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Comercial
Compra:   3,89
Venda:       3,89

Turismo
Compra:   3,74
Venda:       4,05

Compra:   4,36
Venda:       4,36

Compra: 147,25
Venda:     177,52

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

21º C

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

Previsão do Tempo

Fórmula E: embalado por
vitória histórica, Lucas segue
confiante para Hong Kong Após a aposentadoria do

brasileiro Christian Fittipaldi
nas 24 Horas de Daytona, em
janeiro, a equipe Action Ex-
press Racing anunciou o neo-
zelandês Brendon Hartley
como reforço para o #5 Mus-
tang Sampling Racing Cadillac
DPi-V.R nas 12 Horas de Se-

Brendon Hartley será
companheiro de João

Barbosa e Filipe Albuquerque
bring, que serão disputadas
no dia 16 deste mês, ao lado
dos titulares João Barbosa e
Filipe Albuquerque.

O piloto de 29 anos tem uma
vasta experiência no automobi-
lismo, que inclui Fórmula 1 e
Grand-Am, além de uma vitória
em Le Mans em 2017. Página 6

Depois da mais emocionan-
te chegada da história do Cam-
peonato Mundial de Fórmula E,
na qual conquistou a vitória ul-
trapassando o alemão Pascal
Wehrlein pelo lado de fora da
pista e derrapando nas quatro
rodas, a apenas dois metros da
linha de chegada, Lucas Di
Grassi segue embalado para a
disputa da quinta etapa da tem-
porada. Agendada para este do-
mingo (10), em Hong Kong, a
prova será a primeira após a vi-
tória espetacular do brasileiro
no e-Prix do México. Página 6 Di Grassi supera Wehrlein na linha de chegada
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Thiago/George começa
com uma vitória e uma

derrota e vai à
repescagem em Sydney

George ataca contra bloqueio lituano na etapa australiana
de Sydney

A dupla brasileira Thiago/
George (SC/PB) largou com uma
derrota e uma vitória na fase de
grupos da etapa três estrelas de
Sydney (Austrália), em jogos dis-
putados na noite da última quarta-
feira (6) e madrugada desta quin-
ta (7), no horário brasileiro. A par-
ceria disputa agora a repescagem

e busca a classificação para as
oitavas de final do torneio váli-
do pelo Circuito Mundial de
vôlei de praia 2019.

O duelo pela repescagem
será contra os australianos
McHugh/Schubert e ocorre
ainda nesta quinta-feira no Bra-
sil, às 22h30.              Página 6
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Matheus Leist inicia
temporada 2019 em

St Pete na Indy

Matheus Leist nos testes de
pré-temporada no Circuito das
Américas

Ansioso pelo início de sua se-
gunda temporada completa na Indy,
Matheus Leist encerrou sua pré-tem-
porada na última segunda-feira (4) em
mais uma sessão de testes em Sebring,
na Flórida. O piloto gaúcho da AJ Foyt
utilizou um setup semelhante ao que
lhe deu bons resultados no ano pas-
sado em São Petersburgo, pista que
receberá a abertura do campeonato
neste domingo e que também mar-
cou a estreia de Leist na categoria
em 2018.                        Página 6F
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Brasil e

Paraguai vão
retomar

discussão sobre
construção
 de pontes

Brasil e Paraguai darão con-
tinuidade à discussão da cons-
trução de duas pontes ligando
os dois países. De acordo com
o Ministério das Relações Ex-
teriores, esse será um dos as-
suntos tratados durante a visita
do presidente do Paraguai,
Mario Abdo Benítez, no próxi-
mo dia 12.   

Cada país deverá ser res-
ponsável pela construção
de uma das pontes. A pre-
visão é que a brasileira seja
iniciada ainda este ano, e
deverá ser  concluída em
três anos.                    Página 3

Guaidó pede
à Europa que
intensifique

sanções
contra regime

de Maduro
O autoproclamado presiden-

te venezuelano, Juan Guaidó, ape-
lou na quinta-feira (7) à Europa a
intensificar as sanções econômi-
cas contra o regime de Nicolás
Maduro, após a expulsão do em-
baixador da Alemanha no país.

“Os países europeus devem
reforçar as sanções econômicas
contra o regime. A comunidade
internacional deve evitar que o
dinheiro venezuelano seja utili-
zado para matar opositores do
regime e povos indígenas”, de-
fendeu em entrevista à revista
alemã Der Spiegel.         Página 3

Presidente Jair Bolsonaro
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O presidente Jair Bolsonaro
pediu  na quinta-feira (7) o “sa-
crifício” dos militares para que
apoiem a proposta de reforma da
Previdência. O projeto de lei es-

pecífico para o regime das For-
ças Armadas deve ser enviado ain-
da este mês ao Congresso para
tramitar junto com a reforma do
sistema previdenciário geral.

“Peço também o sacrifício
porque entraremos, sim, na nova
Previdência, que atingirá os mi-
litares. Mas não deixaremos de
lado e não esqueceremos as es-
pecificidades do cargo de vocês.
Temos um ministério firmado
por pessoas comprometidas com
o futuro do Brasil, que nos aju-
dam a conduzir essa grande na-
ção”, disse.

O presidente participou  na
quinta-feira (7) da cerimônia
comemorativa dos 211 anos do
Corpo de Fuzileiros Navais, na
Fortaleza de São José, na Ilha das
Cobras, no Rio de Janeiro.

O governo quer aumentar o
tempo de contribuição dos mili-
tares de 30 para 35 anos, assim
como aumentar a alíquota única
dos militares de 7,5% para
10,5%.                           Página 4

Em alta  pela quarta sessão
consecutiva, o dólar norte-
americano aproximou-se de R$
3,90 e voltou a fechar no mai-
or valor do ano. O dólar comer-
cial encerrou a quinta-feira (7)
em alta de 1,27% (R$ 0,049),
vendido a R$ 3,885.

O valor de fechamento foi o
mais alto desde 27 de dezembro
(R$ 3,894). Por volta das 16h30,

Na quarta alta seguida, dólar
aproxima-se de R$ 3,90

a divisa atingiu a máxima do dia,
sendo vendida a R$ 3,897.

No mercado de ações, o ín-
dice Ibovespa, da B3 (antiga Bol-
sa de Valores de São Paulo), al-
ternou altas e baixas ao longo do
dia. O indicador, no entanto, rea-
giu nas horas finais de negocia-
ção e fechou a quinta-feira em
alta de 0,13%, aos 94.340 pon-
tos. (Agencia Brasil)
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A Secretaria da Justiça e
Cidadania (SJC) promoverá,
até o fim de março, uma série
de ações para a valorização das
mulheres. Nesta sexta-feira (8),
Dia Internacional da Mulher,
a partir das 14h, o secretário
da pasta, Paulo Dimas
Mascaretti, e representantes
de universidades e da socie-
dade civil assinarão um pro-
tocolo de intenção para am-
pliar o atendimento de servi-
ços gratuitos voltados às mu-
lheres nas áreas de saúde, edu-

cação, lazer, direito, psicologia
e assistência social.

A modelo Luiza Brunet
também participará da cerimô-
nia. Vale destacar que os aten-
dimentos serão prestados por
alunos dos cursos de Medici-
na, Direito, Psicologia, Nutri-
ção, Educação Física e Servi-
ço Social em órgãos públicos
como os Centros de Integração
da Cidadania (CICs), mantidos
pela pasta, em Delegacias de
Defesa da Mulher e em hospi-
tais.                         Página 2

Governo exigirá cadastro
de famílias que optem por

ensino domiciliar

HIV: aumento de casos
exige novas formas de

conscientização
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Obras no Rio Tietê vão
 melhorar a qualidade da água

O prefeito Bruno Covas e o
secretário de estado de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, Mar-
cos Penido, vistoriaram na quin-
ta-feira (7) uma das obras de
ampliação do sistema de inter-
ceptação de esgotos do Sistema
Barueri, que vai melhorar a qua-
lidade da água de aproximada-
mente 2,2 milhões de pessoas.

