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Bolsonaro assina MP para
combater fraudes na Previdência
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ANP aprova mais R$ 675 milhões
em subvenção para óleo diesel

Brasil foi 5º país em
ranking de uso diário de

celulares no mundo

Esporte
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Comercial
Compra:   3,75
Venda:       3,75

Turismo
Compra:   3,60
Venda:       3,91

Compra:   4,26
Venda:       4,26

Compra: 143,92
Venda:     173,04

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

22º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

27º C

21º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia. Pe-
ríodos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Manhã Tarde Noite

30º C

21º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Após um ano de muitas
conquistas em 2018, Rafael
Câmara inicia mais uma tempo-
rada na Europa neste final de se-
mana em Adria, na Itália. Cam-
peão brasileiro de kart no ano

Rafael Câmara inicia
temporada na

Europa no teste
oficial do WSK

passado, o piloto pernambu-
cano participará dos testes
oficiais de inverno do WSK
(World Series Karting), um
dos principais campeonatos
de kart do mundo.   Página 6

Copa América de Downhill 4X é
desafio para Lucas Borba e Renato

Rezende em São Roque (SP)
A edição de 2019 da Copa

América de Downhill (DH)
4X será realizada neste fim
de semana, em São Roque
(SP), e assim como na tem-
porada passada terá dois re-
presentantes do Shimano
Sports Team. O catarinense
Lucas Borba (Manoel Mar-
chetti/Shimano) e o carioca
radicado em Poços de Cal-
das (MG), Renato Rezende
(GT Bicycles/Nissan/Shi-
mano), estarão em ação no
evento no Ski Mountain
Park.                          Página 6 Lukinha Borba
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Copel Telecom Maringá
recebe o Sesi-SP

neste sábado

Sesi-SP

A Superliga Cimed masculi-
na de vôlei 2018/2019 terá cin-
co jogos válidos pela segunda
rodada do returno realizados nes-
te sábado (19). Entre eles, bom
jogo previsto para o confronto
entre Copel Telecom Maringá
Vôlei (PR) e Sesi-SP. O duelo
entre o sexto colocado na tabela
de classificação e o vice-líder do
campeonato será às 19h, no gi-
násio Chico Neto, em Maringá
(PR), com transmissão ao vivo
do SporTV 2. O confronto colo-
ca frente a frente as duas equi-
pes que se enfrentaram na sema-
na passada (dia 10 de janeiro),
pela Copa Brasil.          Página 6
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IMSA: Derani chega para
defender a atual campeã
de olho no bicampeonato

em Daytona

Cadillac DPi-VR #31 que Pipo Derani irá pilotar nesta
temporada

Depois de correr contra a
equipe Whelen Engineering
Racing por três anos, o brasi-
leiro Pipo Derani estará a bor-
do do Cadillac DPi-VR #31 na
temporada 2019 do IMSA We-

atherTech SportsCar Champi-
onship, que terá sua primeira
etapa nos dias 26 e 27 de ja-
neiro com a tradicional 24
Horas de Daytona, na Flórida
(EUA).                         Página 6
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Trump cancela
viagem de
delegação
americana
a Davos

O governo dos Estados
Unidos (EUA) anunciou na
quinta-feira (17) que o presi-
dente Donald Trump decidiu
cancelar a viagem da delegação
americana à cidade de Davos,
na Suíça, onde representantes
de vários países se reúnem na
próxima semana para o Fórum
Econômico Mundial.

A Casa Branca justificou que
as autoridades são necessárias
em Washington para lidar com
a paralisação que atinge vários
setores do governo. Em seu 27º
dia, o chamado shutdown já é o
mais longo da história do país.

“Em consideração aos 800
mil trabalhadores americanos
que não estão recebendo paga-
mento e para garantir que sua
equipe possa ajudar como ne-
cessário, o presidente Trump
cancelou a viagem ao Fórum
Econômico Mundial em Davos,
na Suíça”, afirmou a porta-voz
da Casa Branca, Sarah Sanders,
em comunicado.         Página 3
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Smartphone

Os brasileiros passaram mais
de três horas por dia usando o
celular em 2018. Essa média co-
locou o país em 5º lugar no
ranking global de tempo dispen-

dido com esse aparelho. O dado
é do relatório Estado de Serviços
Móveis, elaborado pela consulto-
ria especializada em dados sobre
aplicativos para dispositivos mó-

veis App Annie, considerando um
dos mais completos do mundo.

Considerando todos os paí-
ses analisados, os usuários de
smartphones ficaram em média
três horas por dia usando aplicati-
vos móveis. Os países onde essa
mania obteve maior popularidade
foram Indonésia, Tailândia, China
e Coreia do Sul. No primeiro caso,
a média ultrapassou as quatro ho-
ras por dia. A lista considerou os
dados de clientes de celulares com
sistema operacional Android.

Na comparação com 2016, o
tempo médio diário usando smar-
tphones cresceu 50%. Na divisão
por tipos de aplicações, as redes
sociais concentraram 50% das
horas gastas nesses aparelhos, se-
guidas por programas de reprodu-
ção de vídeo (15%) e por jogos
eletrônicos (10%).         Página 4
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A diretoria da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP)
aprovou o pagamento, para
oito distribuidoras, de R$ 675,5
milhões em subvenções à
comercialização do óleo diesel.
A maior parte desse valor (R$
622,5 milhões) será destinado
à Petrobras.

As outras empresas que re-
ceberão o dinheiro serão a
Blueway (R$ 22,3 milhões),
Flamma (R$ 15,8 milhões), Oil

Trading (R$ 7,3 milhões),
Riograndense (R$ 5,8 mi-
lhões), Varo Energy (R$ 1,3
milhão), Farol (R$ 300 mil) e
Dax Oil (R$ 232 mil).

As subvenções foram
estabelecidas pela Lei 13.723
de 2018, aprovada como par-
te do acordo do governo fe-
deral com os caminhoneiros
para reduzir o preço do óleo
diesel e acabar com a greve
geral da categoria, ocorrida
em maio.                 Página 3

Seguro-desemprego é
reajustado em 3,43%

Ampliado postos para o
parcelamento de multas

de trânsito

O Ibovespa, principal indica-
dor de desempenho das ações
negociadas na B3 (Bolsa de
Valores de São Paulo), encer-
rou a semana com novo recor-
de  nominal ,  a lcançando
96.096 pontos, o que repre-
senta alta de 0,78% em rela-
ção ao pregão anterior. Na
quinta-feira (17),  o índice
chegou a 95.351 – maior pon-
tuação registrada até então.

O Ibovespa acumula alta de
5,58%, considerando o fecha-
mento do índice entre 2 de janei-

Bolsa fecha semana em
alta e índice de desempenho

bate recorde
ro, primeiro dia de funcionamen-
to da B3 em 2019, e a  sexta-fei-
ra (18).

As ações com melhor de-
sempenho foram: Natura, Ele-
trobras, Marfrig e Fleury. As
maiores baixas foram registra-
das nos papéis da Embraer,
Kroton, Smiles, Braskem e
B2W Digital.

O dólar comercial fechou a
semana também em alta, com va-
riação positiva de 0,23%. A mo-
eda norte-americana foi negoci-
ada a R$ 3,75. (Agencia Brasil)



Ampliado postos para o
parcelamento de multas

São Paulo
Jornal O DIA SP
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CESAR
 NETO

M Í D I A S 

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

C Â M A R A  ( S P )

A âncora pra que a Mesa Diretora, agora presidida pelo vere-
ador Eduardo Tuma (PSDB) possa alçar o maior e mais impor-
tante Parlamento municipal do Brasil nas mídias e redes sociais
são os 50 anos que a Casa tá completando no Palácio Anchieta
(centro histórico de São Paulo).       

P R E F E I T U R A ( S P ) 

O possível arco de alianças que o prefeito (mais jovem no
Século 21) Bruno Covas tá construindo vai de adversários das
lógicas políticas até juntar os clubes (e torcedores) corinthia-
nos, palmeirenses e são-paulino, pra unidos acima das paixões
lutar pelo fim da violência contra a mulher. 

A S S E M B L E I A  ( S P )

Uma coisa é certa e líquida. Caso o PSL de Bolsonaro não
eleja sua mais votada deputada (Janaína Paschoal) - com pouco
mais de 2 milhões de votos à Presidência da Mesa Diretora no
dia 15 março 2019, o partido do Presidente Bolsonaro vai ocu-
par cargos importantes nas Comissões.  

C O N G R E S S O 

Entre o que o veterano ex-presidente do Senado, senador Re-
nan (MDB), oferece pra ter o voto de Flavio Bolsonaro (PSL) e
ser de novo eleito à Mesa Diretora, a blindagem jurídica ao elei-
to Flavio Bolsonaro (PSL), acusado sobre um assessor que ma-
nipulava verbas de gabinete na ALERJ.     

G O V E R N O  ( S P )

O fato de Doria (PSDB) ter em seu governo um nome da ex-
pressão internacional (na Economia) como Meirelles (ainda no
MDB ele que foi candidato Presidencial), faz do ex-prefeito de
São Paulo alguém tão vendedor (do Estado de São Paulo) como o
Presidente Bolsonaro (PSL) do Brasil.   

P R E S I D Ê N C I A 

Não é só em Bolsonaro (PSL) que o mundo tá de olho, inclu-
sive em relação a tirar a Venezuela das mãos do ditador Maduro.
O mundo protestante-cristão olha pra 1ª Dama Michelle, que pode
fazer história com o discernimento de quem quer honrar sua igreja
Batista e Jesus acima dela.   

P A R T I D O S  

O PSL, que de nano vai virar giga, se enquadrará também às
crenças religiosas (em especial a hebraica-cristã) e aos princípi-
os e valores militares como uma das âncoras que dá suporte a
eles quando chegam ao Poder pelo voto popular como rolou.
Muito diferente da ARENA (1964-85).   

H I S T Ó R I A S 

Continua a injustiça com Manoel da Nóbrega, em relação à
fundação da Vila que hoje é a megacidade de São Paulo. A igreja
Católica e os Jesuítas podiam e deviam resgatar tal história. Em
tempo: não que o noviço José de Anchieta não tenha tido decisiva
importância pros demais 465 anos.    

E D I T O R

A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO tornou-se referência das liberdades possíveis . Ele está
dirigente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”.
Recebeu Medalha Anchieta na Câmara paulistana e Colar de Honra
ao Mérito na Assembleia (SP). 

..............................................
EMAIL cesar@cesarneto.com

A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes
(SMT), por meio do Departamen-
to de Operação do Sistema Viá-
rio (DSV), está ampliando a ofer-
ta do serviço de parcelamento de
multas de trânsito. Desde o final
de dezembro, as penalidades po-
dem ser divididas em até 12 ve-
zes no cartão de crédito.

Além do posto do DSV no
Bom Retiro, o serviço também
está sendo oferecido , em fase
de testes, nos postos no depar-
tamento nas unidades do Detran
Aricanduva e Guarapiranga (con-
fira os endereços abaixo). Tam-
bém estão sendo implantados
pontos de atendimento para o
parcelamento nas Subprefeitu-
ras de M’Boi Mirim, Aricandu-
va e Santana/Tucuruvi. Futura-
mente, o DSV deve expandi-lo
para todas as 32 Subprefeituras.

Para realizar o parcelamen-
to, é preciso levar o número do
Renavam do veículo e o cartão

de crédito, além de um docu-
mento pessoal para comprovar a
titularidade do cartão.

Não poderão ser parceladas
as multas inscritas em dívida ati-
va e os pagamentos inscritos em
cobrança administrativa, além
das infrações cometidas com
veículos de outros Estados ou
anotadas por órgãos que não per-
mitam o parcelamento ou o pa-
gamento com cartão. Atualmen-
te existem 9,8 milhões de mul-
tas de trânsito em aberto, e os
proprietários de veículos devem
ao município aproximadamente
R$ 4,9 bilhões. O parcelamento
tem o objetivo de facilitar a qui-
tação de débitos pendentes, des-
complicando a liberação dos ve-
ículos.

“O intuito do parcelamento
é beneficiar aquele cidadão que
está com dívida, não pode fazer
o seu veículo circular e não pode
nem sequer se desprender do seu
bem. A partir do momento em

que quitou essa dívida, ele pode
vender o seu veículo ou circular
de forma livre para ganhar o seu
dinheiro. A ideia é melhorar a
vida do cidadão”, explica o se-
cretário municipal de Mobilida-
de e Transportes, Edson Caram.

A medida também beneficia
todos os motoristas da cidade
que eventualmente cometam al-
guma infração e que agora têm à
disposição outro meio para o
pagamento das multas, além da
possibilidade de fazer o parce-
lamento.

Atualmente são três empre-
sas que oferecem o serviço de
parcelamento de multas emitidas
na cidade de São Paulo pelo
DSV: Zignet, Zapay Pagamentos
e Datalink. As três empresas ope-
ram o parcelamento por meio das
bandeiras Mastercard, Visa e Elo,
sem qualquer custo para a Prefei-
tura, e o repasse dos valores ar-
recadados é feito diretamente à
administração municipal.

Serviço
Endereços dos postos do

DSV e das Subprefeituras onde
é possível fazer o parcelamento
de multas de trânsito:

DSV
- Centro: Avenida do Estado,

nº 900 - Bom Retiro
-  Zona les te :  Shopping

Aricanduva - Avenida Arican-
duva, nº 5.555 (em fase de tes-
tes)

- Zona sul: Shopping Fiesta -
Av. Guarapiranga, nº 752 (em
fase de testes)

Subprefeituras
- Subprefeitura Santana/Tu-

curuvi: Avenida Tucuruvi, 808,
Tucuruvi, zona norte;

- Subprefeitura Aricanduva: 
Rua Atucuri, 699, Vila Carrão,
zona leste;

- Subprefeitura M’ Boi
Mirim: Av. Guarapiranga, 1.695,
Parque Alves de Lima, zona sul.

Prefeito visita as dependências do
Serviço Especializado de Abordagem

Social (SEAS) Regional Sé
O prefeito Bruno Covas,

acompanhado pelo secretário
municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social, José Cas-
tro, visitou na sexta-feira (18)
o Serviço Especializado de
Abordagem Social (SEAS)  Re-
gional Sé.

