2
milhões de benefícios que precisam ser auditados, porque têm
algum indício de ilicitude. Por
isso há necessidade de fazer uma
espécie de mutirão para zerar

esse estoque”, disse Marinho.
Segundo o secretário, o mutirão poderá gerar “uma economia significativa”, aos cofres públicos. “Há relatórios de ações
anteriores, inclusive convalidados pelo TCU [Tribunal de Contas da União], que demonstram
uma incidência de 16% a 30% de
fraude nesse tipo de benefício”.
Assinatura da MP
O secretário disse que, até
segunda-feira, o presidente deve
assinar a MP. “Eu acredito que
até segunda-feira o presidente vai
assinar. Assinando, passa a ser do
conhecimento público e a gente
vai poder explicar em detalhes o
que a gente pretende nesse projeto, que combate a fraude, aperfeiçoa os mecanismos de validação
de benefício em todo o país e
atende uma preocupação da so-

ciedade como um todo”.
O texto da MP foi submetido à avaliação do presidente. “O
presidente já teve conhecimento do teor da MP, mas enquanto
ele não assinar, vamos aguardar
um pouco”, disse Marinho,
acrescentando que as regras da
medida provisória devem provocar uma economia na casa de
“bilhões de reais”, sem especificar os valores.
Segurança jurídica
Conforme o secretário, a
MP também vai trazer “segurança jurídica” para o INSS. “Estamos prevendo algumas alterações na legislação que vão dar
uma segurança jurídica ao próprio trabalho do INSS. Ao longo
dos últimos anos, várias ações
feitas pelo INSS para aperfeiçoar o sistema esbarraram na falta

de fundamentação legal. Essas
dificuldades que foram identificadas estão sendo corrigidas”.
Após assinada, a MP terá validade imediata, mas precisará ser
aprovada pelo Congresso Nacional para se transformar definitivamente em lei. O Congresso
tem um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60,
para votar o texto, aprovando-o
ou decidindo pela sua rejeição.
Paralelamente, a equipe econômica faz simulações para definir a proposta de emenda à
Constituição (PEC) para a reforma da Previdência, para ser encaminhada para o Congresso
Nacional. As simulações envolvem idade mínima para aposentadoria e prazo de transição para
os trabalhadores que já contribuem para o atual modelo previdenciário. (Agencia Brasil)

Governo do Rio cria Coordenação
de Desaparecidos
O governo do Rio de Janeiro
anunciou na quarta-feira (9), em
solenidade no Palácio Guanabara, a criação da Coordenação de
Desaparecidos, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
O lançamento ocorreu na
presença do governador Wilson
Witzel, da secretária de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, Fabiana Bentes, e da
mãe do lutador de MMA, Vitor
Belfort, Jovita Belfort - que teve
a filha, Priscila, desaparecida há
15 anos. Agora, Jovita vai dirigir a coordenação.
Segundo o governo, a proposta da Coordenação de Desa-

parecidos é de atuar no planejamento e execução de ações que
chamem a atenção para as principais demandas dos familiares
dos desaparecidos do Estado do
Rio de Janeiro - mais de 80 mil
pessoas por ano.
Ao falar da importância da
coordenadoria, uma iniciativa
inédita, a secretária Fabiana Bentes disse que o estado irá agora
lutar pela adoção do cadastro
único de desaparecidos.
“Vamos agora lutar por um
cadastro único e pela criação do
Alerta Pri, semelhante ao alerta
Amber, existente nos Estados
Unidos, que avisa quando uma
pessoa some. O sistema divul-

ga seus dados. A coordenação
está sendo criada principalmente para fortalecer as ações
associadas a políticas públicas. E a coordenadoria é um
legado deste governo que dará
ferramentas para que as políticas públicas possam se estender pelos governos seguintes, uma vez que está sendo criado por decreto”, disse.
Jovita Belford, bastante
emocionada, lembrou que está
completando 15 anos do desaparecimento da filha. “Estou
honrada com o convite que recebo. Tenho uma filha desaparecida, a Priscila Belfort. Há 15
anos conheci algo pior que a

morte. Desde então, faço da minha dor uma luta”, disse.
A nova coordenadora trabalhará em parceria com a delegada Ellen Souto, titular da Delegacia de Desaparecidos. Jovita
ressaltou sua luta pela causa.
“Tenho orgulho de ter contribuído com a campanha para
a criação da primeira Delegacia de Desaparecidos, que
hoje é um exemplo para o Brasil. Entre 80% e 90% dos casos são resolvidos anualmente”, explicou Jovita.
Ela também defendeu a importância da imprensa no trabalho para localizar pessoas desaparecidas. (Agencia Brasil)

Paraguai pedirá que Brasil
cancele concessão de refúgio
a três homens
O governo do Paraguai vai pedir ao Brasil o cancelamento, a
revogação e a cessação do estatuto de refugiado concedido a Juan
Arrom, Anúncio Martí e Victor Colman. Os três foram processados pela Justiça paraguaia pelo sequestro de uma mulher há quase 18 anos.
O vice-ministro das Relações Exteriores, Hugo Saguier, anunciou a decisão na quarta-feira (9) depois se de reunir com o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez. Saguier que o Paraguai
aguardava a posse do presidente Jair Bolsonaro para entrar com a
solicitação. Hoje (10) ele se encontrará em Brasília com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e entregará o
pedido do governo paraguaio.
A concessão do estatuto de refugiado é dada pelo Comitê
Nacional para Refugiados (Conare), órgão ligado ao Ministério
da Justiça e Segurança. “Verificou-se que os refugiados violaram
as normas internas brasileiras”, afirmou o vice-chanceler.
Processo
Arrom, Martí e Colmán foram indiciados pelo sequestro de
María Edith Bordón de Debernardi, mulher de um empresário
paraguaio, em 2001. A mulher foi libertada, após pagamento de
resgate, cerca de dois meses depois de ser capturada .
Arrom e Martí acusam policiais de torturá-los e cobram indenização do Estado paraguaio. O governo do Paraguai recorreu
e houve interferência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 7 de fevereiro, o Paraguai apresentará argumentos
alegando que ambos são fugitivos da Justiça. (Agencia Brasil)

Na TV, Trump defende
construção de muro na
fronteira com o México
Em pronunciamento transmitido pelas emissoras de televisão em horário nobre, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou para o Congresso norte-americano aprovar a construção do muro na fronteira com o México. O impasse paralisa o país, pois houve a suspensão de financiamento de distintos setores, afetando a rotina do funcionalismo
público federal e os serviços.
Trump defendeu a construção do muro cuja base é de ferro como uma questão humanitária e de segurança na fronteira
sul. Os democratas afirmam que o presidente norte-americano mantém os Estados Unidos como “reféns”.
Para sustentar suas alegações, Trump mencionou vários casos de crimes atribuídos a “imigrantes ilegais”. De acordo com
o presidente, é “imoral” para “políticos não fazer nada” em
relação aos dados que apresentou.
Reações
A presidente da Câmara, Nancy Pelosi (Democratas), disse que Trump deve deixar de manter o país como “refém” com
a paralisação parcial do governo. Nancy Pelosi e o líder da
minoria no Senado, Chuck Schumer, enfatizaram que apoiam
medidas de segurança mais intensa nas fronteiras, mas não a
construção do muro, considerado por eles ”caro e ineficaz”.
“O símbolo da América deveria ser a Estátua da Liberdade,
não uma parede de 30 pés”, disse Schumer. Ele disse que
Trump usa o Salão Oval, numa alusão à Casa Branca, para “fabricar uma crise”.
Líderes democratas insistiram para que Trump esqueça a
questão do muro por enquanto e faça o governo voltar a funcionar. Os democratas aceitam negociar US $ 1,6 bilhão, mas o
custo do muro, segundo estimativas do governo federal, deve
chegar a US$ 5,7 bilhões.
Tensões
A fronteira tem sido palco de uma série de incidentes, inclusive com agentes públicos norte-americanos disparando gás
lacrimogêneo contra uma multidão de imigrantes no lado mexicano. Duas crianças também morreram na custódia da patrulha de fronteira.
As travessias ilegais caíram para menos de 400 mil no ano
passado. Em 2000, o número era de 1,6 milhão. Há atrasos
nos processos de asilo e imigração na fronteira. Os críticos
afirmam que muitos dos que estão no país ilegalmente sofrem
com as dificuldades para legalização.
Cerca de 800 mil servidores federais nos Estados Unidos
foram dispensados das atividades ou trabalham sem receber
os salários, impactos da paralisia provocada pelo impasse entre o governo republicano e os democratas. (Agencia Brasil)