O Interceptor Tietê 7 é uma
tubulação que fará a captação e o
envio de esgotos de 13 bairros da
capital como Bela Vista, Conso-
lação, Vila Buarque e Santa Efigê-
nia, além de República, Anhanga-
baú, Luz, Sé, Liberdade, Aclima-
ção, Cambuci, Ipiranga e Saco-
mã para a Estação de Tratamen-
to de Esgoto (ETE) Barueri.

“Essa obra vai beneficiar uma
população de 2,2 milhões de pes-
soas com um novo sistema de
coleta e tratamento de esgoto que
vai se complementar ao atual”,
destacou o prefeito Bruno Covas.

O túnel em escavação, com
cerca de 18 metros de profundi-

dade, vai da Avenida do Estado, na
altura da Ponte da Casa Verde, até
a Ponte do Piqueri, seguindo sob
a marginal do rio Tietê.

“Hoje nós estamos com
97% de todo o túnel feito. Es-
ses trabalhos estarão concluídos
em 30 dias e vamos prosseguir
com todas as interligações”, dis-
se o secretário de estado de In-
fraestrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido.

O prefeito conheceu o inter-
ceptor localizado à margem es-
querda do Rio Tietê, com 7,5 km
de extensão, cujas obras foram
iniciadas em 2016. Em setembro
de 2018, foi concluída a constru-
ção do Coletor Tronco Anhanga-
baú. O trabalho, com custos de
R$ 358 milhões, permitirá que o
esgoto seja levado a um sistema
de tratamento do Governo do
Estado, na cidade de Barueri.

As edificações do município
são executadas pela Companhia
de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo (Sabesp). Em 23

de junho de 2010, a Prefeitura
de São Paulo e o Governo do
Estado firmaram acordo com a
Sabesp para execução de servi-
ços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário na capital
pelos próximos 30 anos. A cons-
trução faz parte de um conjunto
de obras que contempla, entre
outras, a implantação dos cole-
tores tronco Anhangabaú e Ba-
seball e de outro interceptor
(ITa-1J). As intervenções estão
sendo executadas no âmbito do
Projeto Tietê e beneficiarão
grande área nas margens do rio
Tamanduateí.

Comitê gestor
Pelo contrato, o Município

e o Estado devem gerir de for-
ma conjunta as atividades de pla-
nejamento e investimento do
sistema de saneamento básico.
Para isso, foi criado o Comitê
gestor dos Serviços de Água e
Esgoto da Capital Paulista, com
integrantes dos dois governos, e

alternância de presidente entre
eles a cada dois anos. Em março
deste ano, termina o mandato da
Prefeitura.

Entre as funções, o Comitê
deve elaborar um plano de tra-
balho com o objetivo de viabili-
zar e agilizar a execução desti-
nada ao oferecimento universal
adequado dos serviços de abas-
tecimento de água e esgotamen-
to sanitário na região central da
Capital. Além disso, deve deli-
berar sobre os investimentos
realizados pela Sabesp que, pelo
contrato, deve destinar 13% da
sua receita bruta obtida em obras
para o Município. Importante
ressaltar que outros 7,5 % do
faturamento da companhia são
colocados no Fundo Municipal
de Saneamento Ambiental e In-
fraestrutura (FMSAI), da Secre-
taria Municipal de Habitação
(SEHAB), para apoiar e supor-
tar ações de saneamento básico
e ambiental e de infraestrutura
no Município.

Estado de SP amplia os serviços
gratuitos voltados às mulheres

A Secretaria da Justiça e
Cidadania (SJC) promoverá, até
o fim de março, uma série de
ações para a valorização das
mulheres. Nesta sexta-feira (8),
Dia Internacional da Mulher, a
partir das 14h, o secretário da
pasta, Paulo Dimas Mascaretti,
e representantes de universida-
des e da sociedade civil assina-
rão um protocolo de intenção
para ampliar o atendimento de
serviços gratuitos voltados às
mulheres nas áreas de saúde,
educação, lazer, direito, psico-
logia e assistência social.

A modelo Luiza Brunet tam-
bém participará da cerimônia.
Vale destacar que os atendimen-
tos serão prestados por alunos
dos cursos de Medicina, Direi-
to, Psicologia, Nutrição, Educa-
ção Física e Serviço Social em
órgãos públicos como os Cen-
tros de Integração da Cidadania
(CICs), mantidos pela pasta, em
Delegacias de Defesa da Mulher
e em hospitais.

“As atividades serão orienta-
das e acompanhadas por profes-
sores das instituições de ensino.
A Coordenação de Políticas para
a Mulher da SJC fará a gestão do
protocolo de intenção, promo-
verá reuniões, oficinas de capa-
citação e avaliação das ativida-
des executadas pelos estudan-
tes”, explica a coordenadora de
Políticas para a Mulher, Alber-
tina Duarte Takiuti.

Palestra
A partir das 15h, no auditó-

rio Espaço da Cidadania “André
Franco Montoro” na SJC, a gi-
necologista Maria de Fátima
Duarte ministrará a palestra
“Histórias de Superação – Aten-
dimento à Mulher Deficiente”.

Maria de Fátima é especia-
lista em Sexualidade pelo Pro-
grama de Estudos em Sexualida-
de (ProSex) do Hospital das Clí-
nicas e tem certificado de atua-
ção na área de Sexologia pela
Federação Brasileira das Asso-

ciações de Ginecologia e Obs-
tetrícia (Febrasgo).

Autora de diversos livros, a
ginecologista, desde julho de
2012, trabalha no Projeto Sába-
do Sem Barreiras, primeiro am-
bulatório de atendimento gine-
cológico à mulher com defici-
ência. O serviço é oferecido no
Hospital Pérola Byington, no
último sábado de cada mês.

Campanha
Na ocasião, a SJC também

lançará a campanha “Mulher,
Você Pode!”, para valorizar o
papel das cidadãs na transforma-
ção da sociedade. Um vídeo a ser
divulgado no site e nas mídias
sociais da pasta apresentará his-
tórias de superação de trabalha-
doras, mães e de empreendedo-
ras de sucesso.

As servidoras da Secretaria
da Justiça e Cidadania foram es-
colhidas para estampar os carta-
zes da iniciativa, uma forma de
homenageá-las pelas atividades

desenvolvidas em São Paulo. A
campanha contará ainda com
materiais diversos para divulga-
ção na web. As peças exibirão
mensagens como: “Na Secreta-
ria da Justiça e Cidadania, a Mu-
lher é Cidadã” e “Conheça as
Políticas para a Mulher da SJC”.

“A ONU oficializou 8 de
março como o Dia Internacio-
nal da Mulher. A data homenageia
as mulheres que reivindicaram o
direito ao voto, melhores con-
dições de trabalho, e, acima de
tudo, que lutaram e que ainda lu-
tam pelo respeito à dignidade da
pessoa humana para evitar qual-
quer tipo de agressão física ou
moral”, afirma o secretário da
Justiça e Cidadania, Paulo Di-
mas Mascaretti.