Por meio do SEAS, a  Secre-
taria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (SMA-
DS) realiza abordagens e busca
ativa para identificar a incidên-
cia de pessoas ou famílias em
situação de rua e que utilizam
espaços públicos como meio de
moradia e/ou sobrevivência.

A unidade Regional Sé, inau-
gurada em 24 de outubro de
2018 e administrada pelo  Insti-
tuto  Fomentando Redes e Em-
preendedorismo Social  (INFO-
REDES), atualmente é o servi-
ço social modelo que busca o
fortalecimento de vínculos com
a população em situação de rua
e encaminhamentos para  Cen-
tros de Acolhida,  Núcleos de
Convivência, serviços de saúde
e regularização de documentos,
com o objetivo de resgatar a au-
tonomia dessas pessoas. Em

média, são 250 atendimentos
todos os dias, e mais de 120 en-
caminhamentos aos equipamen-
tos especializados.

Diariamente, em turnos di-
ferentes, equipes de orientado-
res socioeducativos percorrem
os perímetros da região para
ofertar acolhimento, orientação
e encaminhamentos para os ser-
viços da rede, como pernoite,
higiene pessoal, almoço e aten-
dimento de saúde, visando o res-
gate da autonomia, cidadania e
efetivando a proteção social.

“Estas ações sociais têm o ob-
jetivo de fortalecer os acolhimen-
tos e permanência deste público nos
equipamentos da rede socioassis-
tencial e também de fornecer fer-
ramentas para que eles conquistem
autonomia e restabeleçam o conví-
vio social”, destaca o secretário
da SMADS, José Castro.

As iniciativas, com duração
aproximada de 4 horas, são co-
ordenadas por uma equipe com-
posta por orientadores socioe-
ducativos, técnicos e gerentes,
e envolve atividades lúdicas,
como apresentações musicais,
oficinas em geral e atendimen-

to com profissionais especiali-
zados de diferentes áreas. Por
fim, ocorrem os encaminha-
mentos para pernoite. Essas ati-
vidades normalmente têm ende-
reços fixos, nas regiões do Gli-
cério, Anhangabaú e Liberdade.

A última ação com este foco
ocorreu no dia 15 de dezembro
de 2018, no CTA Liberdade. Ao
todo,  45 moradores em situação
de rua participaram da atividade
que debateu os cuidados com a
saúde. Os participantes assisti-
ram a uma palestra de higiene
pessoal, estiveram em rodas de
conversa e receberam os cuida-
dos como corte de cabelo e bar-
ba, atendimento com psicólogos
e assistentes sociais.

As ações para o primeiro
semestre de 2019 irão come-
çar em fevereiro com a se-
guinte programação:

Fevereiro – Prevenção ao
alcoolismo;

Março – Conscientização das
doenças transmissíveis e Come-
moração ao Dia da Mulher;

Maio – Comemoração ao
Dia do Trabalho e Combate ao

Abuso e Exploração de Crianças
e Adolescentes;

Junho - Festa Junina.
A unidade da SEAS Regional

Sé está localizada na Avenida São
João, 802, 2º andar, Centro. Ela é
composta por 54 orientadores
socioeducativos, 3 técnicos, sen-
do 2 psicólogos e 1 assistente
social,  e 1 Gerente. O atendimen-
to do serviço é diário e o horário
de funcionamento é das 8h às 22h.

Sobre o SEAS
A SMADS tem 31 Serviços

Especializados de Abordagem
Social (SEAS) para população em
situação de rua (adultos, crianças
e adolescentes) e 6 Serviços de
Abordagem às pessoas usuárias
de substâncias psicoativas.

No ano de 2018, as equipes
realizaram 566.162 aborda-
gens com 326.160 encami-
nhamentos. A população é en-
caminhada para Centros de
Acolhida   (CAs) ,  Centros
Temporários de Acolhimento 
(CTAs), Núcleos de Convivên-
cia,  CAPS,  CRATOD,  AMA, 
UBS,  Poupatempo.
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EDITORIAL
O descanso do general

O brasileiro não se conven-
ce, comove-se. Desde o gover-
no do PT vimos o glorioso Exér-
cito Brasileiro sob a voz de co-
mando do general de quatro estre-
las Eduardo Vilas-Bôas. Militar
dos mais honrados da nossa caser-
na, o general de tanto engolir sa-
pos na era petista acabou adoecen-
do gravemente no governo de Mi-
chel Temer, até ir parar inerte na
temida cadeira de rodas.

Acometido por uma doença
degenerativa que tirou todos os
seus movimentos. Mas, na ver-
dade, ele não largou o comando
do Exército mesmo incapacita-
do fisicamente porque não quis,
não por uma benevolência de
Temer, como dizem alguns. Na
condição de presidente mais re-
jeitado da história do Brasil o
ex-presidente via na farda VO do
general Vilas-Bôas, a sua tábua
de salvação no caso de uma ten-
tativa de apeá-lo do poder.

O fato é que durante todo esse
tempo o Brasil se acostumou
com a imagem de um comandan-

te inepto, inapto para o serviço
militar, cadeirante, auxiliado por
um respirador artificial a desper-
tar a comoção pública, até a as-
sunção do Presidente Jair Bolso-
naro e a sua conseqüente substi-
tuição no comando do EB. Só
que a definitiva saída de cena do
general não se deu por comple-
to. Para a surpresa do Brasil o
velho general irá ocupar uma as-
sessoria no Gabinete de Seguran-
ça Institucional do Palácio do
Planalto.

Fora a logística que a sua
presença irá requerer no gabine-
te presidencial para o seu trân-
sito palaciano, tipo rampas es-
peciais de acesso etc. etc. até
agora não se sabe que utilidade
intelectual teria o general
Eduardo Vilas-Bôas na assesso-
ria do general Augusto Heleno,
ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Pre-
sidência da República? Não ocu-
pem mais o general. Deixem o
homem descansar e seguir para
o seu ocaso em paz.

Trens da CPTM têm circulação
alterada neste fim de semana

Neste fim de semana, 19 e
20 de janeiro, a CPTM (Com-
panhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos) realizará obras de
modernização em suas linhas.
Por isso, os trens circularão
com maiores intervalos em tre-
chos e horários específicos. 
Confira a programação e ante-
cipe sua viagem:

Linha 7-Rubi (Luz –
Francisco Morato)

Domingo: das 4h à meia-
noite, serão executados servi-
ços nos equipamentos de via
permanente nas imediações da
Estação Jaraguá. O intervalo
médio entre os trens será de 24
minutos entre as estações Luz
e Francisco Morato.

Linha 8-Diamante (Júlio
Prestes – Itapevi)

Domingo:  das 4h à meia-
noite, haverá intervenções no
sistema de rede aérea entre as
estações Barueri e Itapevi. Das
8h às 19h, os serviços estarão
concentrados nos equipamen-
tos de via permanente, entre as
estações Presidente Altino e
Osasco. O intervalo médio en-
tre os trens será de 16 minu-
tos de Júlio Prestes a Barueri

e de 32 minutos de Barueri a
Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Gra-
jaú – Osasco)

Sábado: das 20h até o fim
da operação comercial, devido
às intervenções no sistema de
sinalização, a circulação fica-
rá interrompida entre as esta-
ções Presidente Altino e Osas-
co. O usuário que desejar pros-
seguir viagem deverá utilizar a
Linha 8-Diamante. Também
haverá obras de modernização
dos equipamentos de via per-
manente entre as estações Ber-
rini e Morumbi. O intervalo
médio entre os trens será de 22
minutos entre Presidente Alti-
no e Grajaú.

Domingo: das 6h à meia-
noite, haverá obras de moder-
nização do sistema de rede aé-
rea e de equipamentos de via
permanente entre as estações
Jurubatuba e Grajaú. Das 8h às
19h, a circulação ficará inter-
rompida entre as estações Pre-
sidente Altino e Osasco para
serviços nos equipamentos de
via permanente. Neste período,
o usuário que desejar prosse-
guir viagem deverá utilizar a
Linha 8-Diamante.

O intervalo médio entre os
trens será o seguinte:

Das 6h às 8h: 11 minutos de
Osasco a Jurubatuba e 22 mi-
nutos de Jurubatuba a Grajaú.

Das 8h às 19h: 22 minutos
entre Presidente Altino e Grajaú.

Das 19h à meia-noite: 11
minutos de Osasco a Jurubatu-
ba e 22 minutos de Jurubatuba
a Grajaú.

Linha 10-Turquesa (Brás
– Rio Grande da Serra)

Domingo: das 8h às 16h30,
os trabalhos serão executados
no sistema de rede aérea entre
as estações São Caetano do Sul
“Prefeito Walter Braido” e
Utinga. O intervalo médio en-
tre os trens será de 26 minu-
tos de Brás a Rio Grande da
Serra.

Linha 11-Coral (Luz –
Guaianases)

Domingo: das 4h à meia-
noite, as obras de moderniza-
ção ocorrerão no sistema de
rede aérea entre as estações
Corinthians-Itaquera e Guaia-
nases. O intervalo médio será
de 15 minutos de Luz a Brás e
de 30 minutos de Brás a Guai-
anases.

Extensão da Linha 11-Co-
ral (Guaianases – Estudantes)

Domingo: das 4h à meia-
noite, também haverá obras de
modernização do sistema de
rede aérea entre as estações
Antonio Gianetti Neto e Fer-
raz de Vasconcelos. O interva-
lo médio dos trens será de 22
minutos entre Guaianases e
Estudantes.

Linha 12-Safira (Brás –
Calmon Viana)

Domingo:  das 4h à meia-
noite, em decorrência de ser-
viços nos equipamentos de via
permanente, entre as estações
Comendador Ermelino e São
Miguel Paulista, o intervalo
médio entre os trens será de 25
minutos em toda a linha.

Executar as obras de mo-
dernização, mantendo simulta-
neamente o atendimento aos
usuários, exige medidas como
promover intervenções em ho-
rários de menor movimentação
de passageiros, aos finais de
semana, feriados e madrugadas.

Em caso de dúvidas ou in-
formações complementares, a
CPTM coloca à disposição o
Serviço de Atendimento ao
Usuário: 0800 055 0121.
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Trump cancela
viagem de delegação
americana a Davos
O governo dos Estados Unidos (EUA) anunciou na quinta-

feira (17) que o presidente Donald Trump decidiu cancelar a via-
gem da delegação americana à cidade de Davos, na Suíça, onde
representantes de vários países se reúnem na próxima semana
para o Fórum Econômico Mundial.

A Casa Branca justificou que as autoridades são necessárias
em Washington para lidar com a paralisação que atinge vários
setores do governo. Em seu 27º dia, o chamado shutdown já é o
mais longo da história do país.

“Em consideração aos 800 mil trabalhadores americanos que
não estão recebendo pagamento e para garantir que sua equipe
possa ajudar como necessário, o presidente Trump cancelou a
viagem ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça”, afir-
mou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, em comunicado.

O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, deveria chefiar a
delegação de cinco pessoas, que incluía o secretário de Estado,
Mike Pompeo, o secretário de Comércio, Wilbur Ross, o repre-
sentante comercial dos Estados Unidos Robert Lighthizer e o
assessor de Trump Chris Liddell.

Na semana passada, o próprio presidente já havia anunciado
que não participaria do evento em Davos, também usando como
justificativa a paralisação parcial que atinge o governo.

O Fórum Econômico Mundial ocorre entre 22 e 26 de janei-
ro e, neste ano, terá como tema principal a globalização na era da
quarta revolução industrial, caracterizada por fenômenos como
a inteligência artificial, a nanotecnologia e a aceleração da in-
dústria robótica.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, comparecerá ao even-
to, em sua primeira viagem internacional desde que tomou
posse. A chanceler federal alemã, Angela Merkel, e os primei-
ros-ministros da Itália, Giuseppe Conte, e da Espanha, Pedro Sán-
chez, também têm presença confirmada.

Tensão
Na quinta-feira, Trump negou à presidente da Câmara dos

Representantes, a democrata Nancy Pelosi, o uso de aeronave
oficial para uma viagem ao exterior.

“À luz dos 800 mil trabalhadores americanos que não rece-
bem pagamento, tenho certeza que você concordaria que adiar
esse evento de relações públicas é totalmente apropriado”, es-
creveu o presidente em carta à deputada democrata.

Pelosi e outros congressistas fariam uma viagem oficial, em
um avião militar, para a Bélgica, onde se reuniriam com líderes
da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e para o
Afeganistão, onde visitariam tropas americanas. A decisão de
Trump foi tomada momentos antes de os parlamentares embar-
carem.

Um porta-voz de Pelosi informou que a viagem à Bélgica pre-
tendia “afirmar o compromisso dos Estados Unidos com a Otan”,
aliança militar que é alvo frequente das críticas do presidente.

Já a visita ao Afeganistão visava a obter “informações críticas
de inteligência e segurança nacional dos que estão na linha de
frente”. O porta-voz, inclusive, lembrou uma viagem que Trump
fez ao Iraque em 26 de dezembro, pouco depois do início da pa-
ralisação do governo.

Alguns viram a decisão do líder republicano como uma reta-
liação a Pelosi, que na véspera pedira ao presidente que adiasse
seu tradicional discurso sobre o Estado da União, previsto para
29 de janeiro, até que a paralisação do governo seja resolvida.

Governo paralisado
Em 22 de dezembro, o governo americano deu início ao

fechamento de cerca de um quarto de seus serviços, depois
de republicanos e democratas não terem chegado a um acordo
orçamentário no Congresso sobre as exigências de Trump para
o financiamento de um controverso muro na fronteira com o
México.

Embora dias antes os parlamentares tivessem concordado
com um orçamento, o presidente se negou a assiná-lo, uma
vez que o documento não incluía os mais de US$ 5 bilhões
que ele havia exigido para a construção do muro, levando as-
sim à atual paralisação.

O shutdown atinge agências de dez departamentos do gover-
no federal, incluindo Transporte e Justiça, assim como dezenas
de parques nacionais.

Além disso, afeta cerca de 800 mil dos 2,1 milhões de funci-
onários do governo, que pararam de receber seus salários. De-
les, 420 mil têm que comparecer ao trabalho, em serviços con-
siderados “essenciais”, enquanto o restante permanece em casa.
(Agencia Brasil)

A diretoria da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP)
aprovou o pagamento, para oito
distribuidoras, de R$ 675,5
milhões em subvenções à co-
mercialização do óleo diesel.
A maior parte desse valor (R$
622,5 milhões) será destinado
à Petrobras.