Consulados dos EUA
no Brasil operam de
forma limitada
O consulado dos Estados
Unidos em São Paulo informou
na quarta-feira (9) que está operando de forma limitada. No entanto, os serviços às pessoas
solicitantes de vistos de não imigrante, de imigrante, e aos cidadãos norte-americanos estão
funcionando sem alterações.
Segundo o consulado, a limitação dos serviços está sendo
causada pelo “lapso no orçamento” do governo dos Estados
Unidos para alguns órgãos. De
acordo com o informe, além de
São Paulo, estão sendo afetados
a embaixada em Brasília, os consulados do Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, e o escritório diplomático em Belo Horizonte.
“A embaixada e os consula-

dos, no entanto, continuarão a
fornecer serviços aos cidadãos
norte-americanos e aos solicitantes de visto de imigrante e não
imigrante. Anunciaremos no
nosso site e redes sociais qualquer mudança em relação aos
nossos serviços”, diz o informe.
O “lapso no orçamento” dos
Estados Unidos foi causado devido ao impasse entre o governo de Donald Trump e Congresso norte-americano. O país passa por uma paralisia orçamentária desde 22 de dezembro após
a Câmara não aprovar recursos
para Trump construir um muro
na fronteira dos EUA com o
México, o que resulta em uma
paralisação parcial de agências
da administração federal. (Agencia Brasil)
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Toffoli nega pedido para votação
aberta para presidência da Câmara
Governador atualiza
para 215 o número
de presos no Ceará
O governador do Ceará,
Camilo Santana, informou na
terça-feira (8), em uma rede
social, que as forças de segurança prenderam 215 pessoas
desde o início da onda de violência no estado, que completa uma semana exatamente nesta quarta-feira. Do total de presos, 17 foram por coação de
comerciantes de Fortaleza. Temendo represálias, diversos
empresários fecharam as portas de suas lojas na capital, ao
longo dos últimos dias.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social, o policiamento ostensivo continua reforçado em locais estratégicos,
como terminais de ônibus, os
próprios veículos de transporte coletivo, além de ruas
e avenidas de Fortaleza e região
metropolitana.
“Houve redução significati-

va das ações criminosas na capital e [no] interior, mas o trabalho dos nossos profissionais
de segurança seguirá no mesmo ritmo para garantir a ordem
e proteger a nossa população.
Todos unidos contra o crime!”,
postou o governador.
Camilo Santana também
confirmou a transferência de
líderes de facções criminosas
de prisões no Ceará para unidades do sistema penitenciário
federal.
Na manhã de hoje, de acordo com a imprensa local, um
grupo de criminosos ateou
fogo a uma creche no município de Caucaia, região metropolitana, utilizando coquetéis
molotov. Móveis da unidade
escolar foram destruídos, mas
os seguranças conseguiram debelar o incêndio. A creche estava vazia e não houve registro
de feridos. (Agencia Brasil)

Rio vai construir 1.440
unidades do Minha
Casa, Minha Vida
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou na
quarta-feira (9) os contratos
para a construção 1.440 unidades do Minha Casa, Minha Vida
nas zonas oeste e norte da cidade. Segundo a prefeitura, o número de pessoas beneficiadas
pode chegar a 5 mil.
Ao assinar o contrato, o prefeito disse que sua equipe vai
procurar o governo federal
para que o programa seja incrementado na cidade, o que,
na opinião de Crivella, levaria a uma redução de custos.
“A única maneira de baixar
preço no capitalismo é com
escala”, afirmou o prefeito.
“Quanto mais Minha Casa, Minha Vida tivermos, mais barato
será o imóvel, e isso é capitalismo inteligente.”
Das unidades habitacionais
cujo contrato foi assinado hoje,
500 serão na favela da Mangueira, no local onde antes havia uma
ocupação no antigo prédio do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O edifício foi demolido para dar lugar ao condomínio, e os 500
imóveis que serão erguidos fazem parte de um plano para
construir 2 mil unidades na comunidade.
Na zona oeste, as unidades
serão construídas em Cosmos e

Campo Grande, em três condomínios.
O valor dos contratos chega
a R$ 80 milhões, e as construtoras responsáveis pela obra serão a Eólica Engenharia, a Dimensional Engenharia e a Mello
Azevedo Engenharia.
Salário de servidores
Nesta quarta-feira, Crivella
anunciou também que o funcionalismo público municipal terá
seus salários reajustados de
acordo com o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). De acordo com a prefeitura, a correção deve ficar em
torno de 8%, e o valor será
acrescido aos salários em 1º de
fevereiro.
Crivella disse que não foi
possível fazer o reajuste dos servidores no ano passado devido
às dificuldades financeiras do
município e ressaltou que o atraso no pagamento de profissionais das organizações sociais
que atuam na área de saúde não
se deve à prefeitura.
“Não tem uma semana no
Rio de Janeiro, desde que assumi [a prefeitura], em que a gente
não repasse R$ 10 milhões, R$
20 milhões, R$ 30 milhões. Se
eles não priorizam salário, isso
é um problema para nós”, afirmou. (Agencia Brasil)

Justiça aceita denúncia
contra João de Deus
por crimes sexuais
A juíza Rosângela Rodrigues
dos Santos, da Justiça de Abadiânia (GO), ac eitou na quartafeira (9) denúncia apresentada
pelo Ministério Público contra o médium João Teixeira de
Faria, o João de Deus, pelos
crimes de estupro de vulnerável e violação sexual. Com a
decisão, João de Deus vira réu
no processo, que trata de quatro supostas vítimas do médium. A decisão está em
segredo de Justiça e os detalhes não foram divulgados.
O médium está preso desde 16 de dezembro sob a acusação de violação sexual mediante fraude e de estupro de
vulnerável, crime que teria
sido praticado contra centenas
de mulheres. O Ministério Público de Goiás, que formou

uma força-tarefa para cuidar do
caso, recebeu mais de 330 denúncias de abuso sexual contra
João de Deus de diversos estados brasileiros e do Distrito
Federal.
João de Deus se instalou
em Abadiânia há 42 anos e mantém a Casa Dom Inácio de
Loyola, centro de atendimento espiritual onde o médium costumava atender a
pessoas doentes. No local,
segundo as denúncias, ele
teria abusado sexualmente
de mulheres durante atendimentos individuais.
Após o recebimento da denúncia, o advogado Alberto Toron, representante de João de
Deus, disse que ainda não foi
notificado da decisão, mas que
confia na Justiça. (Agencia Brasil)

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, decidiu na quartafeira (9) manter votação secreta
para a eleição da presidência da
Câmara, prevista para 1º de fevereiro.
O ministro decidiu rejeitar
mandado de segurança protocolado na terça-feira (8) pelo deputado federal eleito Kim Kataguiri (DEM-SP), que defendeu
que a votação dos parlamentares
para eleger novo presidente da
Casa fosse aberta.
Na decisão, Toffoli entendeu
que a Constituição não definiu
se votação da Câmara deve ser

aberta ou secreta. Contudo, o
regimento interno da Casa determina que a eleição para a
Mesa Diretora seja fechada.
Para o ministro, embora os
deputados sejam eleitos pelo
voto popular, com dever de atuar com transparência, as regras
para eleição dos cargos da Mesa
Diretora não pode sofrer interferência de outros poderes.
“A escolha da Mesa Diretiva
importa, para além de uma seleção do dirigir administrativo da
Casa, uma definição de ordem
política, intimamente relacionada à natural expressão das forças político- ideológicas que

compõe as casas legislativas –
que se expressa, por exemplo, na
definição das pautas de trabalho
e, portanto, no elenco de prioridades do órgão – impactando
diretamente na relação do Poder
Legislativo com o Poder Executivo. Essa atuação, portanto, deve
ser resguardada de qualquer influência externa, especialmente
de interferências entre Poderes”, decidiu Toffoli.
Toffoli também deve decidir
nos próximos dias recurso do
SD e do MDB contra a decisão
que impediu a realização de votação secreta para a eleição da
nova Mesa Diretora do Senado.