A estrutura da SJC conta com
órgãos que oferecem suporte
para atendimento médico, jurí-
dico, psicológico e de assistên-
cia social à mulher para promo-
ção da saúde, preservação de di-
reitos e proteção à vida.

HIV: aumento de casos exige
novas formas de conscientização
Um ensaio clínico de longa

duração para prevenção do HIV
(vírus da imunodeficiência hu-
mana, causador da Aids) em di-
versos países, incluindo o Bra-
sil, foi divulgado pela Universi-
dade de São Paulo (USP) no fim
do ano passado. O público-alvo
do estudo são homens maiores
de 18 anos que fazem sexo com
homens, mulheres transexuais e
travestis em risco de infecção
pelo vírus.

O infectologista do Hospital
das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP e do Projeto
PrEP Brasil (Profilaxia Pré-Ex-
posição) Ricardo Vasconcellos
afirmou que a primeira urgência
que surgiu, quando houve a des-
coberta do vírus HIV, foi a de tra-
tar os pacientes que tinham de-
senvolvido a doença, o que já foi
resolvido. “As pessoas que aces-
sam o tratamento hoje em dia não
morrem mais de Aids”, destaca.

Prevenção
Atualmente, no entanto, os

esforços com relação à epide-
mia da doença estão em resol-
ver a questão da prevenção, já
que a cura ainda é algo distante,
enquanto o número de novos ca-
sos de pessoas infectadas pelo
vírus no mundo ainda é alto – e
vem crescendo novamente.

De 2006 a 2015, o número
de jovens na faixa etária de 15 a
19 anos infectados pelo HIV sal-
tou de 2,4 para 6,9 a cada cem
mil habitantes, segundo dados do
Departamento de Doenças Sexu-
almente Transmissíveis, Aids e
Hepatites Virais do Ministério
da Saúde.

Em São Paulo, em 2010,
10% dos jovens daquela faixa
etária eram portadores do vírus
HIV; em 2016, esse índice che-
gou a 23%. Diante dessa mudan-
ça de comportamento, a comuni-
dade médica estuda novas formas
de prevenção e disseminação das
informações referentes ao con-
tágio e ao tratamento, caso a do-
ença já tenha sido contraída.

Os números em São Paulo
Pioneiro nas ações de com-

bate ao HIV no Brasil, o Progra-
ma Estadual DST/Aids de São Pau-
lo comemorou, em outubro do
ano passado, 35 anos de atuação.
Entre as conquistas, destacam-se
a ampliação do acesso a métodos
preventivos e diagnósticos, além
da queda na mortalidade pela do-
ença nas últimas décadas.

“Em 1983, ano de criação do
Programa Estadual, muitos pro-
fissionais não queriam trabalhar
em serviços que atendiam paci-
entes com quadro suspeito da
doença. Na época, não se conhe-
cia o agente causador nem todas
as formas de transmissão”, en-
fatiza Artur Kalichman, coorde-
nador do Programa Estadual.

“Abrir novos serviços era um
trabalho árduo. Aos poucos, as
barreiras foram vencidas e tive-
mos muitos avanços, em espe-
cial na prevenção e tratamento
antirretroviral”, acrescenta.

Rosa de Alencar Souza, Di-
retora Técnica Adjunta e coor-
denadora do Programa Estadual
DST/Aids de São Paulo, salien-
ta que essa bandeira e seus es-
forços certamente evitaram
muitos contágios e mortes no

Estado.
“Trabalhamos muito ao lon-

go dos anos, em conjunto com
as regionais de saúde, áreas téc-
nicas e outros programas da Se-
cretaria da Saúde do Estado, se-
cretarias municipais e outras
pastas de Governo, sempre
acompanhados pelo ativismo da
sociedade civil organizada e das
pessoas vivendo com HIV/
Aids”, salienta.

Notificações
Embora as notificações de

Aids estejam diminuindo nessa
década, o número de casos no-
vos notificados pelo HIV cres-
ceu 3,5 vezes entre homens jo-
vens que fazem sexo com ho-
mens em São Paulo. A cada 100
mil homens, o salto foi de 17,8
em 2008 para 39,1 em 2017. A
maior concentração é entre jo-
vens de 20 a 24 anos, com 88,3
novas infecções por 100 mil ha-
bitantes, no ano passado.

“Em todo o território paulis-
ta, estimamos em mais de 10
mil o número de profissionais
de saúde que trabalham direta
ou indiretamente no campo da
Aids. Eles oferecem assistên-
cia aos cidadãos e trabalham
na vigilância epidemiológica,
além de participarem de ações
de prevenção, diagnóstico pre-
coce, pesquisa, gestão e arti-
culação com a sociedade ci-
vil”, explica Maria Clara Gian-
na, Diretora Técnica e coorde-
nadora do Programa Estadual
DST/ Aids de São Paulo.

Prevenção e pesquisa
A forma de prevenção mais

difundida hoje é a chamada PrEP
(Profilaxia Pré-Exposição). Se-
gundo o próprio Vasconcellos,
ela consiste no uso de um medi-
camento antirretroviral, tomado
por pessoas que ainda não vivem
com o HIV, mas que estão sujei-
tas a ter contato com o vírus. O
tratamento já está disponível no
Sistema Único de Saúde (SUS). “A
pessoa toma um comprimido por
dia e dessa maneira reduz a ní-
veis insignificantes o seu risco
de infecção por HIV”, explica.

Contudo, o medicamento
deve ser tomado diariamente,
caso contrário a pessoa estará
sujeita à infecção. Esse é o ob-
jetivo da pesquisa, de acordo
com o infectologista: estudar
novas formas de prevenção, a fim
de que mais pessoas possam ade-
rir ao tratamento. Vasconcellos
explica que o Brasil está preci-
sando de mais voluntários e que
os centros de recrutamento es-
tão espalhados em São Paulo, Rio
de Janeiro e Porto Alegre.

Para participar, o voluntário
precisa ter mais de 18 anos, ser
homem gay ou bissexual, mulher
transexual ou travesti que perce-
beram que, pelo menos no últi-
mo semestre, passaram por si-
tuações de risco de transmissão
de HIV. Para mais informações,
acesse a página do Facebook
do Programa de Educação Co-
munitária HCFMUSP.

Caso o voluntário tenha dú-
vidas quanto aos pré-requisitos,
ele pode entrar em contato com
os centros de recrutamento para
ver se está dentro das caracte-
rísticas do perfil procurado pe-
los pesquisadores.

MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista  Cesar Neto  vem

sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal  ”O DIA” 
- 3º mais antigo diário em São Paulo (SP). Na Internet desde 1996,
o site  www.cesarneto.com  foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter @CesarNetoReal

C Â M A R A  ( S P )  
Rinaldi Digilio (PRB) segue sendo o ‘Davi’ do Século 21.

Não só tá fundando (com quase 400 igrejas - maioria no Estado
de São Paulo) a “Família Global Quadrangular”, como combaten-
do os ‘Golias’ da Quadrangular caída. Teve até político arrom-
bando portas da FGQ em Sorocaba (SP).        

 
P R E F E I T U R A  ( S P )
Bruno Covas (PSDB) vai jogar tudo na Saúde (como nunca

antes nesta Pauliceia Desvairada), como nem Maluf nos anos 1990
conseguiu com o PAS (Plano de Atendimento à Saúde), decisivo
na eleição de Pitta; com assistência médica, ambulatorial e hos-
pitalar pra toda população.    