As outras empresas que re-
ceberão o dinheiro serão a Blu-
eway (R$ 22,3 milhões), Flam-
ma (R$ 15,8 milhões), Oil Tra-
ding (R$ 7,3 milhões), Rio-
grandense (R$ 5,8 milhões),
Varo Energy (R$ 1,3 milhão),
Farol (R$ 300 mil) e Dax Oil
(R$ 232 mil).

As subvenções foram esta-
belecidas pela Lei 13.723 de
2018, aprovada como parte do
acordo do governo federal com
os caminhoneiros para reduzir o
preço do óleo diesel e acabar
com a greve geral da categoria,
ocorrida em maio.

A Lei estabelece que a União
conceda subvenção econômica
na comercialização de óleo die-
sel, para abater parte dos custos
dos produtores e importadores,
no valor de R$ 0,07 (sete centa-
vos) por litro até o dia 7 de ju-
nho de 2018 e de R$ 0,30 (trin-
ta centavos) por litro de 8 de ju-
nho até o dia 31 de dezembro de
2018. (Agencia Brasil)Plataforma de petróleo
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Seguro-desemprego é
reajustado em 3,43%

O empregado demitido sem
justa causa terá o seguro-desem-
prego corrigido em 3,43%, cor-
respondente à inflação do Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) no ano passado,
informou na sexta-feira (18) o
Ministério da Economia.

A parcela máxima passará de
R$ 1.677,74 para R$ 1.735,29.
A mínima, que acompanha o va-
lor do salário mínimo, foi rea-
justada de R$ 954 para R$ 998.
Os novos valores serão pagos
para as parcelas emitidas a par-
tir de 11 de janeiro e para os
novos benefícios.

Atualmente, o trabalhador
dispensado sem justa causa pode
receber de três a cinco parcelas
do seguro-desemprego confor-
me o tempo trabalhado e o nú-
mero de pedidos do benefício.
A parcela é calculada com base
na média das três últimas remu-
nerações do trabalhador antes da
demissão. Caso o trabalhador
tenha ficado menos que três
meses no emprego, o cálculo
segue a média do salário em dois
meses ou em apenas um mês,
dependendo do caso.

Quem ganhava mais que R$
2.551,96 recebe o valor máxi-

mo de R$ 1.735,29. Quem ga-
nha até R$ 1.531,02 tem direito
a 80% do salário médio ou ao
salário mínimo, prevalecendo o
maior valor. Para remunerações
de R$ 1.531,03 a R$ 2.551,96,
o seguro-desemprego corres-
ponde a R$ 1.224,82 mais 50%
do que exceder R$ 1.531,02.

O beneficiário não pode
exercer atividade remunerada,
informal ou formal, enquanto
recebe o seguro. O trabalhador
é obrigado a devolver as parce-
las recebidas indevidamente,
caso saque o benefício e tenha
alguma ocupação.

O trabalhador demitido pode
pedir o seguro-desemprego pela
internet, no portal Emprega Bra-
sil. É necessário ter em mãos as
guias entregues pelo ex-empre-
gador ao homologar a demissão,
o termo de rescisão, a carteira
de trabalho, o extrato do Fundo
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS), a identificação do
Programa de Integração Social
(PIS) ou do Programa de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep), Cadastro de
Pessoa Física (CPF) e documen-
to de identificação com foto.
(Agencia Brasil)

O vice-presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Luiz Fux, decidiu na sex-
ta-feira (18) que não há urgên-
cia na ação protocolada pelo
PCdoB contra o decreto do pre-
sidente Jair Bolsonaro que re-
gulamentou o registro, a posse
e a comercialização de armas de
fogo no país.

Com a decisão, o caso será
analisado pelo relator , minis-
tro Celso de Mello, a partir de
1º de fevereiro, quando a Cor-
te retomará os trabalhos de-
pois do período de recesso.
Fux está atuando como planto-
nista no STF, responsável pe-
las ações que chegam ao tribu-
nal neste mês. 

“A análise dos autos revela
que o caso não se enquadra à hi-

Fux decide que não há
urgência em ação

contra posse de armas
pótese excepcional do regimen-
to interno deste Supremo Tribu-
nal Federal. Encaminhe-se o
processo ao ministro relator”,
decidiu Fux. 

O decreto foi uma das prin-
cipais promessas de campanha
do presidente da República e fle-
xibiliza as regras para a posse de
arma de fogo no país. O texto já
está em vigor. O decreto mudou
algumas regras, como o prazo de
renovação, que passou de cinco
para dez anos.  

Entre as alegações de in-
constitucionalidade, o PCdoB
sustenta que o texto do decreto
usurpou competência do Poder
Legislativo e trouxe inovações
que não estão previstas no Esta-
tuto do Desarmamento (Lei
10.826/2003).  (Agencia Brasil)

ANTT publica nova tabela
com valores do frete mínimo

A Agência Nacional de Trans-
porte Terrestres (ANTT) publi-
cou  na sexta-feira (18) no Diá-
rio Oficial da União  (DOU),
nova tabela com os pisos míni-
mos de frete. A Lei 13.703, de
2018, que instituiu a Política
Nacional de Pisos Mínimos do
Transporte Rodoviário de Car-
gas, prevê que uma nova tabela
com frete mínimo deve ser pu-
blicada quando houver oscilação
superior a 10% no preço do óleo
diesel no mercado nacional. De
acordo com a lei, a publicação
da nova tabela tem que ser feita
até os dias 20 de janeiro e 20 de
julho de cada ano, ficando os
valores válidos para o semestre.

A política do frete mínimo
foi uma das reivindicações dos
caminhoneiros que paralisaram
as estradas de todo o país em
maio do ano passado. A lei es-
pecifica que os pisos mínimos
de frete deverão refletir os cus-
tos operacionais totais do trans-
porte, definidos e divulgados nos
termos da ANTT, com prioriza-
ção dos custos referentes ao
óleo diesel e aos pedágios.

De acordo com a legislação,
a tabela deve trazer os pisos mí-
nimos referentes ao quilômetro
rodado  por eixo carregado, con-
sideradas as distâncias e as es-
pecificidades das cargas, bem
como planilha de cálculos utili-

zada para a obtenção dos pisos
mínimos.

Apesar da publicação, na
quarta-feira (16), a Justiça Fe-
deral em Brasília aceitou pedi-
do liminar feito pela Federação
das Indústrias de São Paulo (Fi-
esp) e suspendeu a aplicação do
tabelamento do frete rodoviário
para as entidades filiadas à enti-
dade. A decisão é provisória e foi
assinada no dia 7 de janeiro pelo
juiz Márcio de França Moreira,
da 8ª Vara Federal do Distrito
Federal.

Com a decisão, a ANTT fi-
cou proibida de aplicar multas
pelo descumprimento da tabela
de frete para as empresas filia-

das à Fiesp. Cabe recurso da de-
cisão. O juiz Márcio de França
Moreira entendeu que houve
problemas legais na tramitação
da medida provisória (MP) edi-
tada no ano passado pelo então-
presidente Michel Temer, que
estabeleceu a política de preços
mínimos. O órgão disse que vai
recorrer da decisão.

De acordo com a resolução
da ANTT as multas aplicadas a
quem descumprir os preços mí-
nimos da tabela do frete rodovi-
ário se enquadram em quatro si-
tuações distintas, variando do
valor mínimo de R$ 550 e po-
dendo chegar ao máximo de R$
10,5 mil. (Agencia Brasil)

Reforço da segurança no Ceará
já conta com 800 reservistas

Convocados pelo governo
do Ceará para reforçar a segu-
rança pública, 800 dos cerca de
1.200 policiais militares da re-
serva se apresentaram à corpo-
ração, em Fortaleza, na manhã
de sexta-feira (18). E 150 já
voltaram a patrulhar as ruas da
capital do estado, alvo de ata-
ques criminosos organizados.

O prazo para os policiais e
bombeiros militares que passa-
ram a reserva há no máximo cin-
co anos, e que continuam mo-
rando no estado, se apresenta-
rem terminou na sexta-feira
(18). A apresentação é obriga-
tória e quem não comparecer
pode ser acusado por transgres-
são disciplinar. Já quem não es-
tiver apto a trabalhar deverá
apresentar laudo médico e se
submeter à avaliação de uma

junta médica da Polícia Militar.
Segundo a assessoria da Po-

lícia Militar, todo o efetivo con-
vocado vai atuar no policiamen-
to de prédios públicos, guarda
de quartel e fiscalização de po-
liciamento, respeitando a esca-
la de serviço e idades. Dos 150
agentes que voltaram a atuar
esta manhã, 41 são oficiais e
109 praças, com idades entre 55
e 60 anos. Eles receberão en-
tre R$ 680 e R$ 1.400, confor-
me a patente, além do salário da
aposentadoria.

A convocação de policiais
militares e bombeiros militares
que estão na reserva é uma das
leis sancionadas pelo governa-
dor Camilo Santana no último
domingo (13) para fazer frente
aos ataques criminosos inicia-
dos em reação à nomeação do

secretário de Administração
Penitenciária, Luís Mauro Al-
buquerque, e às medidas anun-
ciadas como a não separação de
presos em presídios por facção.

Desde o último dia 2, o es-
tado vem sendo alvo de ataques
criminosos organizados. Em 16
dias, bandidos explodiram a es-
trutura parcial de viadutos; in-
cendiaram ônibus e caminhões
de lixo; atingiram prédios públi-
cos e agências bancárias com ti-
ros e destruíram radares e ou-
tros equipamentos de seguran-
ça instalados em vias públicas.

A partir da próxima semana
o Departamento Penitenciário
Nacional (Depen), do Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pú-
blica, deve reforçar o número
de agentes da Força-Tarefa de
Intervenção Penitenciária que já

vem atuando no estado. Segun-
do a Secretaria de Administra-
ção Prisional (Seap) de Minas
Gerais, os cinco primeiros
agentes mineiros devem em-
barcar para Fortaleza já na ter-
ça-feira (22).

O Depen informou que já
solicitou aos governadores das
27 unidades da federação a ces-
são de agentes penitenciários
para compor o grupo que atuará
no Ceará, além de integrar o
efetivo que permanecerá em
Brasília, mobilizado para atuar
emergencialmente em caso de
crise no sistema prisional em
qualquer localidade. Por ques-
tões de segurança, o Depen não
informa o número de agentes
que serão deslocados para o
Ceará e para Brasília. (Agencia
Brasil)

Operação investiga caça ilegal
no Parque Nacional do Iguaçu

Uma operação contra a caça
ilegal no Parque Nacional do Igua-
çu foi realizada nesta sexta-feira
(18) pela Polícia Federal (PF),
Polícia Militar e Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio) nas cidades de

Céu Azul/PR e Foz do Iguaçu/PR.
Segundo a Delegacia de Po-

lícia Federal em Foz do Iguaçu,
a operação cumpriu a dois man-
dados de busca e apreensão em
endereços de pessoas suspeitas
de envolvimento com caça ile-

gal. Em um dos endereços foram
encontradas pombas silvestres
da espécie Asa Branca (Patagio-
enas Picazuro) abatidas e arma-
zenadas  na geladeira da casa.

O responsável pelo imóvel
foi detido por crime ambiental

e conduzido à Delegacia da Po-
lícia Federal na cidade. Segun-
do a PF, o fato foi comunicado
ao Instituto Ambiental do Para-
ná (IAP) para adoção de medi-
das administrativas cabíveis.
(Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
fará sua estreia internacional,
em Davos, Suíça, onde partici-
pará do Fórum Econômico
Mundial, com prestígio, afirmou
o ministro da Secretaria de Go-
verno (Segov), general Alberto
dos Santos Cruz. Segundo ele,
o presidente vai destacar sua
determinação para a abertura
econômica, o respeito à demo-
cracia e da legislação. Bolsona-
ro viaja para a Suíça no domin-
go (20).

“Posso te dizer que 45 mi-
nutos na abertura de Davos para
o presidente do Brasil mostra o
prestígio do Brasil e prestígio
da escolha que fez o povo bra-
sileiro”, disse o general em en-
trevista exclusiva à Agência
Brasil e à Rádio Nacional. “[O
presidente] vai falar da abertu-
ra econômica do Brasil, da ex-
pressão do Brasil no mundo, do
respeito do Brasil a todos os
critérios internacionais de qua-
lidade de vida, de respeito à
democracia.”

No momento em que o pre-

Davos: Presidente
destacará abertura
econômica e defesa

da democracia
sidente, o chanceler Ernesto
Araújo e o ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio
Moro, recebem opositores do
líder venezuelano, Nicolás Ma-
duro, Santos Cruz disse que há
um “esforço internacional” para
restabelecer a democracia no
país vizinho. Ele também des-
cartou a possibilidade de mu-
danças na política de fronteiras.

“Política de fronteira é fron-
teira aberta, e  venezuelano que
vier tem que apoiar. Você não
pode deixar uma pessoa sofren-
do, não interessa a nacionali-
dade dela. É uma obrigação
humanitária, de Estado”, dis-
se o general, lembrando que
cerca de 3 mil venezuelanos
deixaram suas cidades. “Gen-
te de boa qualidade se afas-
tando do país porque não tem
condições de viver dentro do
seu próprio país, então você
tem um governo inconse-
quente tentando implantar
uma ditadura ideológica.”
(Agencia Brasil)

Os brasileiros passaram mais
de três horas por dia usando o
celular em 2018. Essa média colo-
cou o país em 5º lugar no ranking
global de tempo dispendido com
esse aparelho. O dado é do relató-
rio Estado de Serviços Móveis, ela-
borado pela consultoria especi-
alizada em dados sobre aplicativos
para dispositivos móveis App An-
nie, considerando um dos mais
completos do mundo.

Considerando todos os países
analisados, os usuários de smar-
tphones ficaram em média três
horas por dia usando aplicativos
móveis. Os países onde essa ma-
nia obteve maior popularidade
foram Indonésia, Tailândia, China
e Coreia do Sul. No primeiro caso,
a média ultrapassou as quatro
horas por dia. A lista considerou
os dados de clientes de celulares
com sistema operacional Android.

Na comparação com 2016, o
tempo médio diário usando smar-
tphones cresceu 50%. Na divisão
por tipos de aplicações, as redes
sociais concentraram 50% das
horas gastas nesses aparelhos,

seguidas por programas de repro-
dução de vídeo (15%) e por jogos
eletrônicos (10%).