No dia 19 de dezembro, antes do início do recesso, o ministro Marco Aurélio aceitou um
mandado de segurança protocolado pelo senador Lasier Martins (PSD-RS) e determinou que
a votação seja feita de forma
aberta. Assim, os votos dos parlamentares nos integrantes da
mesa, entre eles o novo presidente da Casa, poderiam ser conhecidos pelos eleitores.
A votação secreta está prevista no Regimento Interno do
Senado e da Câmara, no entanto,
Marco Aurélio entendeu que a
regra é inconstitucional. (Agencia Brasil)

Bolsonaro confirma revogação da
adesão ao Pacto Global para Migração
O presidente Jair Bolsonaro
confirmou a revogação da adesão do Brasil ao Pacto Global
para Migração Segura, Ordenada e Regular. Na sua conta no
Twitter, ele afirmou na quartafeira (9) que a iniciativa foi motivada para preservação dos valores nacionais. “O Brasil é soberano para decidir se aceita ou
não migrantes”, disse o presidente. “Não ao pacto migratório.”
Em seguida, Bolsonaro justificou a decisão. “Quem porventura vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costumes, bem como deverá cantar
nosso hino e respeitar nossa cultura. Não é qualquer um que entra em nossa casa, nem será qualquer um que entrará no Brasil via
pacto adotado por terceiros.”
A decisão foi comunicada ao
Ministério das Relações Exteri-

ores, que orientou o corpo diplomático a transmiti-la à Organização das Nações Unidas
(ONU). O Brasil aderiu ao pacto em dezembro de 2018.

para lidar com o problema. “A
imigração não deve ser tratada
como questão global, mas sim
de acordo com a realidade e a
soberania de cada país”.

Histórico
Anteriormente, Bolsonaro e
o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticaram
os termos do pacto. No último dia
2, em Brasília, durante reunião
com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, Bolsonaro afirmou que tinha a intenção de retirar o Brasil do acordo.
Segundo o presidente, o país
vai adotar critérios rigorosos
para a entrada de imigrantes.
Após as eleições, ele afirmou
que quem “não passasse pelo
crivo” não entraria no país.
Para o chanceler, o pacto é
“um instrumento inadequado

Acordo
Fechado em 2017 e chancelado no ano passado, o pacto estabeleceu orientações específicas
para o recebimento de imigrantes,
preservando o respeito aos direitos humanos sem associar nacionalidades. Dos representantes dos
193 países, 181 aderiram ao acordo. Estados Unidos e Hungria estão entre os que foram contrários. República Dominicana, Eritreia e Líbia se abstiveram.
No final de 2017, existiam
quase 25,4 milhões de refugiados em todo o mundo. Atualmente, apenas dez países acolhem
60% das pessoas nessa situação.

Só a Turquia abriga 3,5 milhões
de refugiados, mais do que qualquer outro país.
O pacto global sobre refugiados aponta quatro objetivos
principais: aliviar a pressão sobre os países anfitriões, aumentar a autossuficiência dos refugiados, ampliar o acesso a soluções
de países terceiros e ajudar a criar condições nos países de origem, para um regresso dos cidadãos em segurança e dignidade.
Agenda
Bolsonaro participou, da
transmissão do c argo do Comando da Marinha para o almirante de
esquadra Ilques Barbosa Junior. O
presidente também tem reunião
com o ministro-chefe da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, e com a
deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). (Agencia Brasil)

Ministro sugere regras diferenciadas
para militares na Previdência
Na cerimônia de transmissão de cargo do Comando da
Marinha na quarta-feira (9), o
ministro da Defesa, Fernando
Azevedo e Silva, ressaltou que a
reforma da Previdência deve
avaliar regras diferenciadas para
militares. A solenidade, no Clube Naval de Brasília, contou com
a presença do presidente Jair
Bolsonaro, que chegou ao local
a bordo da lancha Amazônia. Seguindo o protocolo, o presidente não discursou.
Azevedo mencionou a reforma da Previdência ao se despedir do ex-comandante, o almirante de esquadra Eduardo Bacellar
Ferreira, que passou o comando
para o também almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior.
“[Ferreira] foi incansável no
esforço de comunicar as peculiaridades da nossa função”, disse Azevedo e Silva. Segundo o
ministro, o esforço garantiu
avançar para um adequado amparo social aos militares das Forças Armadas e seus dependentes.
O ministro da Defesa destacou também a trajetória do militar, lembrando os 48 anos “de
extrema dedicação e serviços
prestados”.

Desde a posse, Bolsonaro
cumpriu pelo menos quatro
agendas militares, entre almoços e solenidades. Na sexta-feira (11), ele participa da transmissão de comando do Exército. Ao longo de sua campanha,
Bolsonaro se comprometeu, em
diversas declarações, a prestigiar
e dar visibilidade às atividades
das Forças Armadas.
Soberania
Depois da salva de 19 tiros,
o almirante Ilques Barbosa Junior ressaltou que a dinâmica das
relações internacionais estabeleceu um “tempo de guerra e
paz” que exige a união de esforços de todas as Forças Armadas
e da sociedade.
“Em tempos de guerra e paz,
é imperiosa uma rigorosa prontidão dos sistemas de defesa que
envolvem tanto as Forças Armadas como os demais segmentos
da sociedade brasileira de modo
a ser alcançado o contínuo fortalecimento de todas as vertentes
da soberania nacional”, disse.
O almirante lembrou que a
Marinha é força fundamental na
defesa das riquezas do país e
lembrou a diversidade da Ama-

zônia Azul, os espaços oceânicos de onde são retirados 85%
do petróleo e 75% do gás natural e por onde é transmitida praticamente toda a comunicação
do país por cabos submarinos.
“Devemos estar sempre pontos a atuar em defesa dos interesses da nossa pátria nos espaços pantaneiros, amazônicos”,
disse o almirante, informando
que entre suas prioridades estão
programas estratégicos como o
desenvolvimento de submarinos
e a construção do núcleo de navios-patrulha.
Trajetória
O almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior, de 64 anos,
nasceu em Ribeirão Preto (SP)
e tem quase cinco décadas de
serviço militar. Ingressou na Escola Naval em 1973, chegou ao
posto de contra-almirante em
março de 2007 e alcançou o de
almirante de esquadra em novembro de 2014.
O último cargo ocupado
pelo almirante foi o de chefe
do Estado-Maior da Armada,
órgão de Direção-Geral da
Marinha para assessoramento
do comando da Força.

Despedida
No discurso de despedida, o
almirante Ferreira disse que a
“grandeza e a prosperidade” do
Brasil, dependerão, cada vez
mais, do bom uso que os brasileiros vierem a fazer do mar. Ele
também afirmou que o país precisará manter cada vez mais a capacidade de defesa dos interesses marítimos.
“Este é o chamado Século
Azul. Em todo o mundo, a participação da economia do mar
cresce exponencialmente. Por
suas condições geopolíticas únicas, o Brasil é um dos países
com maior potencial de aproveitamento dessas novas circunstâncias”, disse Ferreira.
O almirante ressaltou o potencial do Brasil. “Estamos entre os maiores produtores mundiais de petróleo no mar, e as
cargas movimentadas em nossos
portos terminais correspondem,
em volume, a quase 10% do total do comércio marítimo internacional. Torna-se necessário
cada vez mais manter a capacidade de defesa dos nossos interesses marítimos que, com certeza, serão desafiados.” (Agencia Brasil)

PGR pede condenação de Geddel
Vieira Lima a 80 anos de prisão
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu na
quarta-feira (9) a condenação do
ex-ministro e ex-deputado Geddel Vieira Lima a 80 anos de prisão pelos crimes de lavagem de
dinheiro e associação criminosa.
Ela também pediu a condenação do deputado Lúcio Vieira
Lima (MDB-BA) a 48 anos e
seis meses de prisão, pelos mesmos crimes. Ele é irmão de
Geddel e não conseguiu se reeleger nas últimas eleições.
O pedido foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF)
nas alegações finais da ação penal relacionada aos R$ 51 milhões em espécie encontrados no
apartamento de um amigo de Geddel em Salvador. Ele foi preso
preventivamente em 8 setembro
do ano passado, três dias após o
dinheiro ser encontrado, e encontra-se hoje na penitenciária
da Papuda, no Distrito Federal.