 
A S S E M B L E I A  ( S P ) 
Marquinho Vinholi, suplente de deputado (15 março 2019 a

15 março 2023) e Secretário (da resgatada Secretaria do Interi-
or) de Doria (PSDB), só não será eleito presidente do diretório
paulista se não quiser. O governador Doria (dono paulista e agora
sócio preferencial) tá empenhado.     

G O V E R N O  ( S P )
João Doria (em campanha pra Presidência 2022; dono do

PSDB paulista e sócio preferencial do PSDB nacional) segue se
comportando com a cautela de quem elegeu-se na esteira #Bol-
soDoria. Tá respeitando os tempos das guerras que transformam
gestores em políticos profissionais.   

 
C O N G R E S S O
Eduardo Bolsonaro (PSL - SP) tem a maior das responsabili-

dades (em relação aos irmãos Flávio no Senado e Carlos na Câ-
mara de vereadores do Rio). É  na Câmara dos Deputados que
rolarão as votações que mudarão a Constituição e influenciarão
Senado, governos estaduais e prefeituras.   

 
P R E S I D Ê N C I A 
Jair Bolsonaro (PSL) pode se tornar um Estadista ? Em tese

sim, porque tem mais 3 anos e quase 10 meses pra literalmente
construir as bases de um Brasil que tem tudo pra ser o grandes
protagonista da América do Sul nos cenários mundiais. As elei-
ções municipais 2020 serão decisivas.              

 
J U S T I Ç A S 
Sindicatos enfraquecidos pelas reformas trabalhistas que ti-

raram status até do Ministério (Trabalho), que virou Secretaria e
até tentam virar o jogo (no Supremo) que tá retirando obrigatori-
edade de contribuição sindical goela abaixo pelas entidades esta-
tais, patronais e trabalhistas. 

P A R T I D O S 
Partido Nacional das Redes Sociais (PNMS) ? Caso venha a

ser criado, não se transformarão na “Salvação da Pátria”, ainda
que se tornem majoritários numa Sociedade em Rede. Em tem-
po: o Partido dos Aposentados da Nação e o da Mulher Brasileira
não conseguiram representar maiorias.        

 
P O L Í T I C O S 
... PT de Lula, segue sendo de quem vai completar - 7 abril

2019  - 1 ano de encarceramento. Tanto que não são poucos os
que não querem a ex-senadora (agora deputada federal) Gleise
(1ª mulher presidente nacional) sendo reconduzida por quem que-
ria Zé Dirceu Presidente em 2010 ...   

H I S T Ó R I A S 
Valdemiro Santiago (ex-Universal e fundador da igreja Mun-

dial) passa pelo pior momento da história da igreja que mais vi-
nha crescendo no Brasil. Em 2020, se faltar o discernimento pra
apoiar apenas 1 candidato à Câmara paulistana - GCM e ex-vere-
ador Amauri -  pode perder o palanque político.    

EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto é refe-

rência das liberdades (possíveis) de imprensa. Está dirigente
na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a
Medalha Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de Honra ao
Mérito na Assembleia paulista.
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Brasil e Paraguai vão
retomar discussão
sobre construção

 de pontes
Brasil e Paraguai darão continuidade à discussão da cons-

trução de duas pontes ligando os dois países. De acordo com
o Ministério das Relações Exteriores, esse será um dos as-
suntos tratados durante a visita do presidente do Paraguai,
Mario Abdo Benítez, no próximo dia 12.   

Cada país deverá ser responsável pela construção de uma
das pontes. A previsão é que a brasileira seja iniciada ainda
este ano, e deverá ser concluída em três anos. 

Um das pontes ligará a cidade paranaense de Foz do Igua-
çu a Puerto Presidente Franco, no Paraguai. Essa ficará a cargo
do Brasil e deverá servir para desafogar o intenso fluxo na
Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este. 

A outra, que ficará a cargo do Paraguai, irá ligar a cidade
de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peral-
ta. O objetivo é facilitar o acesso ao Oceano Pacífico. A pre-
visão é que cada uma custará cerca de US$ 70 milhões. 

No ano passado, esse foi assunto tratado também pelo ex-
presidente Michel Temer. Segundo o Itamaraty é preciso avan-
çar em questões técnicas. Do lado do Paraguai, será necessá-
ria alteração no acordo, para que cada país arque com as des-
pesas da construção de uma das pontes. Pelo acordo firmado
atualmente, o valor seria divido. 

Além da construção das pontes, o presidente Jair Bolso-
naro e Abdo Benítez deverão tratar também da segurança na
fronteira, do combate ao tráfico e do comércio entre os paí-
ses e da região. 

Questões internas do Mercosul - grupo que reúne Brasil,
Paraguai, Uruguai e Argentina - e negociações do grupo com
outros países, além da situação da Venezuela também deverão
entrar na pauta dos presidentes. Em janeiro, o Paraguai anun-
ciou o rompimento das relações diplomáticas com a Vene-
zuela. A decisão foi tomada após a posse do presidente vene-
zuelano, Nicolás Maduro. (Agencia Brasil)

Guaidó pede à Europa
que intensifique
sanções contra

regime de Maduro
O autoproclamado presidente venezuelano, Juan Guai-

dó, apelou na quinta-feira (7) à Europa a intensificar as san-
ções econômicas contra o regime de Nicolás Maduro, após
a expulsão do embaixador da Alemanha no país.

“Os países europeus devem reforçar as sanções econô-
micas contra o regime. A comunidade internacional deve
evitar que o dinheiro venezuelano seja utilizado para matar
opositores do regime e povos indígenas”, defendeu em en-
trevista à revista alemã Der Spiegel.

Na quarta-feira (6), a Venezuela declarou “persona non
grata” o embaixador da Alemanha em Caracas, Daniel Mar-
tín Kriener, a quem acusa de “recorrentes atos de ingerên-
cia” em assuntos internos, e deu ao diplomata 48 horas para
sair do país.

À Der Spiegel, Guaidó reiterou que “condena veemen-
temente” a decisão e pediu ao embaixador para ficar na Ve-
nezuela.

“A Venezuela vive sob uma ditadura e esta abordagem é
uma ameaça para a Alemanha. Não é legítimo declarar um
embaixador como indesejável”, considerou Guaidó, que
agradeceu à Alemanha “a ajuda humanitária que prestou”.

Daniel Martín Kriener foi um dos embaixadores euro-
peus que receberam, segunda-feira (4), no Aeroporto In-
ternacional Simón Bolívar de Maiquetía, o autoproclama-
do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, que re-
gressava de viagem a vários países da região.

“O regime não está apenas ameaçando verbalmente o em-
baixador, a sua integridade física também está ameaçada”,
disse Guaidó. (Agencia Brasil)

O Índice de Preços ao Con-
sumidor - Classe 1 (IPC-C1),
que calcula a variação dos valo-
res cobrados pela cesta de com-
pras de famílias com renda até
2,5 salários mínimos, registrou
inflação de 0,49% em feverei-
ro, abaixo do 0,61% de janeiro.
Segundo a Fundação Getulio
Vargas (FGV), o indicador acu-

mula taxas de 1,1% no ano e
4,81% nos últimos 12 meses.