Segundo os autores do estu-
do, esse índice de consumo é ali-
mentado pelos “micro-momentos
cumulativos”, em que as pessoas
checam seus celulares, como para
conferir e-mails recebidos, mensa-
gens ou atualizações nas linhas
do tempo de redes sociais. “A
natureza ‘em tempo real’ de dis-
positivos móveis permitiu um
crescimento difundido deste tipo
de comportamento dos consumi-
dores”, indica o estudo.

No total, os apps móveis so-
maram quase 200 bilhões de do-
wnloads em 2018. O número re-
presentou um crescimento de 35%
em relação a 2016. A média brasi-
leira de crescimento foi menor no
mesmo período, de 25%. A China
teve grande participação, sendo
responsável por metade dos apli-
cativos baixados em lojas para sis-
temas operacionais Android e iOS.
Esse desempenho foi 70% maior
do que em 2016, quando foi regis-
trado o dobro do ritmo de cresci-

mento médio global.
No tocante ao número de apli-

cativos instalados, usuários do
Japão, dos Estados Unidos e da
Coreia do Sul ultrapassaram mais
de 100 programas instalados. A
média de apps usados, contudo,
ficou entre 30 e 40. No caso brasi-
leiro, as médias ficaram em pouco
mais de 70 aplicativos instalados
e pouco mais de 30 utilizados pe-
los navegadores.

O levantamento também ma-
peou o tamanho do mercado de
aplicações móveis. No total, o seg-
mento movimentou US$ 101 bi-
lhões (R$ 378 bilhões). O índice
representou um aumento de 75%
em relação a 2016. A China repre-
sentou quase 40% dos gastos
mundiais. A ampliação do merca-
do no país teve ritmo quase do-
brado da média mundial, cerca de
140%. Na Coreia do Sul, as ven-
das aumentaram 80% no mesmo
período.

Com grande parte dos apps
disponibilizados gratuitamente, o
segmento mais dinâmico do mer-
cado é o de jogos eletrônicos. A

comercialização desses progra-
mas abocanhou 74% do mercado
mundial. Contudo, os apps que
não são jogos também ganharam
espaço, saindo de US$ 3,7 bilhões
(R$ 13,89 bilhões) em receitas em
2013 para US$ 19,7 bilhões (R$ 74
bilhões) em 2018. 

Os serviços líderes de merca-
do foram Netflix, Tinder, Tencent
Video, iQIYI e Pandora Music. O
3º e 4º são plataformas de vídeo
chinesas, enquanto o 5º é uma
empresa que disponibiliza músi-
cas dos Estados Unidos.

Na divisão geográfica, as re-
ceitas ficaram concentradas em
três grandes polos: China, com
32% dos gastos em empresas se-
diadas no país; Estados Unidos,
com 22% e Japão, com 21%. As
cinco maiores empresas do mun-
do foram a Tencent (China), Ne-
tEase (China), Activision Blizzard
(Estados Unidos), Bandai Namco
(Japão) e Net Marble (Coreia do
Sul). (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
assinou na tarde de sexta-feira
(18) uma medida provisória (MP)
para combater fraudes previden-
ciárias. O texto prevê a reavalia-
ção de benefícios concedidos
pelo Instituto Nacional de Segu-
ridade Social (INSS) que estão há
mais de seis meses sem perícia e
aqueles sem cessação definida
(sem prazo pra o fim da conces-
são).

Também passarão pelo pen-
te-fino benefícios de natureza
assistencial, trabalhista e tribu-
tária. A ideia é que o mutirão de
reavaliação desses auxílios, com
base na MP, se estenda até o fim
de 2020. Haverá o pagamento de
um bônus de R$ 57,50 por perícia
extra aos peritos do INSS. Essa
gratificação ocorre nos moldes
do pente-fino feito desde meados
de 2016 e que resultou no cance-
lamento de mais de 70% dos au-
xílios-doença analisados no pe-
ríodo.

O ministro-chefe da Casa Ci-

Bolsonaro assina MP
para combater fraudes

na Previdência
vil, Onyx Lorenzoni, disse que a
expectativa do governo é econo-
mizar R$ 9 bilhões com a medida.
“O foco dessa MP é a melhoria
da gestão e eficiência. Serão di-
recionados cerca de R$ 300 mi-
lhões para esse combate e a ex-
pectativa é fazer economia para
os cofres públicos de R$ 9 bi-
lhões”, disse. 

O texto será publicado em
edição extra do Diário Oficial da
União e entra em vigor de forma
imediata, com validade de 90 dias,
prorrogáveis por igual período,
mas precisará ser aprovado pelo
Congresso Nacional. 

Bolsonaro assinou a MP às
vésperas da viagem que fará a
Davos, na Suíça, para o Fórum
Econômico Mundial, a partir do
próximo domingo (20). Ele deve
aproveitar a ocasião para anali-
sar alternativas para a proposta
de reforma da Previdência, que o
governo pretende apresentar ao
Congresso Nacional em feverei-
ro. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
divulgou  na sexta-feira (18) na
sua conta pessoal do Twitter link
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BN-
DES) que identifica os 11 países
que usaram recursos do banco e
as razões para esse empréstimo.

“Ainda vamos bem mais a
fundo! BNDES divulga interes-
sante link identificando os paí-
ses que usaram os recursos fi-
nanceiros do Brasil e os motivos
dos empréstimos. Tire suas con-
clusões, escreveu na rede social.

A página do BNDES apresen-
ta o detalhamento de contratos
com Angola, Argentina, Costa
Rica, Cuba, Equador, Gana, Gua-
temala, Honduras, México, Mo-
çambique, Paraguai, Peru, Repú-
blica Dominicana, Venezuela. Se-
gundo o banco, o país ou empre-
sa importadora assume a respon-
sabilidade de pagar o financia-
mento ao BNDES, com juros, em
dólar ou euro. Por isso, os con-
tratos de financiamento à expor-

No Twitter, Bolsonaro
cita que 11 países

recorreram ao BNDES
tação envolvem três partes: a
empresa brasileira exportadora, o
importador e o BNDES.

Durante a campanha eleitoral
Bolsonaro, afirmou que iria “abrir
a caixa preta do BNDES e de ou-
tros órgãos”. No início deste
mês, o presidente foi às redes
sociais reafirmar o compromisso
de “revelar ao povo brasileiro o
que feito com seu dinheiro nos
últimos anos” e disse que mui-
tos contratos seriam revistos.

Empréstimos
Segundo o BNDES, o órgão

financia exportações de enge-
nharia brasileira para obras no
exterior desde 1998. Os recursos
do BNDES envolvidos nessas
transações são sempre liberados
no Brasil, em reais, para a empre-
sa brasileira exportadora. (Agen-
cia Brasil)

2ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL V - SÃO MIGUEL PAULISTA -  Av. Afonso
Lopes de Baião nº 1736 - São Miguel Paulista - CEP08040-000 - Fone: 2052-
8098 - R.282 - São Paulo-SP - E-mail:saomiguel2cv@tjsp.jus.br - Horário de
Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 1008172-40.2016.8.26.0005 - O MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de
São Paulo, Dr. TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) NOVA THINTEL PAINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ13.132.070/0001-45, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO
COMUM por parte de CONDOMÍNIO JARDIM DAS FLORES II, alegando em
síntese: que celebrou com a empresa-ré contrato de prestação de serviço de
mão de obra no valor de R$ 370.000,00 a ser pago em 20 parcelas. Alega que
efetuou o pagamento de 09 parcelas, porém a empresa-ré não tem cumprido sua
parte no contrato, tendo concluído apenas o equivalente a dez por cento do
serviço contratado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação propos-
ta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado Curador Especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de dezembro de 2018.

19 e 22/01

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1037635-10.2014.8.26.0001. A MMª. Juíza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I – Santana, Estado de São Paulo, Dra. PAULA NARIMATU DE
ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a Daisy Cristina Freitas, CPF 125.838.378-00, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$
21.309,04 (atualizado até abril/2014), representada pelo inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2010 à W.Z.N. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor
atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 07 de janeiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça
João Mendes s/nº - Salas 2200/2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11)
2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de NOTI-
FICAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCI-
AS,  processo nº 1124781-78.2017.8.26.0100 – CP-09. A MMª Juíza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
ALINE APARECIDA DE MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Chehad
Tarcha e s/m Martha Miguel, que EZIO CONTE ajuizou PEDIDO DE PROVIDÊN-
CIAS, visando retificação de registro em razão de coexistência das matrículas nº
33.133 e 115.842 para um mesmo imóvel. Estando em termos, expede-se o presen-
te edital para INTIMAÇÃO dos SUPRA MENCIONADOS para que, no prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, VENHAM a se MANIFESTAR
sob pena de se presumirem como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de 2019.

18 e  19/01
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www.jornalodiasp.com.br

O que muda com a MP de combate
 a fraudes previdenciárias

A Medida Provisória de com-
bate a fraudes em benefícios pre-
videnciários, assinada  na sexta-
feira (18) pelo presidente Jair Bol-
sonaro, pode gerar uma econo-
mia de até R$ 9,8 bilhões aos co-
fres públicos no primeiro ano de
vigência. O texto, que será publi-
cado em edição extra do Diário
Oficial da União na sexta-feira
(18), altera regras de concessão
de auxílio-reclusão, pensão por
morte e aposentadoria rural.

A medida prevê a revisão de
mais de 5,5 milhões de benefíci-
os concedidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), e que estão atualmente
pendentes de análise por suspei-
ta de irregularidade. Para anali-
sar os processos com rapidez, o
governo vai instituir gratificação
a servidores e peritos médicos,
além de criar uma carreira de perí-
cia médica federal.

O benefício, que é pago a de-
pendentes de presos, como fi-
lhos, enteados, cônjuges, pais e
irmãos, passará a ter carência de
24 contribuições para ser reque-
rido. Atualmente, basta que o
segurado tenha feito uma única
contribuição ao INSS, antes de
ser preso, para que o benefício
possa ser concedido aos depen-
dentes. Além disso, o benefício
só será concedido a dependen-
tes de presos em regime fecha-
do, e não mais no semiaberto,
como ocorre hoje. Pela MP, a com-
provação de baixa renda levará
em conta a média dos 12 últimos
salários do segurado e não ape-
nas a do último mês antes da pri-
são, o que deve alterar o valor do
benefício pago. Será proibida
ainda a acumulação do auxílio-
reclusão com outros benefícios.

O INSS deverá celebrar con-
vênios com órgãos responsáveis
pelo sistema penitenciário. A
ideia é evitar a concessão inde-

vida de auxílio-reclusão a pesso-
as fictícias ou a quem não esteja
cumprindo pena.

A MP passa a exigir prova
documental para a comprovação
de relações de união estável ou
de dependência econômica, que
dão direito à pensão por morte.
Atualmente, a Justiça reconhece
relações desse tipo com base
apenas em prova testemunhal.
Para o recebimento desde a data
do óbito, filhos menores de 16
anos precisarão requerer o bene-
fício em até 180 dias após o faleci-
mento do segurado. Pela regra em
vigor, esse prazo não existe para
fins de retroatividade envolven-
do menores de 16 anos.

A MP acaba com pagamen-
tos em duplicidade, nos casos
em que a Justiça reconheça um
novo dependente, como filho ou
cônjuge. Pela legislação atual, se
uma relação de dependência é
reconhecida, esse novo depen-
dente recebe o benefício de for-
ma retroativa, sem que haja des-
conto ou devolução de valores
por parte dos demais beneficiári-
os. A partir de agora, assim que a
ação judicial de reconhecimento
de paternidade ou condição de
companheiro for ajuizada, parte
do benefício ficará retida até o jul-
gamento final da ação, de modo
a cobrir a eventual despesa do
INSS com pagamentos em dupli-
cidade. Esses ajustes valerão
também para o Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) da
União.

A MP prevê a criação, pelos
Ministérios da Economia e da
Agricultura, em parceria com ór-
gãos federais, estaduais e muni-
cipais, de um cadastro de segu-
rados especiais, que inclui quem
tem direito à aposentadoria rural.
Esse documento é o que vai ali-
mentar o Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS), que

passará a ser a única forma de
comprovar o tempo de trabalho
rural sem contribuição a partir de
2020.

Para o período anterior a 2020,
a forma de comprovação passa a
ser uma autodeclaração do tra-
balhador rural, homologada pe-
las entidades do Programa Naci-
onal de Assistência Técnica e
Extensão Rural na Agricultura
Familiar e na Reforma Agrária
(Pronater), ligado ao Ministério
da Agricultura. A autodeclaração
homologada será analisada pelo
INSS que, em caso de irregularida-
de, poderá exigir outros documen-
tos previstos em lei. A autodecla-
ração homologada pelas entidades
do Pronater substitui a atual de-
claração dos sindicatos de traba-
lhadores rurais.

A MP cria o Programa Especial
para Análise de Benefícios com
Indícios de Irregularidade (Progra-
ma Especial) e o Programa de Revi-
são de Benefícios por Incapacida-
de (Programa de Revisão).

O Programa Especial terá
como foco a análise de benefíci-
os com indícios de irregularida-
de. Esse trabalho será realizado
por técnicos e analistas do INSS.
Instituiu-se uma gratificação de
R$ 57,50, por servidor, para cada
processo concluído. Atualmente,
há 3 milhões de processos pen-
dentes. Ato do presidente do
INSS fixará os parâmetros de atu-
ação, inclusive as metas de au-
mento de produtividade, para
participar do Programa Especial.

Peritos médicos federais se-
rão responsáveis pela execução
do Programa de Revisão, desti-
nado aos benefícios por incapa-
cidade sem perícia médica há mais
de seis meses e que não tenham
data de cessação (encerramento)
estipulada ou indicação de rea-
bilitação profissional. Também
serão alvo da revisão os mais de

2,5 milhões de benefícios de pres-
tação continuada (BPC) sem ava-
liação pericial há mais de 2 anos.
A cada perícia realizada dentro do
Programa de Revisão, será paga
uma gratificação no valor de R$
61,72 ao perito médico. O Progra-
ma inclui outros benefícios de na-
tureza previdenciária, assistenci-
al, trabalhista ou tributária.