A PGR pediu que fosse mantida a prisão preventiva de Geddel até o julgamento do caso. A
defesa solicitou a soltura dele
por já estar encerrada a fase de
instrução processual, razão pela
qual ele não mais representaria
ameaça às investigações, segundo os advogados.
Para Raquel Dodge, Geddel
“já deu mostras suficientes do
que, em liberdade, é capaz de
fazer para colocar em risco a
ordem pública e vulnerar a aplicação da lei”, razão pela qual
deve continuar preso. Ela citou
também o risco de fuga.
A matriarca da família, Marluce Vieira Lima, também era ré
na mesma ação penal, mas em
novembro o relator do processo,
ministro Edson Fachin, desmembrou a parte relativa a ela no caso,
que deverá agora ser julgado pela
10a Vara Federal da Bahia.
As alegações finais são um

dos últimos passos antes do julgamento, que deve ocorrer
na Segunda Turma do STF, embora ainda não haja data marcada.
No documento de 85 páginas, a PGR pede também a condenação do empresário Luiz
Fernando Machado a 26 anos de
prisão. Ele seria cúmplice dos
irmãos Vieira Lima na lavagem
de R$ 12,7 milhões, entre os
anos de 2011 e 2016, por meio
de sete contratos relativos a
empreendimentos imobiliários.
Origem do dinheiro
Raquel Dodge diz que o dinheiro encontrado no apartamento teve como origem diferentes práticas criminosas entre
os anos 2010 e 2017, reveladas
em outras investigações, entre
elas as operações Lava Jato –
que investiga desvios na Petrobras – e Cui Bono – que apura
esquemas de corrupção na Cai-

xa Econômica Federal. Parte do
dinheiro teria origem no desvio
de salários de funcionários dos
gabinetes dos irmãos Vieira Lima
na Câmara, segundo a PGR.
A defesa havia alegado que os
R$ 51 milhões integram o patrimônio legal da família, tendo como
uma de suas origens a atividade
agropecuária. O advogado Gamil
Föppel, que representa a família
Vieira Lima, tem alegado que a denúncia é inepta e que não há provas
da origem ilícita do dinheiro.
Raquel Dodge rebate os argumentos, afirmando não ser plausível a guarda de quantia tão grande em espécie, e que se o dinheiro fosse lícito teria sido aplicado
em investimentos, para que não
fosse “corroído pela inflação”.
A PGR pediu o perdão judicial do ex-secretário parlamentar Job Ribeiro de Brandão, que
colaborou com as investigações.
(Agencia Brasil)
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Governo terá conselho para analisar
demarcações de terras indígenas
O governo iniciou a revisão
da política de demarcações de
terras indígenas. A ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza
Cristina, se reuniu com os ministros Augusto Heleno (Segurança Institucional), Ricardo
Salles (Meio Ambiente) e
Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos).
Eles trataram sobre a criação - por meio de decreto presidencial - de conselho
interministerial que vai analisar
demarcação fundiária em caso
de terra indígena por meio de

decreto presidencial.
A reunião foi na terça-feira
(8) à tarde. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas em todo o país.
Essas áreas totalizam mais
de 1 milhão de quilômetros quadrados (maior que a área do estado de Mato Grosso) e equivalem a de 12,2% do território
nacional. Pouco mais de 50%
das áreas estão localizadas na
Amazônia Legal (54%).
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
defende que o governo adote

novos critérios para a demarcação de terras indígenas. Há relatos de que as atuais normas
geram insegurança jurídica por
causa do marco temporal de reconhecimento de terras como
remanescentes de indígenas e
das
condicionantes
estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2009,
no julgamento da demarcação
da terra indígena Raposa Serra
do Sol, ao noroeste de Roraima.
Conforme o Artigo 21º da
Medida Provisória 870/2019,
de 1º de janeiro, sobre a organização básica dos órgãos da

Presidência da República e dos
ministérios, compete ao Mapa
“reforma agrária, regularização
fundiária de áreas rurais, Amazônia Legal, terras indígenas e
quilombolas”.
Para o Conselho Indigenista
Missionário (Cimi), ligado à
Igreja Católica, o ideal é manter a demarcação de terras indígenas da Funai, sem transferência da atribuição para o Ministério da Agricultura, preservando o Artigo 6º da Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), subscrito pelo Brasil. (Agencia Brasil)

REC 2015 Empreendimentos e Participações IV S.A.
CNPJ 23.485.257/0001-86
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2017. A Diretoria
Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de
Balanço patrimonial exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
2017
Ativo
2017 Passivo
2017
14.544 (Despesas) receitas operacionais
Circulante
41 Circulante
Gerais e administrativas
(127)
14.544
Caixa e equivalentes de caixa
4 Fornecedores
Amortizações
(4.512)
212.527
Impostos a Recuperar
7 Patrimonio líquido
Equivalência patrimonial
(10.162)
Outros créditos
30 Capital social
222.371
Não circulante
227.030 Prejuízos acumulados
(16.192) Lucro/ (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro (14.801)
Investimentos
227.030 Adiantamentos para futuro aumento de capital
6.348 Resultado financeiro
Receitas financeiras
3
Total do ativo
227.071 Total do passivo e patrimônio líquido
227.071
Despesas financeiras
(2)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
Prejuízo do exercicío
(14.800)
Capital
Prejuízos
Adiantamento para
Patrimônio
REC 2015 Empreendimentos e Participações IV S.A.
social
acumulados
futuro aumento de capital
líquido
Angel David Ariaz - CPF: 228.295.328-21
Saldos em 31 de dezembro de 2016
30.335
(1.392)
159.527
188.470
Ronoaldo Figueredo Delgado - Contador - CRC: 1SP 257949/O-0
Aumento de capital social
192.036
192.036
Adiantamento para futuro aumento de capital
(153.179)
(153.179)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas
Prejuízo líquido do exercício
(14.800)
(14.800)
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à
Saldos em 31 de dezembro de 2017
222.371
(16.192)
6.348
212.527
disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Transwolff Transportes e Turismo Ltda.
CNPJ/MF nº 58.322.512/0001-54
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Estoques
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Não circulante
Outros créditos
Partes relacionadas
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Locações a pagar
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras contas a pagar
Não circulante
Fornecedores
Provisão para demandas judiciais
Obrigações tributárias
Adiantamento para futuro aumento de capital
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Total do passivo e do patrimônio líquido

2017
47.637.273
2.943.114
38.864.179
4.682.767
211.383
349.487
586.343
40.832.194
1.977.609
6.938.000
31.904.471
12.114
88.469.467
2017
47.521.424
8.957.930
10.170.491
4.349.949
15.423.239
6.812.491
1.807.324
4.571.042
270.000
1.756.345
2.544.696
–
36.377.000
31.268.000
5.109.000
88.469.467

2016
40.245.067
3.467.374
34.650.644
1.221.153
558.904
326.596
20.396
37.698.049
936.065
3.719.887
33.025.898
16.199
77.943.116
2016
37.708.547
7.856.683
261.970
4.351.669
16.497.452
8.066.226
674.547
402.489
270.000
–
2.252
130.237
39.832.080
30.053.000
9.779.080
77.943.116

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Capital a
Reserva
Lucros Adiantamento para futuro
Total
Social Integralizar
de lucros acumulados
aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro 2015
55.000.000 (27.500.000)
2.721.758
–
463.000
30.684.758
Aumento de capital
–
–
–
–
(463.000)
(463.000)
Integralização de capital
–
2.090.000
–
–
–
2.090.000
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
463.000
–
–
–
463.000
Lucro líquido do exercício
–
–
27.949.777
–
–
27.949.777
Distribuição de lucros
–
– (20.892.456)
–
– (20.892.456)
Saldos em 31 de dezembro 2016
55.000.000 (24.947.000)
9.779.080
–
–
39.832.080
Integralização de capital
–
1.215.000
–
–
–
1.215.000
Lucro líquido do exercício
–
–
–
26.373.645
–
26.373.645
Distribuição de lucros
–
– (4.670.079) (26.373.645)
– (31.043.724)
Saldos em 31 de dezembro 2017
55.000.000 (23.732.000)
5.109.000
–
–
36.377.000