Apesar da queda em relação
a fevereiro, o IPC-C1 teve taxa
mais alta do que a registrada pelo
Índice de Preços ao Consumidor
– Brasil (IPC-BR), que calcula a
inflação para todas as faixas de ren-
da e que, em fevereiro, registrou
índices de 0,35% no mês e de

4,38% no acumulado de 12 meses.
De janeiro para fevereiro, o

IPC-C1 teve queda nas taxas de
quatro das oito classes de des-
pesa pesquisadas: habitação (de
0,19% em janeiro para 0,4% em
fevereiro), saúde e cuidados pes-
soais (de -0,02% para 0,50%),
alimentação (de 0,84% para
0,97%) e vestuário (de -0,56%

para -0,04%).
Por outro lado, houve queda

nas seguintes classes de despe-
sa: transportes (de 1,84% para
0,22%), educação, leitura e
recreação (de 2% para -
0,24%), despesas diversas (de
0,27% para 0,08%) e comuni-
cação (de 0,01% para -
0,05%). (Agencia Brasil)

O saldo de entrada e saída de
dólares do país ficou positivo
em fevereiro. As entradas supe-
raram as saídas em US$ 8,626
bilhões, informou  na quinta-fei-
ra (7) o Banco Central (BC).

O fluxo financeiro (inves-
timentos em títulos, remessas
de lucros e dividendos ao ex-
terior e investimentos estran-
geiros diretos, entre outras

Entrada de dólares no
país supera saída em

US$ 8,6 bi em fevereiro
operações)  registrou saldo
positivo de US$ 6,556 bi-
lhões e o comercial (opera-
ções de câmbio relacionadas
a  exportações  e  importa-
ções), de US$ 2,070 bilhões,
no mês passado.

Nos dois meses do ano, o
fluxo cambial ficou positivo em
US$ 8,681 bilhões. (Agencia
Brasil)

Receita recebe 490 mil declarações
de IR no primeiro dia de entrega

No primeiro dia de entrega,
o volume de declarações de Im-
posto de Renda (IR) enviadas à
Receita Federal equivaleu a qua-
se o dobro do registrado no mes-
mo período do ano passado. Até
as 17h de quinta-feira (7), a Re-
ceita Federal recebeu 490.347
documentos, 98% a mais que os
247,5 mil registrados até o mes-
mo horário na estreia da entrega
em 2018.

Segundo o Fisco, a diferen-
ça deve-se aos contribuintes que
preencheram as declarações du-
rante o carnaval e enviaram o do-
cumento nas horas iniciais de
declaração. Tradicionalmente, o
prazo de entrega das declarações
começa em 1º de março, mas
neste ano o Fisco só começou a
receber as declarações hoje por
causa do feriado prolongado dos
últimos dias.

O prazo para envio da decla-
ração começou às 8h de hoje e
vai até as 23h59min59s de 30 de
abril. A expectativa da Receita
Federal é receber 30,5 milhões
de declarações neste ano.

A declaração pode ser feita
de três formas: pelo computa-
dor, por celular ou tablet ou por
meio do Centro Virtual de Aten-
dimento (e-CAC). Pelo compu-
tador, será utilizado o Programa
Gerador da Declaração - PGD
IRPF2019, disponível no site da
Receita Federal.

Também é possível fazer a
declaração com o uso de dispo-
sitivos móveis, como tablets e
smartphones, por meio do apli-
cativo Meu Imposto de Renda.
O serviço também está disponí-
vel no e-CAC no site da Recei-
ta, com o uso de certificado di-
gital, e pode ser feito pelo con-
tribuinte ou seu representante
com procuração.

Pré-preenchida
O contribuinte que tiver

apresentado a declaração refe-
rente ao exercício de 2018, ano-
calendário 2017, poderá acessar
a Declaração Pré-Preenchida no

e-CAC, por meio de certificado
digital. Para isso, é preciso que,
no momento da importação do
arquivo, a fonte pagadora ou pes-
soas jurídicas tenham enviado
para a Receita informações re-
lativas ao contribuinte referen-
tes ao exercício de 2019, ano-
calendário de 2018, por meio da
Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf),
Declaração de Serviços Médicos
e de Saúde (Dmed), ou a da De-
claração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob).

Segundo a Receita, o contri-
buinte que fez doações, inclusi-
ve em favor de partidos políti-
cos e candidatos a cargos eleti-
vos, também poderá utilizar,
além do Programa Gerador da
Declaração (PGD) IRPF2019, o
serviço Meu Imposto de Renda.

Para a transmissão da Decla-
ração pelo PGD não é necessá-
rio instalar o programa de trans-
missão Receitanet, uma vez que
essa funcionalidade está integra-
da ao IRPF 2019. Entretanto,
continua sendo possível usar o
Receitanet para a transmissão da
declaração.

O serviço Meu Imposto de
Renda não pode ser usado em
tablets  ou smartphones para
quem tenha recebido rendimen-
tos superiores a R$ 5 milhões.

Obrigatoriedade
É obrigado a apresentar a

declaração anual o contribuinte
que, no ano-calendário de 2018,
recebeu rendimentos tributá-
veis, sujeitos ao ajuste na decla-
ração, cuja soma foi superior a
R$ 28.559,70. No caso da ativi-
dade rural, quem obteve receita
bruta em valor superior a R$
142.798,50

Também estão obrigadas a
apresentar a declaração pessoas
físicas residentes no Brasil que
no ano-calendário de 2018: re-
ceberam rendimentos isentos,
não tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, cuja
soma foi superior a R$ 40 mil;

obtiveram, em qualquer mês,
ganho de capital na alienação de
bens ou direitos, sujeito à inci-
dência do imposto, ou realizou
operações em bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e as-
semelhadas; pretendam com-
pensar, no ano-calendário de
2018 ou posteriores, prejuízos
com a atividade rural de anos-
calendário anteriores ou do pró-
prio ano-calendário de 2018; ti-
veram, em 31 de dezembro, a
posse ou a propriedade de bens
ou direitos, inclusive terra nua,
de valor total superior a R$ 300
mil; passaram à condição de re-
sidentes no Brasil em qualquer
mês e encontravam-se nessa
condição em 31 de dezembro;
ou optaram pela isenção do Im-
posto sobre a Renda incidente
sobre o ganho de capital auferi-
do na venda de imóveis residen-
ciais, cujo produto da venda seja
aplicado na aquisição de imóveis
residenciais localizados no país,
no prazo de 180 dias contados
da celebração do contrato.

CPF de dependentes
Neste ano, é obrigatório o

preenchimento do número do
CPF de dependentes e alimen-
tados residentes no país. A Re-
ceita vinha incluindo essa infor-
mação gradualmente na declara-
ção. No ano passado, era obri-
gatório informar CPF para de-
pendentes a partir de 8 anos.

Dados sobre imóveis e carros
Em 2019, não será obrigató-

rio o preenchimento de informa-
ções complementares em Bens
e Direitos relacionadas a carros
e casas. A previsão inicial da
Receita era que essas informa-
ções passassem a ser obrigató-
rias neste ano, mas, devido à di-
ficuldade de contribuintes de
encontrar os dados, o preenchi-
mento complementar não preci-
sa ser feito.

Desconto simplificado
A pessoa física pode optar

pelo desconto simplificado, cor-
respondente à dedução de 20%
do valor dos rendimentos tribu-
táveis, limitado a R$ 16.754,34.

Deduções
O limite de dedução por con-

tribuição patronal ficou em R$
1.200,32, devido ao reajuste do
salário mínimo. No ano passa-
do, o limite era R$ 1.171,84. Se
não houver nova lei, este é o úl-
timo ano em que há possibilida-
de dessa dedução de contribui-
ções pagas ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) por pa-
trões de empregados domésti-
cos com carteira assinada. A
medida começou a valer em
2006 para incentivar a formali-
zação dos empregados domésti-
cos.

A dedução por dependente é
de, no máximo, R$ 2.075,08 e,
para instrução, de R$ 3.561,50.