O Programa Especial e o Pro-
grama Revisão são as ações com
maior impacto fiscal na economia
de R$ 9,8 bilhões previstas na MP,
segundo o secretário especial da
Previdência, Rogério Marinho. Já
há previsão orçamentária para
que o governo possa pagar as
gratificações aos servidores e
peritos médicos que farão a revi-
são dos benefícios.

O governo também vai pro-
mover a revisão de afastamentos
e aposentadorias de servidores
públicos. Em outra frente, a isen-
ção tributária concedida a porta-
dores de doenças graves passa-
rá a ter controle mais rigoroso.
Atualmente, a comprovação é
feita, exclusivamente, com base
em análise documental, que ago-
ra incluirá a exigência de perícia
médica.

Para atender a nova deman-
da de perícias médicas em diver-
sas áreas da administração pú-
blica federal, a MP cria a carreira
de Perito Médico Federal, vincu-
lada à Secretaria de Previdência
da Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho do Ministério
da Economia. A nova carreira será
formada por peritos médicos pre-
videnciários que atualmente
compõem o quadro do INSS.
(Agencia Brasil)



São Paulo, 19, 20 e 21 de janeiro de 2019 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Balanço Patrimonial (Em R$)
Ativo 31/12/2018 31/12/2017
ATIVO  14.138.958,83   15.193.598,30 
Ativo Circulante  4.687.712,35   3.549.388,61 
Disponível  196.697,04   478.411,92 
Caixa  2.097,18   947,00 
Bancos com Movimento  194.599,86   363.964,92 
Banco do Brasil S/A  5.134,88   6.818,46 
Banco Itau Unibanco S/A  189.464,98   357.146,46 
Aplicações Financeiras  0,00   113.500,00 
Banco do Brasil S/A Aplicação de Renda Fixa  0,00   113.500,00 
Clientes Nacionais  985.032,00   1.063.075,00 
Estoques  386.080,92   334.815,48 
Mercadorias - Produtos e Insumos  258.576,59   248.102,73 
Matérias Primas  209.829,09   210.863,03 
Materiais de Embalagens  48.747,50   37.239,70 
Almoxarifado de Consumíveis  127.504,33   86.712,75 
Créditos  116.394,12   96.359,24 
Importações em Andamento  928,78   0,00 
Adiantamento Fornecedores Nacionais  115.465,34   96.359,24 
Créditos Tributários  2.356.370,53   1.060.508,41 
PIS sobre Serviços Prestados a Recuperar  207,48   207,48 
COFINS sobre Serviços Prestados a Recuperar  957,60   957,60 
CSLL sobre Serviços Prestados a Recupera  319,20   319,20 
IRRF sobre Serviços Prestados a Recuperar  478,80   478,80 
Tributos a Compensar  311.485,30   175.453,89 
PIS a Recuperar  53.406,93   59.170,46 
COFINS a Recuperar  245.514,76   113.596,39 
ICMS Ciap a Recuperar  12.563,61   2.687,04 
Tributos a Recuperar  2.042.922,15   883.091,44 
IRPJ Saldo Negativo  11.051,45   11.051,45 
CSLL Saldo Negativo  4.662,85   4.662,85 
IPI a Recuperar  359.068,98   253.396,61 
PIS a Compensar  322.804,68   86.292,78 
COFINS a Compensar  1.232.212,12   414.565,68 
Outros Impostos a Recuperar  113.122,07   113.122,07 
Despesas Pagas Antecipadamente  11.687,17   9.287,24 
Despesas Pagas Antecipadamente  11.687,17   9.287,24 
Bens Recebido em Comodato  635.450,57   506.931,32 
Bens Recebido em Comodato  635.450,57   506.931,32 
Ativo não Circulante  612.062,98   1.339.360,43 
Tributos Antecipados a Compensar  594.003,06   553.372,72 
ICMS Ciap  242.222,93   194.172,76 
Credito de IPI  351.780,13   351.780,13 
IR Fonte a Recuperar  0,00   7.419,83 
Impostos a Apropriar  18.059,92   785.987,71 
PIS - Pasep a Apropriar  3.221,93   135.699,23 
COFINS a Apropriar  14.837,99   650.288,48 
Imobilizado Líquido  8.839.183,50   10.304.849,26 
Imobilizado  13.082.818,27   13.431.860,43 
Terrenos  403.015,37   403.015,37 
Imóveis  4.404.311,17   4.828.373,28 
Móveis e Utensílios  157.145,79   59.550,47 
Máquinas e Equipamentos  7.977.630,78   7.817.213,49 
Computadores e Periféricos  140.715,16   318.987,82 
Livros Técnicos  0,00   4.720,00 
(-) Depreciações Acumuladas  (4.265.206,46)  (3.165.665,54)

(-) Móveis e Utensílios  (96.573,82)  (32.404,52)
(-) Máquinas e Equipamentos  (3.564.875,35)  (2.539.886,69)
(-) Computadores e Periféricos  (45.877,86)  (115.751,89)
Bens Intangíveis  21.571,69   38.654,37 
Direito de Uso de Software  40.075,00   40.075,00 
Marcas e Patentes  0,00   1.170,65 
(-) Amortizações de Direito Uso Software  (18.503,31)  (2.591,28)

Demonstração do Resultado do Exercício 

Demonstração de Fluxo de Caixa - Método IndiretoDemonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

IBF - Indústria Brasileira de Farmoquímicos S/A
São José do Rio Preto - Inscrição na Junta Comercial sob o nº 35300416902 - CNPJ 14.864.868/0001-44

Demonstrações Financeiras em R$ - Conforme Lei nº 11.638/07
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Para apreciação e deliberação, apresentamos a V.Sas. as demonstrações contábeis do exercício de 31/12/18 e 17, preparado de acordo com as disposições da legislação societária

 31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta  12.343.970,70   11.304.460,00 
Venda de Produtos Mercado Interno  12.343.970,70   11.304.460,00 

(-) Deduções  (2.265.469,70)  (2.098.297,73)
(-) Devoluções e Abatimentos  (80.505,70)  (91.790,00)
(-) ICMS Sobre Vendas  (1.890.942,36)  (1.849.950,76)
Reembolso de Seguros com Transporte  0,00   5.787,12 
ICMS Sobre Devoluções  10.649,08   12.788,80 
(-) DIFAL  (304.670,72)  (175.132,89)
(=) Lucro Bruto  10.080.681,00   9.206.712,27 
(-) Custo dos Produtos Vendidos  (1.780.961,51)  (1.519.245,67)
(=) Receita Líquida  8.299.719,49   7.687.466,60 
(-) Despesas de Vendas  (856.333,69)  (727.364,51)
(-) Fretes e Carretos  (768.727,41)  (724.752,07)
(-) Promoções e Eventos  (70,00)  (70,00)
(-) Reembolso Quilometragem - Combustível  0,00   (2.542,44)
(-) Fretes e Carretos Aéreos  (87.536,28)  0,00 
(-) Custos Diretos de Produção  (657.669,53)  (591.427,39)
(-) Salários e Ordenados  (163.073,06)  (132.255,72)
(-) Adicional Noturno  (54.845,30)  (43.024,93)
(-) Adicional Periculosidade/Insalubridade  (57.500,70)  (39.722,00)
(-) 13º Salário  (6.340,74)  (24.433,60)
(-) Férias  (33.731,07)  (94.555,48)
(-) Vale Refeição (Pat)  (20.818,45)  (15.075,45)
(-) Hora Extra  (31.502,43)  (23.162,53)
(-) Seguro Acidente do Trabalho  (5.646,78)  (2.536,10)
(-) Assistência Médica  (17.271,91)  (11.391,67)
(-) Assistência Odontológica  (1.378,14)  (1.196,97)
(-) DSR Horas Extras  (12.763,83)  (11.217,85)

(-) Adicional Responsabilidade Técnica  (29.146,84)  (25.142,34)
(-) INSS Patronal  (127.952,16)  (95.994,26)
(-) FGTS  (35.789,50)  (29.829,15)
(-) Vale Alimentação (Pat)  (16.759,30)  (10.221,15)
(-) PLR Indenização  (8.405,74)  (8.016,44)
(-) Vale Transporte  (2.386,80)  (342,92)
(-) Custos Indiretos de Produção  (1.292.848,67)  (1.328.522,17)
(-) Materiais Consumíveis de Farmácia  (181,49)  (5.862,57)
(-) Materiais de Manutenção e Reparos  (11.390,15)  (38.336,05)
(-) Uniformes/Equipamento Proteção Individual  (39.293,04)  (32.106,16)
(-) Materiais Controle de Qualidade  (20.003,55)  (131.483,26)
(-) Bens de Pequeno Valor  (527,85)  0,00 
(-) Energia Elétrica  (230.809,25)  (209.962,05)
(-) Cursos e Treinamentos  (472,20)  0,00 
(-) Fretes e Carretos  0,00   (7.425,44)
(-) Locação de Cilindros  (3.685,40)  (4.219,64)
(-) Manutenção Predial  0,00   (3.736,33)
(-) ICMS sobre Outras Operações  (1.428,15)  0,00 
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos  (607.148,26)  (443.871,82)
(-) Manutenção Sistema de Climatização  (83.235,00)  (80.034,00)

(-) Consultoria em Radioproteção  (184.430,25)  (180.000,00)
(-) Material de Consumo  (22.616,22)  (94.751,84)
(-) Seguros  (15.885,50)  (5.095,73)
(-) Serviços de Terceiros PJ  (51.835,80)  (47.158,00)
(-) Desembaraço Aduaneiro  (19.350,00)  (21.052,51)
(-) Taxa de Licença de Funcionamento  0,00   (19.232,03)
(-) Taxa Comissão Nacional Energia Nuclear  0,00   (389,25)
(-) Assistência Odontológica  (556,56)  0,00 
(-) Custos Serviços Prestados  (28.722,01)  (8.469,29)
(-) Seguro Acidente de Trabalho  (4.651,50)  (3.136,00)
(-) Materiais de Consumo  (23.820,51)  (5.333,29)
(-) Uniformes/Equipamentos Proteção Individual  (250,00)  0,00 
(-) Despesas Administrativas  (1.746.185,20)  (1.751.130,04)
(-) Despesas com Pessoal  (430.877,69)  (374.261,39)
(-) Salário e Ordenados  (103.815,58)  (87.477,14)
(-) Horas Extras 70%  (540,10)  (935,80)
(-) Adicional Noturno  (15.695,81)  (10.683,87)
(-) Adicional Periculosidade/Insalubridade  (32.167,81)  (26.907,69)
(-) 13º Salario  (41.098,05)  (19.314,30)
(-) Férias  (28.227,27)  (23.108,62)

(-) Adicional Responsabilidade Técnica  (20.409,00)  (18.775,97)
(-) Seguro Acidente de Trabalho  (3.147,38)  (1.113,21)
(-) Assistência Médica  (9.615,79)  (9.085,28)
(-) Assistência Odontológica  (1.665,83)  (2.509,41)
(-) Seguro de Vida em Grupo  (1.179,24)  (858,71)
(-) Vale Refeição - Pat  (9.435,25)  (11.521,35)
(-) Pró-labore  (28.620,00)  (28.110,00)

(-) Farmácia  (94,21)  0,00 
(-) Outros Custos  (1.638,00)  0,00 
(-) PLR e Abono  (7.911,24)  (5.256,67)
(-) Vale Alimentação  (9.651,66)  (13.474,45)
(-) INSS Patronal  (62.573,40)  (64.681,26)
(-) FGTS  (15.439,01)  (20.968,91)
(-) Indenização e Aviso Prévio  0,00   (4.083,79)
(-) Contribuição Sindical  (595,81)  (703,22)
(-) Despesas Gerais Administrativas  (1.205.991,67)  (1.213.794,93)

Passivo + Patrimônio Líquido 31/12/2018 31/12/2017
PASSIVO  14.138.958,83   15.193.598,30 
Passivo Circulante  3.537.924,44   4.372.456,45 
Fornecedores  586.984,71   506.239,59 
Fornecedores Nacionais  262.861,42   236.971,21 
Fornecedores do Exterior  324.123,29   269.268,38 
Empréstimos e Financiamentos  1.946.698,00   3.099.636,46 
Desenvolve Sp - Agência de Fomento  274.572,70   1.672.107,17 
General Eletric Capital Coporation  1.672.125,30   1.427.529,29 
Obrigações Tributárias  163.554,57   111.377,36 
ICMS a Recolher  102.826,46   77.008,68 
ICMS Difal Dest a Recolher  17.902,08   14.840,72 
IRRF Retido a Recolher  1.195,96   912,18 
IRRF sobre Salário a Recolher  14.561,12   8.535,61 
ISSQN Retido a Recolher  714,62   332,26 
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher  10.271,40   7.147,81 
INSS Retido a Recolher  2.770,93   2.600,10 
IRPJ a Recolher  9.078,90   0,00 
CSLL a Recolher  4.233,10   0,00 
Obrigações Trabalhistas e Sociais  60.609,15   51.248,15 
Salários e Ordenados a Pagar  31.899,42   24.305,75 
Pró-labore a Pagar  2.385,00   2.342,50 
Contribuição Sindical a Pagar  0,00    69,16 
Contribuição Confederativa a Pagar  192,33   158,51 
INSS a Pagar  20.242,77   18.543,70 
FGTS a Pagar  3.121,20   5.828,53 
Férias a Pagar  1.909,83   0,00 
Pensão Alimentícia a Pagar  858,60   0,00 
Provisões  117.565,43   85.014,50 
Provisão de Férias  86.892,52   63.626,33 
INSS sobre Provisão de Ferias  23.721,58   16.399,71 
FGTS sobre Provisão de Ferias  6.951,33   4.988,46 
Outras Contas a Pagar  12.062,01   11.420,85 
Serviços Contábeis a Pagar  0,00   3.565,00 
Seguros a Pagar  5.146,31   1.435,85 
Adiantamento Clientes Nacionais  6.915,70   6.420,00 
Bens Recebido em Comodato  569.387,90   478.392,40 
Bens Recebido em Comodato  569.387,90   478.392,40 
Materiais Recebidos em Empréstimos  81.062,67   29.127,14 
Máquinas e Equipamentos Recebido 
em Empréstimo  15.000,00   15.000,00 