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Demonstrações dos Valores Adicionados
2017
2016
2017
2016 (=) Receitas
26.373.645 27.949.777 Receita bruta dos serviços prestados, liquidas de devolução e abatimentos
505.590.195 486.440.094
10.691.856
3.599.490
6.842.119 6.365.376 Outras receitas não operacionais
516.282.051 490.039.584
628.628
323.950 (-) Insumos adquiridos de terceiros
281.903.937 271.032.419
1.756.345
– Custos dos serviços prestados
9.227.092 6.689.326 Material, Energia e Serviços de Terceiros e
Outros
41.618.185 44.832.483
(Aumento)/redução nos ativos
323.522.123 315.864.902
Contas a receber
(4.213.535) (20.806.627)
192.759.928 174.174.682
Estoques
347.522 (558.904) (=) Valor adicionado bruto
6.842.119
6.365.376
Tibutos a recuperar
(22.891)
(55.558) (-) Depreciação e amortização
185.917.809 167.809.306
Adiantamentos
(3.461.614) 3.547.395 (=) Valor adicionado líquido
Despesas antecipadas
(565.947) 2.411.312 (+/-)Valor adicionado recebido em transferência
1.913.057
1.959.627
Outros créditos
(1.041.544) (285.398) Receitas financeiras
187.830.866 169.768.933
(8.958.010) (15.747.780) (=) Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Aumento/(redução) nos passivos
Demonstrações do Resultado
1.101.247 (321.753) Dos colaboradores
2017
2016 Fornecedores
Salários e encargos
109.128.390 99.214.256
(1.074.213) 4.748.689
Receita bruta
516.839.267 489.167.306 Obrigações trabalhistas
Remuneração diretores e conselheiros
256.707
24.761
(1.253.735) 4.049.040
Deduções da receita
(10.405.809)
(9.949.293) Obrigações tributárias
109.385.097 99.239.017
1.132.777 (2.661.982) Do governo
Receita operacional líquida
506.433.458 479.218.013 Outras contas a pagar
(1.720) (2.949.779) Impostos, taxas e contribuições federais
Custo do serviço prestado
(425.279.365) (392.709.810) Locações a Pagar
44.472.149 38.704.187
2.542.444
(31.373) Impostos e taxas estaduais
Lucro bruto
81.154.093
86.508.204 Parcelamentos tributários
476.338
388.379
2.446.800 2.832.841 Impostos e taxas municipais
Receitas e despesas operacionais
437.900
366.647
Despesas gerais e administrativas
(32.543.708) (41.952.845) Caixa líquido proveniente das atividades
45.386.387 39.459.213
29.089.527 21.724.163 Do capital de terceiros
Despesas com pessoal
(2.965.099)
(2.550.355) operacionais
Outras receitas e despesas
(1.756.345)
924.862 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Encargos Financeiros
4.648.910
2.019.529
(6.345.235) (4.580.620) Aluguéis
(37.265.153) (43.578.339) Aquisição de ativo imobilizado e intangível
2.036.827
1.063.757
Caixa líquido aplicado nas atividades de
Resultado Financeiro
6.685.737
3.083.286
(6.345.235) (4.580.620) Do capital próprio
Receitas financeiras
2.242.466
881.437 investimento
Despesas financeiras
(4.648.910)
(1.673.676) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros
26.373.645 20.892.456
(3.218.113)
196.909
(2.406.443)
(792.239) Partes relacionadas
26.373.645 20.892.456
Resultado antes do IRPJ e CSLL
41.482.497
42.137.626 Empréstimos e financiamentos
9.908.521 (104.541) Resultado Líquido
–
7.094.962
Imposto de renda e contribuição social
(15.108.852) (14.187.849) Integralização de capital
1.215.000 2.090.000 Valor adicionado total distribuído
187.830.866 169.768.933
(15.108.852) (14.187.849) Distribuição de lucros
(31.043.724) (20.892.454) As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as prátiLucro líquido do exercício
26.373.645
27.949.777 Adiantamento para futuro aumento de capital
(130.237)
– cas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na
Caixa líquido aplicado nas atividades de
Demonstrações do Resultado Abrangente
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as
financiamento
(23.268.552) (18.710.087) interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá2017
2016 Redução do caixa e equivalentes de caixa
(524.260) (1.566.544) beis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Lucro líquido do exercício
26.373.645
27.949.777 Caixa e equivalentes de caixa no início do
Essas demonstrações contábeis: (i) são apresentadas em Real, que é a
Resultado abrangente
26.373.645
27.949.777 exercício
3.467.374 5.033.918 moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras divulgadas
Luiz Carlos Efigênio Pacheco – Administrador
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.943.114 3.467.374 nas demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, exceto quando
Silvia Aparecida dos Anjos – Contadora CRC: 1SP 164.306/O-7
Redução do caixa e equivalentes de caixa
(524.260) (1.566.544) indicado de outra forma; (ii) são preparadas com base no custo histórico,
exceto quando indicado de outra forma, tais como certos ativos e instruReapresentação das Demonstrações Financeiras, para inclusão dos demonstrativos:
mentos financeiros, que podem ser apresentados pelo valor justo.
DVA – Demonstração do Valor Adicional e DRA – Demonstração do Resultado Abrangente
As Demonstrações Financeiras completas, contendo notas explicativas e o relatório do auditor independente encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
Lucro líquido do exercício
Ajustes que não afetam caixa
Depreciação e amortização
Resultado líquido com alienação dos ativos
imobilizados
Provisão para demandas judiciais

R016 Extrema 1 Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 11.599.617/0001-91 - NIRE nº 35.300.412.559
Ata da AGE Realizada em 20/12/18. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 20/12/18, às 10h, na sede da R016 Extrema 1 Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Funchal, 418, 27º andar, sala P, SP. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por
estar presente a única acionista da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Cristhiano Coppola e
secretariados pela Sra. Marcela Cláudia Salinas Araya. 4. Ordem do dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar sobre
a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do balanço patrimonial de extinção da Companhia, elaborado pela Verticore Consultoria Controlling & Accounting S/S, empresa de contabilidade, CNPJ 13.627.512/0001-24 e CRC/SP 2SP028279, representada pelo contador habilitado, Sr. Rodrigo Borges Silva,
CRC/SP 1SP 190442/O-1 (“Contador”), levantado em 19/12/18; (ii) aprovação da versão dos ativos e passivos remanescentes da Companhia, em favor
de seu único acionista; (iii) aprovação da extinção da Companhia, nos termos dos artigos 216, §1º e 219, inciso I da Lei das Sociedades por Ações; e (iv)
indicação do encarregado pela guarda dos livros da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a assembleia geral, a acionista representando a totalidade
do capital social deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar o balanço patrimonial de extinção da Companhia, o
qual foi preparado pelo Contador em 19/12/18 com base nas regras de contabilidade vigentes na República Federativa do Brasil, sendo submetido
à apreciação e rubricado por todos os presentes, passando a integrar a presente ata na forma do Anexo I (“Balanço de Extinção”). 5.1.1. Consignar,
conforme evidenciado no Balanço de Extinção da Companhia, ora aprovado no item 5.1 acima, a Companhia possui, na data-base do Balanço de
Extinção, os ativos e passivos remanescentes indicados no Anexo II à presente ata. 5.2. Aprovar a devolução do ativo disponível, formado por bem
imóvel de propriedade da Companhia e pelos demais ativos registrados no Balanço de Extinção, conforme descritos no Anexo II à presente ata, no valor
total de R$72.129.914,00, ao acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, fundo
de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, CNPJ 30.629.603/0001-18, neste ato representado por sua administradora,
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM INSTITUI¼»OlNANCEIRACOMSEDE¹0RAIADE"OTAFOGO  ANDAR PARTE 4ORRE#ORCOVADO "OTAFOGO2* 
CNPJ/MF 59.281.253/0001-23 (“FII VBI Logístico”). 5.3. Aprovar a assunção do passivo remanescente, formado pelo passivo circulante registrado no
Balanço de Extinção, conforme descrito no Anexo II à presente ata, no valor total de R$11.251,40, ao acionista titular da totalidade do capital social da
Companhia, FII VBI Logístico, não havendo oposição por parte dos credores da Companhia. 5.4. O único acionista, neste ato, concorda com a versão da
totalidade do ativo e do passivo remanescente que lhe cabe, conferindo à Companhia a mais plena, ampla, irretratável e irrevogável quitação, não haVENDOMAISNADAARECLAMAR AQUALQUERTÁTULOEAQUALQUERTEMPODA#OMPANHIA4ENDOEMVISTAAVERS»ODOSATIVOSEDOPASSIVOREMANESCENTES
deliberada nos itens 5.2 e 5.3 acima, aprovar, de pleno direito, sem qualquer reserva ou restrição, a extinção da Companhia, em conformidade com os
artigos 216, §1º, e 219, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, tornando-se o único acionista o sucessor legal da Companhia, para todos os efeitos
de direito. 5.6. Em virtude da extinção da Companhia, consignar que o Sr. Alexandre Segateli Bolsoni, brasileiro, casado sob o regime da separação de
BENS ENGENHEIRO 2'  #0&  lCAR¶ENCARREGADODAGUARDADOSLIVROSCONT¶BEISESOCIET¶RIOSDA#OMPANHIA PELOPRAZO
prescricional previsto na legislação aplicável. 5.7. Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos e quaisquer documentos
QUESElZEREMNECESS¶RIOSEOUCONVENIENTESPARAEFETIVARASFORMALIDADESNECESS¶RIAS¹EXTIN¼»ODA#OMPANHIAPERANTEOSÆRG»OSPËBLICOSCOMpetentes e quaisquer terceiros em geral, bem como a prática de todos os atos necessários para efetivar a devolução do ativo disponível e a versão do
passivo remanescente da Companhia ao FII VBI Logístico, conforme aprovado nos itens 5.2 e 5.3 acima. 6. 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 na forma de sumário, conforme
disposto no artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente da
Mesa: Cristhiano Coppola; Secretária da Mesa: Marcela Cláudia Salinas Araya. Acionistas Presentes: Fundo de Investimento VBI Logístico, por seu
!DMINISTRADOR "4'0ACTUAL3ERVI¼OS&INANCEIROS3!$46-SP, 20/12/18. Mesa: Cristhiano Coppola - Presidente da Mesa; Marcela Cláudia Salinas
Araya - Secretária da Mesa. Acionista Presente: Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico; BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
Custodiante: Alexandre Segateli Bolsoni. JUCESP sob o nº 665/19-8 em 02/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021899-09.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) C.E. Rodrigues Bar e Lanches-ME CNPJ 13.588.095/0001-58, que Jose Dorival Tesser requereu o
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de R$ 5.658,43(set/18). Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito
e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º
do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação
(art. 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[10,11]
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FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª VARA CÍVEL EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0022382-39.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São
Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANILO GOMES DA SILVA CPF
177.113.088-17 e KELLY CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO CPF 173.401.158- 03, que Condominio Residencial Aricanduva
requereu o cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de R$ 104.771,43(outubro/18). Estando os executados
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito, atualizado e acrescido das
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da
dívida (art 523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente impugnação (art 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
[10,11]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0036966-08.2013.8.26.0001 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) MARCOS CÉSAR CAMBA, CPF 092.350.498-22, com endereço à Rua Maria Cristina de Souza, 31, Jardim
Vila Rica, CEP 02366-215, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Ensino Supletivo Aliado
Ltda, para cobrança de R$ 5.081,80(agosto/2013), referente ao Contrato de Prestação de Serviços assinado entre as partes.
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido
dos honorários advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser
constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2018.
[10,11]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016041-37.2014.8.26.0001 A MMª. Juiza de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Adriana Giovanni Domingos e Silva CPF 147.413.978-74 e Hubny Benedic Elias Suzin e Silva CPF 135.492.328- 61,
que Associação Protetora Infancia-Provincia de São Paulo ajuizou ação monitória para cobrança de R$ 972,63 (atualizada até
jun/14), referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais da aluna I.D.S.S. para o ano letivo de 2011. Estando os
réus em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o valor supra, acrescido dos
honorários advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou no mesmo prazo ofereçam embargos, sob pena de ser constituído
de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2018.
[10,11]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS .PROCESSO Nº 1026854-15.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA
FILONAS, Brasileiro, Viúva, Prendas do Lar, RG 598605, CPF 054.615.618-53, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Honório Libero, objetivando em síntese: a cobrança de R$ 11.561,90(mar/17) .
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir do
prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias,
podendo nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, e
INTIMAÇÃO da conversão em penhora do arresto havido sobre o conj.21. 2º andar do Edifício Honório Líbero, à Avenida
Alcântara Machado 66, matrícula 92.671, 7º CRI/SP.Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias para opor embargos,
independentemente de nova intimação.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [10,11]