Os contribuintes também
podem deduzir valores gastos
com saúde, sem limites, como
internação, exames, consultas,
aparelhos e próteses e planos de
saúde. Nesse caso, é preciso ter
recibos, notas fiscais e declara-
ção do plano de saúde e infor-
mar CPF ou CNPJ de quem re-
cebeu os pagamentos.

As chamadas doações incen-
tivadas têm o limite de 6% do
Imposto de Renda devido. As
doações podem ser feitas,
por exemplo, aos fundos mu-
nicipais, estaduais, distrital e
nacional da criança e do ado-
lescente, que se enquadram
no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Segundo a
Receita, neste ano o formulário
sobre as doações ao ECA vai fi-
car mais visível.

Aqueles que contribuem
para um plano de previdência
complementar – Plano Gera-
dor de Benefício Livre
(PGBL) e Fundo de Aposenta-
doria Programada Individual
(Fapi) - podem deduzir até o
limite de 12% da renda tribu-
tável. (Agencia Brasil)

Governo exigirá cadastro de famílias
que optem por ensino domiciliar

 A medida provisória a ser
enviada ao Congresso Nacional
para regulamentar a educação
domiciliar no país vai definir
ações de acompanhamento e fis-
calização dessa modalidade de
ensino. Em entrevista à Empre-
sa Brasil de Comunicação
(EBC), a ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, disse que
as famílias que optarem pelo
ensino domiciliar serão cadas-
tradas, e as crianças vão passar
por avaliações periódicas.

A intenção é que esses es-
tudantes também possam ser in-
seridos em atividades culturais
e esportivas, mesmo não fre-
quentando a escola.

“Não vai ser uma coisa sol-
ta. As famílias que estão optan-
do pelo ensino domiciliar serão
cadastradas, a escola vai saber,
o Ministério da Educação vai
saber, o Ministério da Família
vai saber. Vamos ter a fiscaliza-
ção, o controle, as crianças se-
rão visitadas e elas passarão por
avaliações”, afirmou Damares.

Segundo a ministra, um gru-
po de trabalho ainda discute o
modelo das avaliações que
serão aplicadas às crianças do
ensino domiciliar. “Estamos
agora decidindo no grupo se
essa avaliação será semestral,
anual, se a criança deverá ir à
escola uma vez a cada trimes-
tre”, disse.

De acordo com a ministra,
o ensino domiciliar é uma de-
manda de muitas famílias bra-

sileiras, e a adesão a esse mo-
delo deve crescer uma vez que
for regulamentado. A proposta
a ser envidada ao Legislativo foi
construída pela pasta da Mulher,
da Família e dos Direitos Hu-
manos e pelo Ministério da
Educação.

A regulamentação do ensi-
no  domiciliar está entre as pri-
oridades do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos
Humanos para os 100 primei-
ros dias do governo do presiden-
te Jair Bolsonaro.

Prevenção ao suicídio e
à automutilação

Outra prioridade da pasta, a
prevenção à automutilação e ao
suicídio, será alvo de uma cam-
panha nacional envolvendo as
famílias, escolas, mídia e redes
sociais para dar orientações de
como lidar com essas situa-
ções. Segundo a ministra, o Fa-
cebook foi convidado a integrar
o grupo de trabalho sobre o
tema. “Entendemos que não dá
para falar com o adolescente,
com o jovem, sem envolver as
redes sociais”, disse.

Damares definiu a automu-
tilação e o suicídio entre os jo-
vens como um “fenômeno”
crescente. Ela apresentou dados
de especialistas apontando que
no Brasil 14 milhões de jovens
se cortam. “A frase que a gente
escuta das crianças, jovens e
adolescentes é dor na alma. En-
tão precisa cortar o corpo para
aliviar a dor da alma”.

Para a ministra, há “toda uma
tragédia que traz a automutila-
ção, que é a depressão, as mar-
cas que ficam para sempre, a
tristeza profunda, e precisamos
lidar com esse fenômeno no
Brasil”. Ela destacou que o sui-
cídio é a segunda causa de mor-
te entre jovens no país: “Vamos
precisar enfrentar isso com
muita delicadeza, seriedade, e
trazendo a família para esse pro-
cesso”.

As redes sociais serão par-
te fundamental na campanha
para combater essas práticas.
Ela lembrou que um jovem faz
uma busca na internet e encon-
tra instruções de como se cor-
tar ou cometer suicídio. “Esta-
mos conversando com as redes
sociais até onde podemos ir
juntos e até onde eles podem
melhorar seus mecanismos de
proteção da criança, jovem e
adolescente no Brasil”, afirmou
a ministra.

Regulamentação da Lei
Brasileira de Inclusão

Nos primeiros 100 dias do
governo Bolsonaro a ministra
espera ter regulamentado entre
três e cinco artigos da Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência, conhecida
como Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Para Damares, a lei
é um avanço na proteção de di-
reitos, mas tem muitos artigos
que não foram regulamentados.
“O que adianta ter uma lei no
papel? Queremos que ela saia do

papel e tenha efetividade.”
Segundo a ministra, foi cri-

ado um grupo de trabalho inter-
ministerial para propor a regu-
lamentação da lei. A expectati-
va de Damares é que ao fim dos
quatro anos de governo seja
possível ter a totalidade da lei
em condições de ser aplicada.

Violência contra a Mulher
O reforço da rede de prote-

ção à mulher terá atenção espe-
cial do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Huma-
nos. “A violência contra a mu-
lher é uma marca que essa na-
ção tem que superar”, avaliou a
ministra.

Ela destacou que não adian-
ta ter uma lei “extraordinária”
como a Lei Maria da Penha se
não houver delegacia da mulher
e os agentes de proteção não
estiverem preparados.

“Precisamos rever no Bra-
sil essa rede de proteção e for-
talecer essa rede de proteção.
Onde estamos errando? Temos
uma boa legislação, temos um
Brasil que quer superar isso.
Onde está o problema? Vamos
encontrar isso juntos. Estamos
vindo com um olhar muito es-
pecial às ações protetivas da
mulher”, destacou.

Damares disse ainda que os
canais de denúncia de violência
contra as mulheres devem ser
ampliados também para as re-
des sociais. Atualmente, o prin-
cipal canal de denúncia é o Li-
gue 180. (Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
pediu  na quinta-feira (7) o “sa-
crifício” dos militares para que
apoiem a proposta de reforma
da Previdência. O projeto de
lei específico para o regime
das Forças Armadas deve ser
enviado ainda este mês ao Con-
gresso para tramitar junto com
a reforma do sistema previden-
ciário geral.

“Peço também o sacrifício
porque entraremos, sim, na nova
Previdência, que atingirá os mi-
litares. Mas não deixaremos de
lado e não esqueceremos as es-
pecificidades do cargo de vocês.
Temos um ministério firmado
por pessoas comprometidas

com o futuro do Brasil, que nos
ajudam a conduzir essa grande
nação”, disse.

O presidente par ticipou  na
quinta-feira (7) da cerimônia
comemorativa dos 211 anos
do Corpo de Fuzileiros Na-
vais ,  na Fortaleza de São
José, na Ilha das Cobras, no
Rio de Janeiro.

O governo quer aumentar o
tempo de contribuição dos mi-
litares de 30 para 35 anos, as-
sim como aumentar a alíquota
única dos militares de 7,5% para
10,5%. A nova alíquota deve ser
cobrada também no pagamento
das pensões para dependentes de
militares, benefício atualmente

financiado exclusivamente pelo
governo federal.