Matéria Prima (R2) Rec. Emprest.  66.062,67   14.127,14 
Ativo Não Circulante  1.246.423,07   3.186.834,64 
Empréstimos e Financiamentos  1.246.423,07   3.186.834,64 
Desenvolve Sp - Agência de Fomento  0,00   268.286,27 
General Eletric Capital Corporation  4.180.312,79   4.282.587,48 
(-) Variação Cambial sobre Empréstimo Ge  (2.933.889,72)  (1.364.039,11)
Patrimônio Líquido  9.354.611,32   7.634.307,21 
Capital Social Realizado  12.896.551,10   12.608.196,08 
Capital Social Subscrito  12.896.551,10   12.608.196,08 
Capital Social - Nacional  15.000.002,00   15.000.002,00 
(-)Capital Nacional a Integralizar  (2.103.450,90)  (2.391.805,92)
(-)Lucros e Prejuízos do Exercício  (3.541.939,78)  (4.973.888,87)
(-)Prejuízos Acumulados  (5.156.690,08)  (6.297.538,52)
Lucro Líquido do Exercício  1.614.750,30   1.323.649,65 

 31/12/2018 31/12/2017
(-) Energia Elétrica  (41.112,21)  (39.738,61)
(-) Água e Esgoto  (2.180,42)  (6.291,97)
(-) Despesa com Seguro  (907,39)  (4.129,29)
(-) Viagens e Estadias  (40.523,63)  (32.868,60)
(-) Bens de Pequeno Valor  (4.922,51)  (3.281,70)
(-) Telefone e Comunicações  (18.907,99)  (14.305,29)
(-) Correios  (2.566,34)  (2.500,46)
(-) Material de Expediente e Informática  (19.154,14)  (21.201,36)
(-) Legais/Jurídicas - Xérox e Cartórios  (462,25)  (1.065,46)
(-) Material de Limpeza e Copa  (2.982,41)  (3.480,12)
(-) Locação de Veículos  (784,85)  0,00 
(-) Manutenção de Prédio/Equipamentos  (4.013,08)  (25.004,60)
(-) Lanches e Refeições  (383,43)  (796,75)
(-) Brindes e Doações  (649,00)  (645,93)
(-) Exames Periódicos  (4.233,80)  (3.637,28)
(-) Serviços Contábeis  (96.885,59)  (64.723,11)
(-) Internet  (1.445,50)  (5.241,38)
(-) Manutenção Equipamentos de Informática  (1.595,00)  (4.169,55)
(-) Dedetização e Pulverização  (4.450,00)  (4.340,00)
(-) Paisagismo  (4.165,00)  (4.000,00)
(-) Controle e Tratamento de água   0,00   (720,00)
(-) Despesa com Estacionamento  0,00   (9,00)
(-) Coleta Remoção e Reciclagem  (18.022,71)  (14.465,99)
(-) Associação de Bairro  (5.757,61)  (5.520,79)
(-) Vigilância Segurança Bens e Pessoas  (234.222,96)  (218.597,29)
(-) Despesas Administrativas da Di  (636,91)  0,00 
(-) Assessoria e Consultoria Administrativa  (398.448,98)  (390.188,30)
(-) Copa e Cozinha  (536,22)  (276,95)
(-) Publicações de Balanço  (15.369,43)  (15.725,43)
(-) Livros Jornais e Revistas  (488,83)  (4.570,20)
(-) Limpeza e Conservação  (55.581,92)  (53.930,46)
(-) Fretes e Carretos  0,00   (37.135,14)
(-) Despesas de Importação  0,00   (5.982,38)
(-) Serviços de Auditoria  (2.000,00)  0,00 
(-) Cursos e Treinamentos  (2.651,70)  (4.010,00)
(-) Corretagem de Cambio  (3.487,44)  (52.975,42)
(-) Reembolso Quilometragem  0,00   (592,83)
(-) Suporte em Informática e Programa  (61.415,25)  (22.467,35)
(-) Despesas com Doações  (50.985,20)  (83.544,86)
(-) Feiras e Congressos  (34.173,03)  (23.218,13)
(-) Material de Consumo  (30.075,70)  (14.959,42)
(-) Manutenção e Recarga de Extintores  (525,00)  (510,00)
(-) Materiais de Escritório  (479,60)  (2.201,90)
(-) Serviços de Terceiros PJ  (3.820,00)  (1.650,00)
(-) Reembolso de Despesas  (356,36)  (1.488,39)
(-) Promoções e Eventos  (3.824,78)  (3.337,36)
(-) Despesas Diversas  (13.758,64)  (2.423,98)
(-) Taxas  (271,91)  (670,22)
(-) Despesas para Analise  (16.752,45)  (11.201,68)
(-) Despesas com Estacionamento  (24,50)  0,00 
(-) Despesas Tributarias e Taxas  (109.315,84)  (163.073,72)
(-) Taxas Conselho Federal de Farmácia  (14.052,07)  (37.958,78)
(-) Taxas Anvisa  (796,48)  (2.460,02)
(-) Taxas Ibama  (1.159,35)  (1.159,35)
(-) Diferencial de Alíquota ICMS  (2.729,30)  (12.222,72)
(-) Taxas Arrecadação Municipal  0,00   (558,72)
(-) IRRF sobre Remessa Exterior  (87.799,98)  (84.959,30)
(-) ICMS Sobre Importação  0,00   (15.473,38)
(-) COFINS Sobre Importação  (282,70)  0,00 
(-) Sindicato Aduaneiro  0,00   (600,00)
(-) Imposto e Taxas Diversas  (2.495,96)  (7.681,45)
(=) Resultado Operacionais 
Antes Depreciação  3.717.960,39   3.280.553,20 

(-) Depreciações  (991.755,24)  (1.112.181,05)
(=) Resultado Operacionais 
Após Depreciação  2.726.205,15   2.168.372,15 

(+/-) Resultado Financeiro  (703.480,36)  (468.905,95)
(+) Receitas Juros de Aplicação Financeiras  10.112,69   15.984,48 
(+) Juros Ativos  521,30   205,51 
(+) Descontos Obtidos  77.624,76   70.783,13 
(+) Variação Cambial Ativa  98.104,08   80.256,41 
(-) IOF sobre Remessa Exterior  0,00   (64,14)
(-) Variação Cambial Passiva  (334.631,76)  (9.821,88)
(-) Tarifas Bancarias  (18.762,31)  (13.674,61)
(-) Multa e Juros de Mora  (1.656,96)  (16.394,07)
(-) Juros sobre Empréstimos Exterior  (497.533,25)  (460.296,44)
(-) Correção Monetária  0,00   (26.358,64)
(-) Descontos Concedidos  (1.640,00)  (765,00)
(-) Encargos Financeiros  (25.917,69)  (108.085,93)
(-) Despesas com IOF sobre Aplicação  (629,85)  (303,93)
(-) PIS sobre Receita Financeira  (1.268,04)  (51,84)
(-) COFINS sobre Receita Financeira  (7.803,33)  (319,00)
Receitas/Despesas Não Operacionais  2.579,63   1.830,75 
(+) Doações  1.679,63   505,75 

(+) Outras Receitas Não Operacionais  0,00   1.325,00 
(=) Resultado Exercício Antes IRPJ/CSLL  2.025.304,42   1.701.296,95 
(-) Provisão de IRPJ  (294.476,42)  (270.465,59)
(-) Provisão de CSLL  (116.077,70)  (107.181,71)
Lucro / Prejuízo do Exercício  1.614.750,30   1.323.649,65

 Capital  Resultados 
Mutações Social Acumulados Total
Saldo em 31.12.2016  11.948.621,41   (6.309.741,90)  5.638.879,51 
Aumento e Integralização
de capital  3.051.380,59  -  3.051.380,59 

Ajustes de exercícios anteriores  -  12.203,38   12.203,38 
Resultado Líquido do Exercício  -   1.323.649,65   1.323.649,65 
Capital a Integralizar  (2.391.805,92)  -   (2.391.805,92)
Saldo em 31.12.2017  12.608.196,08  (4.973.888,87)  7.634.307,21 
Aumento e Integralização 
de capital  2.391.805,92  -   2.391.805,92 

Ajustes de exercícios anteriores  -   (182.801,21)  (182.801,21)
Resultado Líquido do Exercício -  1.614.750,30   1.614.750,30 
Capital a Integralizar  (2.103.450,90)  -   (2.103.450,90)
Saldo em 31/12/2018  12.896.551,10  (3.541.939,78)  9.354.611,32 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezem-
bro de 2018: A IBF Indústria Brasileira de Farmoquímicos S/A é uma 
sociedade de capital aberto, com sede e foro na cidade de São José do 
Rio Preto - SP, tendo como objeto social fabricação de produtos farmo-
químicos, com início de atividades em 04/08/2011. 1) Apresentação Das 
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elabora-
das em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação 
societária brasileira. 2) Principais Práticas Contábeis - 2.1) Direitos e obri-

1- Das Atividades Operacionais 2018 
(+) Lucro Liquido do Exercício  1.614.750,30 
(+) Depreciação  1.116.695,56 
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores  182.801,21 
(=) Lucro Líquido Ajustado  2.914.247,07 
(Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante + RLP
Clientes  78.043,00 
Estoque  (179.784,69)
Adiantamentos  (19.106,10)
Encargos a Apropriar  (3.399,93)
Créditos Tributários  (568.564,67)
(=) Total (Acréscimo)/Decréscimo Ativo Circulante + RLP  (692.812,39)
Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP
Fornecedores  80.745,12 
Contas a Pagar  143.572,19 
Outras Obrigações  41.911,93 
Tributos a Recolher  52.177,21 
Empréstimos Bancários  (2.946.988,73)
(=)Total Acréscimo/(Decréscimo) Ativo Circulante + RLP  (2.628.582,28)
Total das Atividades Operacionais  (407.147,60)
2- Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado  (164.092,95)
Intangível  1.170,65 
Total das Atividades de Investimentos (162.922,30)
3- Das Atividades de Financiamentos
Aumento de Capital  288.355,02 
Total das Atividades de Financiamentos  288.355,02 
(1+2+3) Aumento Líquido Caixa e Equivalentes de Caixa (281.714,88)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano 478.411,92 
Variação Ocorrida no Período (281.714,88)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano 196.697,04

gações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das cor-

regime de competência; 2.2) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aqui-
sição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 
2.3) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de 
avaliação patrimonial. 2.4) Investimentos em empresas coligadas e contro-
ladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 2.5) 
Impostos Federais: A empresa está no regime do Lucro Real e contabiliza 
os encargos tributários pelo regime de competência. 2.6) A empresa dispõe 
de Créditos Tributários no valor de R$ 2.356.370,53 no Ativo Circulante e 
Tributos Antecipados a Compensar no valor de R$ 594.003,06 e Impostos 
a Apropriar no valor de R$ 18.059,92 no Ativo não Circulante. 3) Emprés-
timos e Financiamentos: A empresa conta com um passivo, relacionado 

Circulante e R$ 4.180.312,79 no Passivo não Circulante, junto às institui-
4) Responsabilidades e Contingências: Não há passivo 

contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administrado-
res da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, 
não apontam contingências de quaisquer natureza. 5) Capital Social: O 
capital social é de R$ 15.000.002,00, sendo integralizado parcialmente o 

valor de R$ 12.896.551,10. 6) Eventos Subsequentes: Os administrado-
res declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data 
de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a 

efeitos sobre seus resultados futuros.
 Paulo Henrique Alves Togni - Diretor Presidente Alexandre Henrique Caetano de Parma - Diretor Vice Presidente Alberto Rota - TC CRC: 1SP112549/O-8

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 07/11/2018, às 10h, na sede social da Companhia, localizada em 
São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, conjuntos 41-A e 42-B, Jardim 
Paulista, CEP 01407-20. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
em face da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, nos 
termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: André Franco Sales; 
Secretária: Cristina Corrêa Vergueiro Antun. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a consignação da 
renúncia apresentada pelos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição dos novos membros 
da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias objeto da ordem do 
dia, os membros do conselho de administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições ou ressalvas: 5.1. Consignar a renúncia apresentada à Companhia pelos 
seguintes Diretores: (i) Alexandre da Silva Braga, brasileiro, casado, economista, RG n.º 21.406.832 
(SSP/SP), CPF/MF n.º 137.672.138-42, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço 
comercial na Avenida Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, conjuntos 41-A e 42-B, Jardim 
Paulista, CEP 01.407.200, que renunciou ao cargo de Diretor Presidente, conforme carta de renúncia 

(ii) Sérgio Bekeierman, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 32.151.254-6 (SSP/SP), CPF/MF nº.
223.463.578-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Nove 
de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4.º andar, conjuntos 41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01.407.200, que 
renunciou ao cargo de Diretor Financeiro, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 

(iii) José Evandro Monteiro,
brasileiro, advogado, casado, CPF/MF sob n.º 179.279.368-59, RG n.º 27.152.801-1 (SSP/SP),
residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida Açocê, n.º 92, apto. 72, lndianópolis, CEP 04075-
020, que renunciou ao cargo de Diretor Jurídico, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia 

(iv) Fernando Diez 
Viotti, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº. 30.160.904-4 (SSP/SP), e CPF/MF nº· 294.037.688-35,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Nove de Julho, 5229,
4° Andar, CEP 01407-200, que renunciou ao cargo de Diretor de Novos Negócios, conforme carta de 

Companhia. 5.2. Aprovar a eleição das seguintes pessoas para compor a Diretoria da Companhia,

diretor remanescente da Companhia: (i) Fernando Diez Viotti, brasileiro, casado, engenheiro, RG n.º
30.160.904-4 (SSP/SP), e CPF/MF n.º 294.037.688-35, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com 
endereço comercial na Avenida Nove de Julho, 5229, 4º. Andar, CEP 01407-200, que ocupará o cargo 
de Diretor Presidente; e (ii) Daniel Lafer Matandos, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG n° 38.353.134-
2 (SSP/SP), CPF/MF nº. 396.627.078-16, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço 
comercial na Avenida Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, conjuntos 41-A e 42-B, Jardim 
Paulista, CEP 01.407.200, que ocupará o cargo de Diretor Financeiro. 5.2.1. Os Diretores ora eleitos 
tomaram posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse 
lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia na forma da legislação 

condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 

da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.2.2. Consignar 
que, em razão das deliberações tomadas acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta 

Fernando Diez Viotti, brasileiro, casado, engenheiro, RG n°. 30.160.904-4 (SSP/SP), e CPF/MF 
nº 294.037.688-35, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida 
Nove de Julho, 5229, 4º. Andar, CEP 01407-200, no cargo de Diretor Presidente; (ii) Daniel Lafer 
Matandos, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 38.353.134-2 (SSP/SP), CPF/MF nº. 396.627.078-
16, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Nove de Julho,
n.0 5.229 e 5.257, 4º andar, conjuntos 41-A e 42- B, Jardim Paulista, CEP 01.407.200, no cargo de 
Diretor Financeiro; e (iii) Claudio Vasconcelos Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF 
n.º. 900.373.247-72, RG n.º 07481959-0 (IFP/RJ), residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na 
Rua Monte Carmelo, nº 220, bairro Bento Ribeiro, CEP 21555-120, que ocupará o cargo de Diretor 
de Operações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada. São 
Paulo, 07 de novembro de 2018. Mesa: André Franco Sales – Presidente; Cristina Corrêa Vergueiro 
Antun – Secretária. Conselheiros presentes: André Franco Sales; Felipe Andrade Pinto; Cristina 
Corrêa Vergueiro Antun. JUCESP nº 573.146/18-4 em 05/12/2018. Flávia R. Britto – Secretária Geral.