T R I BU N A L D E J U S T I Ç A D O E S TA D O D E S Ã O PAU L O - C O M A R C A D E S Ã O
PAULO - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 11ª VARA CÍVEL - Av. Nações
Unidas, 22.939 - Torre Br igadeiro - 7º Andar - Vila Almeida - CEP 04795-100 Fone: (11) 5541-8184 - São P aulo-SP - E-mail:upj9a14cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0032949-47.2018.8.26.0002 - O
MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr. ANTONIO CARLOS SANTO RO FILHO, na for ma da Lei, etc.
FAZ SABER a MARCIA BISCHOFF SANTANA BORGES, CPF 000.609.838-09, que
por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida
por C O N D O M Í N I O S Ã O PAU L O I . Encontrando-se a ré em lugar incer to e não
sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$47.368,56,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Códigode Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de dezembro de 2018.
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Para Bolsonaro, recorde
na Bolsa se soma ao
otimismo do governo
O
presidente
Jair
Bolsonaro comemorou na
quarta-feira (9) o fato de a Bolsa de Valores ter atingido nesta
quarta-feira uma máxima histórica. Para o presidente, o recorde se soma ao otimismo que
predomina no governo que assumiu há pouco mais de uma
semana. Ele reagiu, por meio da
conta pessoal, no Twitter.
“A Bolsa de valores atingiu
mais uma máxima histórica. O
cenário mundial somou-se ao
otimismo no Brasil com o novo
governo.”
De acordo com Bolsonaro,
a confiança na economia brasileira será resgatada. “Com saúde fiscal e liberdade econômi-

ca, vamos resgatar a confiança
em nosso país.”
O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações
negociadas na B3, fechou novamente em alta, batendo novo
recorde nominal. O indicador
fechou em 93.613 pontos, alta
de 1,72% sobre o pregão de terça-feira.
As ações mais negociadas na
B3 foram as da Petrobras e da
Vale, que tiveram alta de mais de
2%.
Já o dólar comercial fechou
o dia abaixo de R$ 3,70, com
uma desvalorização de cerca de
0,89%, cotado a R$ 3,6823 na
venda, menor valor desde 26 de
outubro.(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal
O DIA SP
OPME LOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA | CNPJ/MF 26.643.869/0001-48 | NIRE 35.230.289.567 | ATO Nº 02 DE 14 DE DEZEMBRO
DE 2018: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o Edital de Termo de Responsabilidade Nº 100/2018
em ANEXO. | MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 100/2018: A Junta Comercial
DO%STADODE3»O0AULOn*5#%30TORNAPËBLICOQUEOlELDEPOSIT¶RIODOSG¾NEROSEMERCADORIASRECEBIDOSPELAMATRIZDASOCIEDADEEMPRES¶RIA“OPME LOG LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA”,.)2% LOCALIZADANA2UA2UA5RUSSUÁ N ANDAR 
Conjunto 15, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-050, o Sr. Marcos Castelo Branco,BRASILEIRO CASADO EMPRES¶RIO PORTADOR
da cédula de identidade RG n° 19.841.032-3 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 178.131.978-28, residente na Rua Camille
0ISSARRO N 1UADRA- ,OTE 4AMBOR½ 3ANTANADE0ARNAÁBA30 #%0  PORMEIODESEUPROCURADORNDEREGISTRO
JUCESP 521.656/18-7) Marcos Alexandre Pinto Varelas,BRASILEIRO SOLTEIRO ADVOGADO PORTADORDAC½DULADEIDENTIDADE2'N
33.020.310-1 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 285.332.188-69, assinou em 12/12/2018 o Termo de Responsabilidade nº
100/2018, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento
de Registro EmpresarialE)NTEGRA¼»O DEVENDOSERPUBLICADOEARQUIVADONA*5#%30OPRESENTEEDITAL NOSTERMOSDOARTDA
supracitada Instrução Normativa. Marcelo Strama, Presidente da JUCESP.