Um ponto relativo aos mili-
tares entrou na proposta de
emenda à Constituição enviada
no dia 20 de fevereiro ao Con-
gresso. O governo quer que mi-
litares temporários – que ficam
até oito anos nas Forças Arma-
das e não prosseguem na carrei-
ra militar – contribuam para o
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). De acordo com
o governo, os temporários cor-
respondem atualmente a 60% do
contingente militar.

Amazônia
O presidente destacou ainda

a intensa atuação das Forças Ar-
madas na região amazônica. “Es-
tive na Amazônia, fui recebido
por 200 pessoas para conversar
sobre essa área mais rica e tão
deixada de lado, que é a nossa
querida Amazônia brasileira. Vou
conversar com o ministro da
Defesa para ter uma retaguarda
jurídica para que vocês possam
bem exercer o seu trabalho, em
especial nas missões extraordi-
nárias”, disse.

O Corpo de Fuzileiros Na-
vais é uma força integrante da
Marinha do Brasil e atua na se-
gurança de instalações e em
ações sociais em todo o territó-
rio nacional. (Agencia Brasil)

MPF quer dados sobre plano de
emergência da barragem de Belo Monte

O Ministério Público Fede-
ral voltou a cobrar a empresa da
Norte Energia, responsável pela
usina hidrelétrica de Belo Mon-
te, informações sobre o plano de
emergência da barragem da usi-
na, localizada no rio Xingu, no
Pará. Em documento enviado  na
quinta-feira (7), o MPF deu
prazo de cinco dias para que as
informações sejam enviadas.

De acordo com a assessoria
do MPF, o plano de emergência
foi uma das maiores preocupa-
ções registradas após uma visto-
ria feita  na região por institui-
ções nacionais e internacionais,
em fevereiro. Logo após a vis-
toria, o MPF pediu que a empre-

sa encaminhasse os documentos
referentes ao plano, mas o pra-
zo não foi cumprido.

Segundo o MPF, durante a
visita foi constatado que nenhu-
ma das 25 comunidades afetadas
pela usina recebeu treinamento
para como proceder no caso do
rompimento da barragem “As
pessoas ouvidas foram unânimes
em informar que nunca recebe-
ram treinamento ou informações
sobre um plano de emergência
para eventual rompimento da
barragem”, diz o documento en-
caminhado à empresa.

O Ministério Público pediu
que a empresa informe quais pre-
feituras e organismos de defesa

civil receberam o Plano de
Ações Emergenciais de Belo
Monte e como a população des-
sas municipalidades participa das
ações preventivas e emergenci-
ais. O órgão também pediu a có-
pia do plano, do relatório de ins-
peção da  Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) e o pla-
no de segurança de barragens.

O MPF também pediu infor-
mações para a Aneel sobre a
classificação da usina de Belo
Monte de acordo com o risco, o
dano potencial associado e o
volume do reservatório; quando
foi publicado o relatório de clas-
sificação da usina; a quantas ins-
peções de segurança, regular e

especial, a usina foi submetida;
entre outros pontos. 

A Norte Energia informou
que se manifestará sobre o pe-
dido do MPF nos prazos legais
estabelecidos. Em nota à impren-
sa divulgada no dia 1º de março, a
empresa diz que Belo Monte pos-
sui Plano de Segurança de Barra-
gens (PSB) e Plano de Ações
Emergenciais (PAE) e que uma
inspeção da Aneel,  realizada em
agosto do ano passado, constatou
que o PAE é objetivo e de ágil apli-
cação. A empresa disse ainda que
os dois planos já foram disponi-
bilizados aos municípios do entor-
no da Usina e à Defesa Civil da
região. (Agencia Brasil)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0014389-54.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Carlos Dias da Cunha CPF 126.915.406-00, que Alice 
Sumaco Chimomura Murakami requereu o cumprimento da 
sentença, para receber a quantia de R$ 20.130,67 
(novembro/18). Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de 
direito e demais cominações legais, sob pena de multa e 
honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida 
(art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, 
afixado e publicado na forma da Lei.                                   [07,08] 

2ª Vara Cível de Santo Amaro/SP. 2º Ofício Cível Citação. 
Prazo 20 dias. Proc. 0016050-47.2013.8.26.0002. O Dr. Caio 
Moscariello Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de 
Santo Amaro/SP. Faz saber a Fernando Magalhaes Bronze 
CPF 267.765.828-31, que Luis Henrique Biscardi Cacheiro 
Cintra ajuizou ação execução, para cobrança de R$ 
169.173,57(mar/2013), referente à cártula acostada aos atos. 
Estando o executado em lugar incerto, expede-se edital, para 
que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito 
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade 
ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo 
em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de 
expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital por extrato afixado e publicado na forma da lei.       [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0007669-98.2010.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Teresa Cristina Castrucci 
Tambasco Antunes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MARCO HENRIQUE ÁLVARES M.E. (MOBILE CAR), CNPJ 
07.205.326/0001-02, com endereço à Rua Anton Philips, 01, 
Prédio B Luc 205, Vila Herminia, CEP 07030-010, Guarulhos - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por parte de Paulo César Trigo de Oliveira, alegando em 
síntese: que objetiva seja julgada procedente, declarando a 
rescisão contratual e a inexigibilidade do débito do 
financiamento do veículo Honda Civic LX, 00/01, placas DBZ-
9544, condenando a ré a restituir os valores pagos pelo autor 
bem como a indenização por danos morais, acrescido das 
custas e despesas processuais e honorários advocatícios. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua 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 18 de outubro de 2018.             [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE DIAS, expedido nos autos 
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1018639- 
55.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) IVAN SOUZA BLANDE, MASANORI 
TSUKUDA e s/m IRACEMA VILELA TSUKUDA, ETSUKO 
TSUKUDA MATUZAKI e s/m YOSHIMI MATUZAKI, MARIA 
TIEKO KANAI e s/m FERNANDO KAMAI, ANTONIO 
SHIYUJI TSUKUDA e s/m TERESINHA FELICIANO 
TSUKUDA, NILZA FUMIKO TSUKUDA FURUICHI e s/m 
TSUYOSHI FURUICHI, ZELIA CAZUCO TSUKIDA e PAULO 
GUERCHFELD, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que CONRADO AUGUSTO LEMES e 
PATRICIA REBOREDA LEMES ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel situado na Rua Itinguçú, 2688, Vila Ré, São Paulo-SP, 
CEP 03658-001, cadastro municipal 113.446.0038-6, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. 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.                     [07,08] 
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A Eletronuclear informou
na quinta-feira (7) que desco-
nectou a usina nuclear Angra 2
do Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN). Segundo a empresa,
a usina foi desconectada ontem
(6), às 22h51, para manutenção
no sistema de resfriamento do
gerador elétrico, na parte não
nuclear da usina. A previsão é
que o trabalho dure três dias.

Essa é a segunda vez que a
usina é desconectada este ano.

Angra 2 é desligada
para manutenção

Em janeiro, o desligamento
ocorreu na parte não nuclear da
usina devido à atuação da pro-
teção elétrica de um dos trans-
formadores principais do cir-
cuito de 500 kV.

A usina de Angra 2 come-
çou a operar comercialmente
em 2001. Com potência de
1.350 megawatts, é capaz de
atender ao consumo de uma
cidade de 2 milhões de habi-
tantes. (Agencia Brasil)

Agentes da Força Nacional
de Segurança Pública vão refor-
çar o policiamento na Região
Metropolitana de Belém (PA),
pelos próximos 90 dias. O en-
vio de agentes da força especial
foi formalizado  na quinta-feira
(7), com a publicação de porta-
ria, do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, no Diário
Oficial da União.