Ata da AGE em 03/12/2018

Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A.
CNPJ/MF 27.902.165/0001-05 | NIRE 35.300.511.131
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0086845-02.2018.8.26.0100. A MMª. Juíza
de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dra. Mariana de Souza Salinas, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Suleiman Said Suleiman Sad Abu Gharbil, CPF 097.217.528-86, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague a quantia de R$ 21.305,89 (novembro/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 07 de dezembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1098288-69.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Valéria Longobardi, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MYUNG SOON JYUNG, Brasileiro, CPF 233.673.558-01, com endereço
à Rua Matarazzo, 107, Apto. 144, Bom Retiro, CEP 01128-010, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, objetivando a cobrança de
R$ 14.317,36 (março/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de
2010. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos,
sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1017447-81.2014.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V – São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JUBERLANDIA LETICE
DAS NEVES, Brasileira, CPF 298.555.318-09, de cor Parda, que lhe foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de BANCO ITAUCARD S.A, visando à liminar de busca e
apreensão de veículo, GM/Montana, Placa DVK-4404, alienado fiduciariamente, a citação da requerida,
bem como a prolação de sentença tornando definitiva a medida liminar, consolidando o domínio e a posse
exclusiva do bem ao requerente e, ainda, a condenação da ré no pagamento das multas e débitos que
recaem sobre o veículo até a efetivação da liminar. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 09 de novembro de 2018. 19 e 22.01

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1088799-71.2015.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Claudio D’Angelo, RG 233336199, CPF 257.697.128-
80, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Educação e Comunicação
Supero – EC Ltda., objetivando a cobrança de R$ 13.322,42 (dezembro/2014), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados nos anos letivos de 2011 e 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2018. 19 e 22.01
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Cisafac Corretagem de Seguros e Agenciamento de Cargas S.A.
CNPJ/MF nº 02.782.626/0001-22 - NIRE nº 35.300.156.862

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 09.08.2018
Data, Hora, Local: 09.08.2018, às 17 horas, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 8º andar, Sala 
2, Torre III, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente: Evandro Luiz Coser; Secretário: 
Antonio José Louçã Pargana. Deliberações Aprovadas: A reeleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia, por um prazo de mais 2 anos contados a partir da presente data, ou até a posse de seus 
respectivos substitutos, a saber: o Sr. Otacílio José Coser, brasileiro, casado, empresário, RG 53.713 SSP/ES, CPF/MF 
014.707.607-20, residente em São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e, os Srs.: 
Fernando Aboudib Camargo, brasileiro, casado, empresário, RG 164.676 SSP/ES, CPF/MF 241.620.867-53, residente 
em Campos dos Goytacazes/RJ; Antonio José Louçã Pargana, português, casado, RG  22.281.197-3 SSP/SP, CPF/MF 
406.324.077-00; Andrea Guasti, brasileiro, casado, administrador de empresas e engenheiro mecânico, RG 6.196.595 
SSP/SP e CPF/MF 012.246.498-26; Evandro Luiz Coser, brasileiro, casado, RG 212.678 SSP/ES, CPF/MF 416.958.287-04; 
e, Orlando Machado Júnior, brasileiro, casado, economista, RG 7.341.188-7 SSP/SP, CPF/MF 884.617.698-72, todos 
residentes em São Paulo/SP, para ocupar os cargos de Membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. Os 
Membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia ora reeleitos foram empossados em seus respectivos 
cargos, mediante assinaturas dos Termos de Posse específi cos, declarando não estarem incursos em nenhum crime que os 
impeçam por lei de exercer atividades mercantis. A reeleição dos Srs. Otacílio José Coser e Andrea Guasti foi feita por 
indicação da acionista Cisa Trading S.A., a reeleição dos Srs. Fernando Aboudib Camargo e Antonio José Louçã Pargana foi 
feita por indicação da acionista Comvix Trading S.A. e a reeleição dos Srs. Evandro Luiz Coser e Orlando Machado Júnior foi 
feita por indicação da acionista Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. Para ocupar os correspondentes cargos de 
Membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, por um prazo de 2 anos contados a partir da presente 
data, ou até a posse de seus respectivos substitutos, foram reeleitos os Srs. Otacílio José Coser Filho, brasileiro, casado, 
empresário, RG 197.313 SSP/ES, CPF/MF 252.142.507-97; Maria Cristina Fontes, brasileira, separada judicialmente, 
administradora de empresas, RG 1.125.735 SSP/ES, CPF/MF 007.765.347-50, ambos residentes em Vitória/ES; Maria das 
Dores Avelino Carvalho de Pina Pargana, portuguesa, casada, médica, RG 10.993.801 SSP/SP, CPF/MF 007.334.738-
81; Cláudio dos Santos, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 8.732.976-1 SSP/SP, CPF/MF 006.947.218-
16; Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem, brasileira, casada, empresária, RG 428.646 SSP/ES, CPF/MF 
673.646.167-72, todos residentes em São Paulo/SP; e, Tereza Rachel Coser, brasileira, divorciada, economista, RG 
474.372-SSP/ES e CPF/MF 798.452.407-63, com endereço comercial em São Paulo/SP. A reeleição do Sr. Otacílio José Coser 
Filho e da Sra. Maria das Dores Avelino Carvalho de Pina Pargana foi feita por indicação da acionista Cisa Trading S.A., a 
reeleição da Sra. Maria Cristina Fontes e do Sr. Claudio dos Santos foi feita por indicação da acionista Comvix Trading S.A. 
e a reeleição da Sra. Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem e da Sra. Tereza Rachel Coser foi feita por indicação da 
acionista Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. Os membros do Conselho de Administração, ora reeleitos, foram 
investidos em seus respectivos cargos, mediante aposição de assinaturas nos respectivos Termos de Posse, declarando não 
estarem incursos em nenhum crime que os impeçam por lei de exercer atividades mercantis. Ficam autorizados a assinar 
todos os documentos e praticar todos os atos necessários à consecução da deliberação aprovada nesta assembleia. Ficam, 
ainda, ratifi cados todos os atos anteriormente praticados pelos Membros do Conselho de Administração ora reeleitos até 
a presente data e no exercício de suas atribuições. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 09.08.2018. Acionistas: Cisa 
Trading S.A., por Antonio José Louçã Pargana e Gilberto de Souza Toledo; Comvix Trading S.A., por Antonio José Louçã 
Pargana e Andrea Guasti; e Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., por Orlando Machado Júnior e Márcio José 
Ferreira. JUCESP 43.213/19-4 em 14.01.2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Manausgás S/A. - CNPJ 04.007.507/0001-28 - NIRE 35.300.362.446
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17.12.2018

I – Local, data e hora: A assembleia foi realizada em 17.12.2018, às 9hs, na sede social, em São Paulo-SP, na Avenida 
Paulista, nº 2.001, 11º andar, conjunto 1.116, São Paulo-SP - CEP 01311-300. II – Convocação: Dispensada a publicação de 
editais, conforme o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. III – Composição da Mesa: O Sr. José Carlos de Salles 
Garcez foi nomeado presidente da Assembleia e o Sr. Fernando Jorge Hupsel de Azevedo foi nomeado Secretário da Assembleia. 
IV – Presença: Presentes acionistas representantes da totalidade do capital social, conforme se verifi ca pelas assinaturas 
lançadas no livro de Presença dos Acionistas. V – Ordem do Dia: deliberar sobre a destinação de Dividendos Propostos e 
Dividendos a Pagar, ambos constantes no balanço de 31/12/2017 e, sobre a declaração de dividendos intermediários de acordo 
com o balanço especial levantado em 30.06.2018 e, sobre a sua destinação. VI – Forma da Ata: Foi deliberada a lavratura 
da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. VII – Deliberações: Declarada 
aberta a Assembleia, foi submetida à apreciação dos acionistas as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo todos os 
presentes deliberado, por unanimidade e sem qualquer condição, ressalva ou oposição, o quanto segue: (a) – foi aprovada a 
distribuição de Dividendos Propostos e Dividendos a Pagar constante no balanço de 31/12/2017 no valor de R$ 41.952.046,15 
assim distribuídos ente os acionistas: (I) Termogás S/A (participação 50%) – R$ 20.976.023,07; (II) CS Investments Associated 
Ltd. (participação 50%) – R$ 20.976.023,08 (b) – considerando que o Balanço Especial encerrado em 30/06/2018 (Anexo I), 
acusa um lucro líquido de R$ 32.701.681,08, dos quais destacaram R$ 12.047.953,85 e, deliberaram declarar dividendos sobre 
esse valor e distribuí-los aos acionistas, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, nos termos 
do artigo 21 do Estatuto Social da Sociedade, assim distribuída entre os acionistas; (I) Termogás S/A (participação 50%) – R$ 
6.023.976,93 ; (II) CS Investments Associated Ltd. (participação 50%) – R$ 6.023.976,92, remanescendo um saldo de lucros à 
disposição da companhia no valor de R$ 20.653.727,23; (c) o total de dividendos distribuídos, conforme deliberados nos itens 
“a” e “b” acima, é na importância de R$ 54.000.000,00, assim distribuídos entre os acionistas: (I) Termogás S/A (participação 
50%) – R$ 27.000.000,00; (II) CS Investments Associated Ltd. (participação 50%) – R$ 27.000.000,00; (d) - fi cam os 
administradores, desde logo, autorizados a praticar todos os atos necessários aos pagamentos decorrentes das distribuições 
ora determinadas. VIII – Conclusão: Não havendo outras matérias a serem tratadas, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
Assembleia, suspendendo-se os trabalhos para a lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos 
os acionistas presentes, por mim como Secretário e, pelo Sr. Presidente. Certidão: A presente é cópia fi el da original, 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 17.12.2018. José Carlos de Salles Garcez - Presidente da Assembleia, 
Fernando Jorge Hupsel de Azevedo - Secretário da Assembleia. Acionistas: Termogás S/A. José Carlos de 
Salles Garcez, Hermano Darwin Vasconcellos de Mattos. CS Investments Associated Ltd.. Carlos Seabra 
Suarez - Procurador. JUCESP nº 600.916/18-2 em 28.12.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A - CNPJ 60.637.238/0001-54 - Companhia Aberta - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraor-
dinária - Ficam convocados os Srs. Acionistas da Indústrias J.B. Duarte S/A a se reunirem em AGE, as 9h, do dia 21/02/2019, na sede social 
sita a Avenida Alcantara Machado, 80, Conjunto 31, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar e aprovar o 
Laudo de Avaliação no valor de R$57.500.000,00, assim como o Avaliador Bolsa Nacional de Imóveis (BNI). A avaliação foi efetuada sobre 
parte da Fazenda Brasil, correspondente a matrícula 891, do CRI de Jacupiranga, situada no município de Barra do Turvo, Comarca de 
Jacupiranga/SP, com área de 9.578,36 ha., cujos direitos hereditários pertencem a Duagro S.A. Administração e Participações, tendo sido 
adquiridos do Espólio de José Casal de Rey Junior; 2) Deliberar e aprovar o Aumento de Capital Social, dentro do limite de Capital Autorizado, 
no montante de R$57.137.043,60, passando o mesmo de R$114.515.695,95 para R$171.652.739,55, através da emissão para subscrição 
particular de 4.883.508 ações, sendo 1.627.848 ações ordinárias e 3.255.660 ações preferenciais, ao preço de R$11,70 tanto para cada ação 
ordinária como para cada ação preferencial. A integralização será à vista, no ato da subscrição, através da conferencia do referido bem, com-
posto por parte da Fazenda Brasil, correspondente a matrícula 891, do CRI de Jacupiranga, situada no município de Barra do Turvo, Comarca 
de Jacupiranga/SP, com área de 9.578,36 ha., cujos direitos hereditários pertencem a Duagro S.A. Administração e Participações, tendo sido 
adquiridos do Espólio de José Casal de Rey Junior, ou ainda em espécie ou créditos detidos contra a sociedade.”. 3) Eleição de novo Presi-
dente do Conselho de Administração Fabio Aylton Casal de Rey para assumir o referido cargo, no lugar do atual Presidente Laodse Denis de 
Abreu Duarte, cujo mandato se encerrará na AGO que apreciar as contas do exercício que se encerra em 31/12/2018; Para a solicitação da 
adoção de voto múltiplo, para a eleição prevista no item 3º da pauta da AGE, os detentores de ações ordinárias deverão possuir 7% das ações 
com direito a voto, conforme previsto pela Instrução CVM nº 165/91 alterada pela de nº 282/98. Informamos que se encontram a disposição na 
sede da companhia e em seu site (www.industriasjbduarte.com.br), nos sites da CVM e da B3, todos os documentos relativos as deliberações 
previstas neste Edital, inclusive aquelas previstas no anexo 14 e 21 da Instrução CVM nº 481, a Ata da RCA de 11/01/2019, a Proposta da 
Administração e documentos para o exercício do voto por a distancia. No caso de dúvida ou solicitação de informações, solicitamos contatar 
a Diretoria de Relações com Investidores pelo telefone (11) 2061-5511, o Sr. Edison Cordaro. Poderão participar da Assembleia, os acionistas 
titulares de ações, que deverão comprovar sua identidade e apresentar comprovante de titularidade das ações de emissão da sociedade 
expedido pelo custodiante ou de conformidade com o Registro no Livro de ações nominativas da sociedade. No caso de representação por 
procurador, será exigido o depósito da procuração com firma reconhecida do outorgante, com 2 dias úteis no mínimo de antecedência, no 
local de realização da Assembleia. Em conformidade com a Instrução 481/2009 , a Companhia informa que adotará também a sistemática de 
voto a distância, o que facilitará que seus acionistas possam participar das votações previstas nesta assembleia, pelo envio dos boletins de 
voto a distância por meio dos agentes de custódia e diretamente a Companhia, devendo ser endereçados da seguinte forma: Indústrias J.B. 
Duarte S.A., Departamento de Relação com Investidores, Sr. Edison Cordaro, na Rua Agostinho Gomes, 2816, CEP 04206-001, Ipiranga, 
São Paulo/SP. São Paulo, 17/01/2019. Laodse Denis de Abreu Duarte - Presidente do Conselho de Administração.
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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, CÁSSIO ASSIS RUFINO, brasileiro,
solteiro, maior, administrador, RG nº 33.715.942-7-SSP/SP, CPF nº 337.736.248-75,
domiciliado nesta Capital, residente na Rua Leais Paulistanos, nº 525, apartamento nº
103, Bloco A, Ipiranga, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a
07 (sete) prestações em atraso, vencidas de 11/06/2018 a 11/12/2018, no valor de
R$19.944,87 (dezenove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos),
e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$20.258,30 (vinte mil,
duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), que atualizado até 08/02/2019, perfaz
o valor de R$24.131,78 (vinte e quatro mil, cento e trinta e um reais e setenta e oito
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 Rua Professor Arnaldo João Semeraro nº 660, apartamento nº 41,
localizado no 4º andar do Bloco 01, integrante do Residencial Santo Eduardo, na Saúde
– 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia
com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 3 na matrícula nº 145.788.
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 da fiduciária, 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, 16 janeiro de 2019. O Oficial. 17, 18 e 19/01
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São Paulo, 19, 20 e 21 de janeiro de 2019