Lime HY Participações S/A
CNPJ/MF nº 29.444.910/0001-45 - NIRE nº 35300514688
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data e hora: 14/11/18, às 10h. Local: Sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Fábio Augusto Rigo de Souza - Presidente; Angelo Rogério Ferrari - Secretário.
Deliberações por Unanimidade: (i) aprovar a mudança da Diretoria, retirado do cargo de Diretores sem denominação específica, Fábio Augusto Rigo de
Souza, RG18.822.228 SSP/SP e CPF/MF 183.513.488-21 e Angelo Rogério Ferrari, RG14.517.221-1 SSP/SP e CPF/MF114.770.478-32. Aprovada a nomeação e
posse dos Diretores sem denominação específica Nestor Kuhn, RG300 766 48 11 SSP/RS e CPF/MF205.866.120-68 e Pedro Luis Figueira Juca, RG80 34 12 08
27 SSP/RS e CPF/MF455.439.840-49. (ii) Aprovada a nova redação do artigo 8º do Estatuto: “Artigo 8º - A Companhia será administrada por uma diretoria, cujos
diretores terão mandato de 03 anos, passível de reeleição, a qual será composta por no mínimo por 02, e no máximo 05 membros, com a denominação de
Diretores sem denominação específica. Nos termos da lei, a diretoria será nomeada e poderá ser destituída a qualquer tempo pelos acionistas que representem
a maioria de votos. § 1º - A Diretoria é o órgão executivo da Administração da Companhia e tem competência para realizar todos e quaisquer atos relativos ao
objeto social, exceto aqueles que, de acordo com este Estatuto, sejam cometidos a outro órgão. § 2º - Para a prática dos atos a seguir relacionados será necessária
aprovação expressa da Assembleia, consubstanciada em ata de Assembleia: a) prestar avais ou fianças em nome da Companhia ou de suas Controladas; b) a
aquisição ou oneração de bens integrantes do ativo da Companhia ou suas Controladas; c) alienação de bens integrantes do ativo da Companhia ou suas
Controladas; d) realizar operações que, sob qualquer forma, caracterizem empréstimos, financiamentos ou captação de recursos em nome da Companhia ou de
suas Controladas; e) comprar ou vender bens imóveis da Companhia ou em nome desta ou de suas Controladas; f) realizar qualquer tipo de operação societária
que caracterize a constituição de empresas, formação de consórcios, associações ou joint ventures, seja de forma direta ou indireta; g) a aquisição, alienação ou
oneração de participações societárias detidas pela Companhia em outras sociedades; h) praticar qualquer ato que caracterize transformação, fusão, incorporação,
cisão ou alienação da Companhia; i) praticar atos estranhos ou alheios à atividade fim a que se destina a Companhia; j) celebrar contratos que gerem
despesas ou investimentos para a Companhia ou suas Controladas; e k) votar pela Companhia em assembleias ou reunião de sócios na(s) empresa(s)
controlada(s) ou na(s) qual(is) ela possua participação societária. § 3º - É vedada a nomeação de procuradores para representar a Companhia, exceto se de outra
forma autorizado pela Assembleia. § 4º - A Companhia somente será considerada validamente obrigada mediante as assinaturas (a) conjuntas dos Diretores; e
(b) desde que o ato praticado tenha obtido a autorização da Assembleia, quando aplicável. Nada mais. SP, 14/11/18. Fabio Augusto Rigo de Souza - Presidente;
Angelo Rogério Ferrari - Secretário. JUCESP 580.470/18-0 em 12/12/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Isec Securitizadora S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949 - Edital de Convocação
Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/17). Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª Séries da
1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.1 do Termo de Securitização dos Créditos
Imobiliários de CRI da 7ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI,
no dia 29/01/19 às 10h, na Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, SP/SP, para deliberar acerca da solicitação da Ellenco Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (“Devedora”) para deliberar sobre: I. Anuência prévia, nos termos do disposto na cláusula 8.1 “xi” da CCBI, para a realização da alteração do Contrato Social da devedora Ellenco Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 03.745.955/0001-66 (“Devedora”), para a cessão das quotas
correspondente a 5,44% de seu capital social, para JJPM Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 05.486.969/0001-38, “avalista” da operação; e
II. Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam
necessários para implementar o deliberado no item “i” acima. A Securitizadora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em 1ª convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos 50% mais um dos CRI em circulação, e sem 2ª convocação,
com qualquer número. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular,
acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verificação dos poderes,
inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas
com o reconhecimento de firma ou abono bancário do signatário. Para que a verificação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eficaz,
solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora
e à Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br. SP, 08/01/19.
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
FBVV – CNPJ 45.186.848/0001-95
Ficam convocadas todas as entidades filiadas a FBVV, a comparecerem
a AGE que se realizará nas dependências da Federação Brasileira de
Vôo a Vela – FBVV (Praça Rocha Falcão 47, sala 01, Vila Jaguará, São
Paulo), no dia 18 de JANEIRO de 2019, às 19:00h em primeira convocação,
e às 19:30h em segunda convocação, para na forma e com o quórum
estatutariamente previstos, deliberar sobre a seguinte pauta/ordem do
dia: Eleição do Conselho Fiscal. São Paulo, 08 de Janeiro de 2019.
Valéria Maria Caselato - Presidente da FBVV.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FBVV – CNPJ 45.186.848/0001-95
Ficam convocadas todas as entidades filiadas a FBVV, a comparecerem
a AGE que se realizará nas dependências da Federação Brasileira de
Vôo a Vela – FBVV (Praça Rocha Falcão 47, sala 01, Vila Jaguará, São
Paulo), no dia 18 de JANEIRO de 2019, às 19:00h em primeira convocação,
e às 19:30h em segunda convocação, para na forma e com o quórum
estatutariamente previstos, deliberar sobre a seguinte pauta/ordem do
dia: Aprovar as alterações estatutárias propostas pelo Conselho de
Direção e Administração da FBVV. São Paulo, 08 de Janeiro de 2019.
Valéria Maria Caselato - Presidente da FBVV.

OFICIALDO 6º OFICIALDE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTACAPITAL.FAZ
SABER que, em virtude do requerimento datado de 30 de novembro de
2018,por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no Setor
Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF, ficam
INTIMADOS, DEBORA PACHECO GARCIA, brasileira, casada,
microempresária,RG nº 297477821-SSP/SP, CPF sob nº 294.228.51840, e ANDERSON APARECIDO GARCIA PACHECO, brasileiro, casado,
encarregado, RG nº 351750903-SSP/SP, CPF sob nº 304.241.078-13,
a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento deR$38.780,40com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 7na matrícula nº
201.284,referentes à aquisição de um apartamento sob nº 93, localizado
no 9º andar do empreendimento denominado Condomínio Edifício
Maison Royale, situado na Rua Manifesto, nº 2.470, no 18º Subdistrito
– Ipiranga.O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, a contar da
última publicação deste edital; e não pago a importância devida, serão
constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da
Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização
pessoal dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital,
publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 08 de janeiro de 2019. Eu,
Adriana Bergamo Bianchini da Silva,Oficial Interina, a digitei, conferi e
assino.
09, 10 e 11/01

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do
Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZ SABER, a todos que o
presente edital virem ou interessar possa que, DOUGLAS JOSÉ MOREIRA DE SOUZA,
brasileiro, solteiro, maior, proprietário do estabelecimento comercial, RG nº 11498812, CPF
nº 063.203.446-79, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Almirante João de Faria
Lima nº 189, Jardim Clímax, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento
referente a 12 (doze) prestações em atraso, vencidas de 20/07/2017 a 20/06/2018, no valor
de R$26.367,49 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$30.309,95 (trinta
mil, trezentos e nove reais e noventa e cinco centavos), que atualizado até 18/01/2019,
perfaz o valor de R$42.239,63 (quarenta e dois mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta
e três centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos,
cujo financiamento foi concedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do
imóvel localizado na Avenida dos Ourives nº 632, apartamento nº 51, localizado no 5º
pavimento da Torre 02 do Empreendimento Fit Jardim Botânico I, na Saúde – 21°
Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com
Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 4 na matrícula nº 199.674. 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. Fica o
devedor desde já advertido 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, pela fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, 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, 09 de janeiro de 2019. O Oficial.
10, 11 e 12/01
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Circuito Sul-Americano

São Paulo, quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

Duplas são convocadas para as duas
primeiras etapas da temporada 2019

Eduardo Davi (esq) e Adrielson comemoram vitória no
Circuito Brasileiro
finais e pódios no Circuito Brasileiro. Aproveitamos as férias,
mas realizando trabalhos de musculação e parte física, para não
perdermos muito ritmo. Sabemos que cada etapa é importante
para o ranking geral e vamos dar
nosso melhor”, disse Eduardoque completou.
“Estamos começando os trabalhos com bola nesta semana,
vamos realizar uma boa preparação. A convocação foi uma sur-

presa, ficamos felizes e vamos
seguir, sempre tendo os mesmos
objetivos. Espero que o ano de
2019 seja ainda melhor do que
foi 2018 e vamos buscar representar o Brasil da melhor maneira
possível”.
Para a etapa de Coquimbo,
tradicional balneário chileno, as
duplas brasileiras convocadas são
Tainá/Victoria (SE/MS), Carolina Horta/Ângela (CE/DF), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR) e Jô/

Léo Gomes (PB/DF). Victoria,
que em 2018 conquistou duas
medalhas de ouro no Sul-Americano ao lado de Tainá, revelou
a expectativa para o torneio.
“Ficamos muito felizes com
essa convocação para a etapa do
Chile. Voltamos aos treinos nesta primeira semana de janeiro.
Viajamos nas férias, mas não deixamos de realizar atividades, fizemos musculação durante o passeio pelos Estados Unidos e outras ativações. Retomamos os
treinos intensos, queremos ter
uma boa pré-temporada e no final do mês vamos com tudo para
esta etapa, buscando trazer este
título ao Brasil”.
Além de São Francisco do
Sul e Coquimbo, estão confirmadas etapas em Lima (Peru), Brasília (DF) e Camaçari (Bahia). O
Brasil conquistou o título geral
do Circuito Sul-Americano nos
dois naipes em 2018. O país somou 1.400 pontos no naipe masculino, enquanto os argentinos
terminaram com 1.360. No naipe feminino, onde o Brasil venceu todas as etapas, foram 1.600
pontos. Colômbia e Argentina
ficaram na segunda colocação,
com 1.160 pontos.