Copa América é desafio para Lucas
Borba e Renato Rezende em São Roque

Página 6

Downhill 4X

A Superliga Cimed mas-
culina de vôlei 2018/2019
terá cinco jogos válidos pela
segunda rodada do returno
real izados  neste  sábado
(19). Entre eles, bom jogo
previsto para o confronto
entre Copel Telecom Marin-
gá Vôlei (PR) e Sesi-SP. O
duelo entre o sexto coloca-
do na tabela de classificação
e o vice-líder do campeona-
to será às 19h, no ginásio
Chico Neto,  em Maringá
(PR), com transmissão ao
vivo do SporTV 2.

O confronto coloca fren-
te a frente as duas equipes
que se enfrentaram na sema-
na passada (dia 10 de janeiro),
pela Copa Brasil. Na ocasião,
a equipe paranaense levou a
melhor, por 3 sets a 2, e ga-
rantiu a vaga na semifinal da
competição, eliminando o
time dos campeões olímpicos
William, Éder e Lipe.

Neste sábado, no entan-
to, o técnico do Copel Tele-
com Maringá, Alessandro
Fadul, sabe que seu time po-
derá ter uma dificuldade ain-
da maior.

“Sabemos que eles vão
entrar em quadra sem querer
dar uma outra oportunidade ao
nosso time, nem facilitar a
nossa vida. Sabemos que vai
ser um jogo extremamente di-
fícil a vitória que tivemos na
semana passada já ficou para
trás. Temos que conquistar
tudo de novo. Entrar de forma
agressiva para equilibrar as
ações e fazer uma boa apre-
sentação”, afirmou Fadul.

O treinador da equipe pa-
ranaense ainda faz questão de
deixar claro que o Sesi-SP se-
gue como favorito neste jogo.

“Nosso foco principal é
manter o bom desempenho.
Esperamos um jogo extre-
mamente difícil, como foi
na semana passada. A equipe
do Sesi-SP, pelo histórico
que tem, pelo nível de inves-
timento, continua sendo fa-
vorita para esse confronto”,

Superliga cimed 18/19:

Copel Telecom
Maringá recebe o

Sesi-SP neste sábado
Partida do sexto colocado contra o vice-líder será às 19h,
em Maringá, e terá transmissão do SporTV
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Alessandro Fadul comanda o Copel Telecom Maringá

disse Alessandro Fadul.
O técnico do Sesi-SP,

Rubinho, também espera
por uma partida equilibrada
e também lembra a partia
entre os dois times, válida
pela Copa Brasil.

“Com cer teza  vai  ser
mais um jogo duro. A equi-
pe deles está muito bem,
vem de dois bons resulta-
dos, o que certamente os
deixam motivados. É uma
partida em que devemos ter
muito foco e equilíbrio, já
que eles têm uma equipe de
bom volume defensivo. Além
disso, é preciso ter paciên-
cia para jogar. Equilibrar
agressividade e ter paciên-
cia”, afirmou Rubinho.

Outros jogos deste sá-
bado

Além deste jogo, outros
quatro acontecerão ainda
neste sábado, sendo dois de-
les também com transmissão.
O primeiro do dia será entre
São Judas Voleibol (SP) e
Vôlei UM Itapetininga (SP),
que se enfrentarão às 11h, no
ginásio Baetão, em São Ber-
nardo do Campo (SP).

Às 17h, o Vôlei Renata
(SP) recebe o Fiat/Minas
(MG) no ginásio do Taqua-
ral, em Campinas (SP), para
a partida que será transmi-
tida ao vivo pela TV Gazeta.
No mesmo horário, o São
Francisco Saúde/Vôlei Ribei-
rão (SP) jogará ao lado da sua
torcida, na Cava do Bosque,
em Ribeirão Preto (SP), con-
tra o Sada Cruzeiro (MG),
com transmissão do Canal
Vôlei Brasi l  (h t tp : / /
canalvoleibrasil.cbv.com.br).

E, às 20h, o Caramuru
Vôlei (PR) irá enfrentar o
Sesc RJ na Arena Multiuso,
em Ponta Grossa (PR). A ro-
dada será concluída no do-
mingo (20), com a partida
entre Corinthians-Guaru-
lhos (SP) e EMS Taubaté
Funvic (SP), às 18h, com
transmissão da TV Gazeta.

Renato  Rezende

A edição de 2019 da Copa
América de Downhill (DH) 4X
será realizada neste fim de sema-
na, em São Roque (SP), e assim
como na temporada passada terá
dois representantes do Shimano
Sports Team. O catarinense Lu-
cas Borba (Manoel Marchetti/
Shimano) e o carioca radicado
em Poços de Caldas (MG), Re-
nato Rezende (GT Bicycles/Nis-
san/Shimano), estarão em ação
no evento no Ski Mountain
Park. O sábado (19) estará reser-
vado para treinos e tomadas
oficiais de tempo e a manhã do
domingo (20) terá baterias fi-
nais, com transmissão ao vivo da
TV Globo no Esporte Espetacu-
lar. Além do Brasil, Chile, Argen-
tina, Peru e Equador também te-
rão atletas participantes.

O piloto de DH Lucas Bor-
ba, conquistou o título da prova
em 2014. Já Renato Rezende,
representante do Brasil em Lon-
dres-2012 e Rio-2016 no BMX,
foi finalista em 2018, quando
chegou em terceiro lugar. “A
Copa América de DH não é a
minha especialidade, mas é rea-
lizada em uma data sem compe-
tições de BMX, ou seja, interes-
sante para entrar em ritmo de
competições, além de ter gran-
de visibilidade pela transmissão
ao vivo, o que aumenta muito em
termos de adrenalina em cada
bateria”, conta Rezende. ”Quero

ser finalista de novo e brigar pelo
lugar mais alto do pódio”, finali-
za o atleta olímpico.

Diferentemente do downhill
tradicional, com descidas indivi-
duais, no Four Cross (4X) os
atletas disputam as fases finais
em baterias de quatro ciclistas,
onde apenas dois avançam de
fase. “Essa prova é muito baca-

na, diferente do que estamos
acostumados. Tem uma sensação
de adrenalina, contato e compe-
titividade entre outros atletas,
disputando o traçado ao mesmo
tempo”, comenta Lucas Borba, o
“Lukinha”. 

A pista para este ano sofreu
mudanças em relação à última
edição, com novas rampas, pon-

te e um túnel, mas segue com
seus 600 metros de descidas, 13
obstáculos e oito curvas. Seja
nas descidas individuais das duas
tomadas de tempo do sábado, ou
nas baterias com quatro pilotos
nas finais do domingo, os parti-
cipantes terão de mostrar muita
habilidade para brigar pelo títu-
lo, no masculino e feminino.

Sobre a Shimano - Empresa
líder de mercado em componentes
e acessórios para bicicleta e pesca, a
Shimano foi criada em 1921 e pos-
sui sede em Sakai, no Japão. O escri-
tório da Shimano Latin America foi
fundado em 2007, em São Paulo e
hoje contato com a força de distri-
buição e marketing da Blue Cycle, que
faz toda logística de importação e ven-
da dos produtos da marca no Brasil,
além de Bikefitting.com, Capace-
tes Lazer, PRO, Pneus Schwalbe
e Elite. 

A Shimano desenvolveu as
exclusivas tecnologias STI (Shi-
mano Total Integration - alavan-
ca de marchas e freio integra-
dos), SPD (Shimano Pedaling
Dynamics - para sapatilhas e pe-
dais) e SIS (Shimano IndexSys-
tem), entre outras, reconhecidas
e referência no mundo
todo. Possui entre suas marcas
nomes que são sinônimos de qua-
lidade e performance no univer-
so ciclístico: XTR, Dura Ace,
Ultegra, DI2. Mais informações
no site: bike.shimano.com.br
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IMSA: Derani chega para defender a atual
campeã de olho no bicampeonato em Daytona

Depois de correr contra a
equipe Whelen Engineering Ra-
cing por três anos, o brasileiro
Pipo Derani estará a bordo do
Cadillac DPi-VR #31 na tempo-
rada 2019 do IMSA WeatherTe-
ch SportsCar Championship, que
terá sua primeira etapa nos dias
26 e 27 de janeiro com a tradici-
onal 24 Horas de Daytona, na
Flórida (EUA).

Ao lado do compatriota Fe-
lipe Nasr, Derani vai defender o
título da equipe - atual campeã -
nas 10 etapas do IMSA e também
quer lutar por sua segunda vitó-
ria em Daytona. Para as quatro
provas de longa duração da tem-
porada, que começa com as 24
Horas de Daytona, os dois ainda
terão como companheiro Eric
Curran, campeão do IMSA ao
lado de Nasr em 2017.

Aos 25 anos, Derani estreou
na categoria com grande desta-
que em 2016, vencendo Dayto-
na e Sebring logo de cara. Nas
últimas temporadas, o brasileiro
somou cinco vitórias e quatro

poles em 20 corridas na catego-
ria Protótipos. Agora, o paulista
chega para levar toda essa velo-
cidade e experiência para a equi-
pe Whelen Engineering Racing.

“É uma grande honra para
mim fazer parte da equipe e ter
este primeiro teste com os me-
cânicos e engenheiros”, declarou
o brasileiro logo após as sessões
do ROAR, no início do mês em
Daytona. “Sempre olhei de fora,
apreciando tudo o que essa equi-
pe já fez no passado. Então, es-
tar aqui agora é ótimo”.

O piloto adaptou-se rapida-
mente à equipe e ao Cadillac
DPi-V.R, marcando ótimos tem-
pos nos treinos do ROAR, co-
nhecendo também nos novos
pneus Michelin, que passam a ser
utilizados na categoria.

“O ROAR foi muito bom
para nós e tudo funcionou muito
bem”, lembrou Derani. “Verifica-
mos tudo e estou realmente fe-
liz. Agora temos de pensar na
corrida. Obviamente, nunca sabe-
mos o que irá acontecer durante

Pipo Derani

a prova, mas uma coisa é certa:
fizemos toda a nossa preparação
e temos evoluído desde o
ROAR. Tudo está seguindo a di-
reção correta”, continuou.

“Acho que com o tempo você
entende melhor a dinâmica des-
ta corrida e encara isso de uma
forma diferente. Quando eu che-
guei, três anos atrás, eu acelerei
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forte do começo ao fim, mas isso
nem sempre funciona. Você ama-
durece e entende que há mais do
que isso”, ressaltou.

Os treinos em Daytona terão
início na quinta-feira (24), com
a definição do grid. No sábado, a
largada da prova está prevista
para as 14h35 (local, 17h35 de
Brasília).

Rafael Câmara inicia temporada na
Europa no teste oficial do WSK

Rafael  Câmara

Após um ano de muitas con-
quistas em 2018, Rafael Câmara
inicia mais uma temporada na

Europa neste final de semana em
Adria, na Itália. Campeão brasi-
leiro de kart no ano passado, o

piloto pernambucano participará
dos testes oficiais de inverno do
WSK (World Series Karting),
um dos principais campeonatos
de kart do mundo.

“Estou muito empolgado
para minha segunda temporada na
Europa, agora com muito mais ex-
periência e bagagem. O WSK é um
torneio muito forte e espero con-
tinuar crescendo como piloto em
2019”, diz Câmara, que em 2018
também entrou para o time Cimed
Racing, a maior plataforma de
apoio ao automobilismo nacional.

Campeão do Brasileiro de
Kart em 2018 na categoria Co-
dasur Jr, Câmara fez sua primei-
ra temporada completa de kart na
Europa neste ano e tem outras

várias conquistas no kartismo
nacional, como os títulos de
campeão paulista, além dos Bra-
sileiro e Sul-Americano da Ro-
tax. Ele é bicampeão da Copa São
Paulo de Kart, vencedor do Prê-
mio Capacete de Ouro nas tem-
poradas 2015 e 2016 e foi cam-
peão da quarta etapa do WSK
Super Master Series em 2017.

“Correr na Europa é muito
especial para mim e quero con-
quistar muitos pódios e vitórias
por aqui. Vamos com tudo”, com-
pleta Câmara

Após os testes deste final de
semana, o piloto terá seu primeiro
desafio oficial no WSK Champions
Cup, que acontece entre os dias 25
e 27 de janeiro, também em Adria.
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