Foto/Divulgação

V CPVP: inscrições para a
quarta etapa até dia 13/01

V Circuito Paulista de Vôlei de Praia
A quarta etapa do V Circuito
Paulista de Vôlei de Praia será
disputado de 18 a 20 de janeiro,
na cidade de Praia Grande, no litoral sul paulista, mais precisamente na Arena 3 da Praia Guilhermina. As melhores duplas do

estado, no masculino e feminino, participarão da etapa, a penúltima da temporada 2018/19, prometendo mais um torneio forte
e equilibrado.
As inscrições já estão abertas e poderão ser feita até o dia13

de janeiro, até às 23h59 (horário de Brasília). A ficha de inscrição da etapa deverá ser encaminhada para
o e-mail
fpv@fpv.com.br, com copia para
voleidepraia@fpv.com.br e
voleidepraia2@fpv.com.br. Vale
ressaltar que não serão aceitas
fichas manuscritas, em razão da
inegibilidade das mesmas.
A FPV alerta que os atletas, tanto os que necessitam
renovar como aqueles que farão o registro inicial, deverão
entrar em contato pelo e-mail
luzimar@fpv.com.br ou fone
(11) 3053-9565 para o processo regular. Este procedimento somente é possível durante os dias úteis de trabalho –
de 2ª a 6ª feira.
A temporada, que já teve
eventos em Guaíra e Campinas,
ainda terá mais uma etapa, programada para Ribeirão Preto, de
15 a 17 de fevereiro, também

antecipada por conta do calendário da CBV. Será mais uma cidade que fará sua estreia na relação de sedes da competição.
O Circuito Paulista de Vôlei
de Praia tem organização e realização da Federação Paulista de
Volleyball, com apoio das prefeituras das cidades-sede.
Curso
A CBV, FPV e Sesi realizarão o Curso Nacional de Treinadores de Vôlei de Praia Nivel II. O evento será realizado
no período de 18 a 25 de janeiro, no Sesi Votorantim, no
interior paulista. Os instrutores do curso serão Rossini
Freire e Gilmar Ricarte (Cajá).
Mais informações e procedimento de inscrições poderão ser
obtidos
pelo
e-mail
cursovoleibol@yahoo.com.
Mais informações no site
oficial, www.fpv.com.br

Depois de fechar 2018 como
uma das maiores revelação da F4 Americana, o jovem gaúcho
Arthur Leist inicia a temporada
2019 como convidado da Birel
Art para correr como piloto oficial da equipe em dois renomados campeonatos de kart nos
EUA: o SKUSA e o Florida Winter Tour, torneio no qual se destacou em 2018. As competições
serão parte de sua preparação
para a temporada 2019 da F4
Americana, que começa em abril.
“Fiquei muito honrado pelo
convite da equipe Birel Art e
com certeza é uma oportunidade
incrível para minha carreira. É
claro que agora meu foco na carreira são as competições de fórmula, tendo iniciado minha trajetória aqui nos Estados Unidos
no ano passado justamente na F4
Americana, mas com certeza a

melhor preparação possível enquanto não começam os testes da
categoria é o kart de alto nível.
Então, essa oportunidade sendo
piloto oficial da Birel Art será
ótima para eu me preparar para o
campeonato 2019”, diz Arthur,
que é irmão de Matheus Leist,
piloto da AJ Foyt na Indy.
Com dois pódios, uma pole
position e o top-10 na F-4 norte-americana em 2018, o piloto gaúcho destaca sua evolução
ao longo do ano em sua primeira temporada em carros de fórmula.
“Meu começo foi difícil: não
tive como fazer tantos testes
quanto meus concorrentes antes
do começo da temporada e obviamente as primeiras corridas acabaram sendo de adaptação. Em
compensação, a segunda metade
foi muito boa, tanto que ganhei

Foto/ Reprodução/Instagram

Arthur Leist recebe convite da Birel Art para
correr no SKUSA e Florida Winter Tour

Arthur Leist
o troféu de “Melhor Evolução”
na cerimônia de encerramento da
F-4”, diz Arthur, que também é
integrante do time Cimed Racing
de pilotos.

A primeira etapa do SKUSA
acontece a partir desta sexta-feira, entre os dias 11 e 13, enquanto a segunda etapa será no segundo final de semana de fevereiro.

Dakar

Cumprindo objetivo,
Marcos e Kleber
superam as dunas do
segundo dia e fecham
em quinto lugar
Sem sair do UTV após a largada - o principal objetivo
dos Baumgart - dupla do 412 faz boa etapa; Cristian e
Beco voltam a enfrentar problemas elétricos, mas completam

Foto/José Mário Dias

Foto/William Lucas

Oito duplas foram convocadas para as etapas de São Francisco do Sul (SC) e Coquimbo (Chile)
As duplas brasileiras que representarão o país nas duas primeiras etapas do Circuito SulAmericano de vôlei de praia
2019 foram definidas pela Confederação Brasileira de Voleibol
(CBV). Serão quatro duplas em
cada evento, duas no naipe feminino e duas no naipe masculino.
O primeiro torneio ocorre em
São Francisco do Sul (SC), de 18
a 20 de janeiro, enquanto a segunda parada será em Coquimbo
(Chile), de 1 a 3 de fevereiro.
Na etapa brasileira, as equipes convocadas são Juliana/Andressa (CE/PB), Neide/Josi (AL/
SC), Thiago/Geoge (SC/PB) e
Eduardo Davi/Adrielson (PR).
Será a primeira vez que São Francisco do Sul, no litoral norte de
Santa Catarina, recebe uma etapa
do Sul-Americano. Empolgado
com a medalha de bronze conquistada na etapa de Campo Grande
(MS) do Circuito Brasileiro, em
novembro do ano passado, Eduardo Davi analisou a preparação ao
torneio continental.
“A expectativa para representar o país é sempre alta. Tivemos
bons resultados recentemente,
um trabalho com uma crescente
boa, colhendo frutos com semi-

Enquanto Cristian Baumgart e Beco Andreotti voltaram a
sofrer com problemas
O segundo dia de competição já começou a mostrar
as garras do Dakar. Em etapa de 342 quilômetros cronometrados de 553 entre
Pisco e San Juan de Marcona, pilotos e navegadores
voltaram a enfrentar as dunas peruanas em um dia já
bastante longo. Dentro do X
Rally Team, equipe brasileira que disputa seu primeiro
Dakar, tranquilidade pelo
fato de Marcos Baumgart e
Kleber Cincea terem fechado a etapa em um excelente
quinto lugar entre os UTVs;
por outro, Cristian Baumgart
e Beco Andreotti voltaram a
sofrer com problemas elétricos que os fizeram perder
bastante tempo, finalizando
o dia no 15º lugar.
Os 311 quilômetros cronometrados – distribuídos
em oito waypoints – foram
completados por Marcos e
Kleber no Can-Am 412 em
4h16min04s,
apenas
6min17s atrás da dupla chilena que venceu a etapa.
“Prova dura hoje, de navegação difícil e muitas pedras no meio da areia. Viemos bem, em uma tocada
boa, sem risco, sem tomar
susto, e de certa forma vendo o que acontece neste ritmo acabamos nesta posição,
o que é muito bom. A ideia é
se manter assim, entre os
cinco, entre os dez. Ainda
estamos aprendendo sobre
os limites do equipamento,
e o Dakar está só no come-

ço”, destacou Marcos, que
até aqui tem cumprido com
o objetivo de não sair do
UTV uma vez que é dada a
largada. “Nem para ir no banheiro”. O segredo, revela,
é o uso de fraldas geriátricas durante a prova.
Cristian e Beco, no 398,
que tiveram de enfrentar
contratempos com o sistema elétrico do UTV no primeiro dia, voltaram a ter de
parar várias vezes para que
o carro parasse de apagar.
Terminaram o dia 40min15s
atrás dos vencedores da especial, em 15º lugar. Pelo
menos, agora sabem a origem do problema.
“Paramos mais de 20 vezes durante o trecho. Primeiro foi para consertar a
correia do motor que havia
se soltado, e aí as panes elétricas voltaram a acontecer.
Aí conseguimos achar uma
posição específica para prender o chicote para que o carro não apagasse e nos últimos 120 quilômetros seguimos sem problema nenhum.
Agora sabemos o que fazer
para sanar esta questão”, alivia-se Cristian Baumgart.
O terceiro dia do Dakar
se desenha com o mesmo
grau de dificuldade de terça-feira (8). A caravana da
prova deixa San Juan de Marcona com destino a Arequipa, em uma distância total de
quase 800 quilômetros
(798), dos quais 331 valerão para a cronometragem.