Assinada pelo ministro Ser-
gio Moro, a medida atende ao
pedido feito pelo governador
paraense Helder Barbalho dois
dias após ser empossado.

De acordo com o governo
paraense, os agentes da Força
Nacional auxiliarão na implanta-
ção dos primeiros sete territó-
rios de pacificação que o gover-
no estadual pretende instalar em
áreas com elevados índices de
criminalidade. Inspirados no pro-
jeto de Unidade de Polícia Pa-
cificadora (UPP), do Rio de Ja-
neiro, os cinco primeiros terri-
tórios de pacificação funciona-
rão em Belém; um em Ananin-
deua e um em Marituba.

“Nosso plano de trabalho
para implantar os territórios de
pacificação está pronto para ser

Força Nacional apoiará
implantação de territórios de

pacificação no PA
implantado, e faremos isso jun-
to com ações sociais importan-
tes para que a segurança seja uma
realidade e uma continuidade
após a saída das forças ostensi-
vas”, disse o governador Helder
Barbalho, em nota.

O Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública não revela quantos
agentes serão enviados para a mis-
são. Já o governo estadual divulgou
que 200 agentes e 40 viaturas da
Força Nacional devem chegar ao
estado em 25 de março.

Segundo a portaria ministe-
rial, o efetivo deslocado apoia-
rá as forças de segurança públi-
ca locais, além de atuarem nas
ações de policiamento ostensi-
vo, polícia judiciária e perícia
forense. Os policiais também
tomarão parte de atividades e
serviços considerados impres-
cindíveis à preservação da ordem
pública e da segurança das pes-
soas e do patrimônio.

O planejamento estratégico
no qual foi definida a atuação do
efetivo especial vinha sendo dis-
cutido desde meados do mês
passado. Se necessário, o prazo
inicial de 90 dias poderá ser
prorrogado. (Agencia Brasil)

Pessoas condenadas pela
Lei Maria da Penha, que
pune casos de violência domés-
tica, não poderão ser nomeadas
para ocupar cargos em comis-
são nos órgãos da administra-
ção pública do estado do Rio de
Janeiro. A medida está prevista
em lei sancionada pelo gover-
nador  Wilson Witzel e 
publicada na quinta-feira (7) no
Diário Oficial do estado.

“Fica vedada a nomeação, no
âmbito da administração públi-
ca direta e indireta, bem como
em todos os poderes do estado
do Rio de Janeiro, para todos os
cargos em comissão de livre no-
meação e exoneração, de pesso-
as que tiverem sido condenadas
nas condições previstas na Lei

Condenado pela Maria da
Penha não pode ocupar cargo

em comissão no RJ
Maria da Penha”, diz o texto.

O projeto de lei aprovado na
Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj) é de autoria
da deputada Enfermeira Rejane
(PCdoB) e do então deputado
Doutor Julianelli, que não foi
reeleito para um novo mandato.

“A vedação vale para conde-
nações em decisão transitada em
julgado, até que o cumprimento
da pena seja comprovado. A vio-
lência contra a mulher, lamenta-
velmente, perdura nos diferen-
tes grupos da sociedade como
um flagelo generalizado, que
põe em perigo suas vidas e viola
os seus direitos. É necessário
ampliar as medidas de combate
a esse crime”, destacou a parla-
mentar. (Agencia Brasil)

MPF defende volta de demarcações
de terras indígenas para MJ

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) divulgou  na quinta-
feira (7) uma nota técnica em que
defende o retorno das demarca-
ções de terras indígenas para o
Ministério da Justiça, após a
atribuição ter sido transferida
por meio de medida provisória
para o Ministério da Agricultu-
ra, em janeiro.

No documento de 29 páginas
endereçado ao Congresso, à Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR) e aos ministros de Esta-
do, o titular de assuntos indíge-
nas no MPF, o subprocurador-
geral da República Antônio Car-
los Bigonha, afirma que a trans-
ferência das demarcações é ju-
ridicamente inviável, por colidir
com o tratamento especial dado
aos indígenas pela Constituição.

O MPF também se posicio-
nou contrário à transferência da
Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai) do Ministério da Justiça
para o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Huma-
nos, por ver conflito entre as
atribuições da pasta e os interes-
ses peculiares dos indígenas.

Para o MPF, o MJ é “um cam-

po neutro” em relação aos inte-
resses defendidos e promovidos
por outras pastas, sendo “assim
historicamente vocacionado à
mediação dos conflitos decor-
rentes da implementação do es-
tatuto constitucional indígena”.

A nota técnica servirá de
base para a manifestação a ser
enviada pela procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, ao
Supremo Tribunal Federal
(STF), onde uma ação direta de
inconstitucionalidade (ADI
6062) aberta pelo PSB questio-
na a MP 870/2019.

Argumentos
Um dos principais argumen-

tos do MPF é de que para fazer
as modificações na demarca-
ção de terras, o governo de-
veria ter consultado os povos
indígenas previamente, con-
forme previsto por princípi-
os da Consti tuição e pela
Convenção sobre Povos Indí-
genas e Tribais da Organiza-
ção Internacional do Trabalho,
ratificada pelo Brasil.

“Diante disso, será nula toda
medida administrativa ou legis-

lativa que afete diretamente os
povos indígenas e não tenha sido
submetida à sua consulta prévia,
livre e informada”, escreveu o
subprocurador Antônio Carlos
Bigonha.

Ele citou o julgamento sobre
a demarcação da terra indígena
Raposa Serra do Sol, em que o
STF afirmou a necessidade de
consulta prévia aos povos origi-
nários, conforme previsto pela
convenção da OIT.

Outro argumento central do
MPF contra a MP é o de há
conflito de interesses entre
a política agrícola desenvol-
vida pelo Ministério da Agri-
cultura e a gestão territorial
indígena, motivo pelo qual a
Constituição dedicou capítu-
lo especial ao regramento da
questão indígena, separando
dos assuntos de ordem econô-
mica e financeira.

“Tivesse o Constituinte de
1988 a intenção de igualar as ati-
vidades produtivas desenvolvidas
pelos indígenas em seus territó-
rios às atividades agrícolas em
geral, certamente não se teria
detido sobre as peculiaridades

culturais dos índios, isto é, seus
usos, costumes e tradições”, es-
creveu Bigonha.

Para ele, o constituinte op-
tou “por reconhecer nas ativida-
des indígenas algo distinto e in-
compatível com as atividades
econômicas em geral. Esta dis-
tinção alcança, indubitavelmen-
te, a gestão territorial indígena
que não guarda no corpo da
Constituição, como se viu, qual-
quer identidade com a política
agrícola”.

A Agência Brasil procurou
o Palácio do Planalto e aguarda
retorno.

Dispositivos
Publicada em 1º de janeiro,

a MP 870 elencou entre as atri-
buições do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento lidar com as questões fun-
diárias referentes às terras indí-
genas, o que antes era feito pela
Fundação Nacional do Índio. No
dia seguinte, por meio do decre-
to 9673, o governo vinculou a
Funai ao Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Huma-
nos. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1039549-35.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Andréa Galhardo Palma,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) 

Brasileiro, Casada, 
Dentista, RG 8286472, CPF 014.279.598-46, NATHALYA RACHEL 

 Brasileiro, Solteira, OUTROS, RG 435647829, 
CPF 332.400.058-08, que lhe foi proposta uma ação de Execu-
ção de Título Extrajudicial por parte de Wilson Cavino Godoy, 
objetivando a cobrança de R$206.199,56(abr/16), referente à 
Escritura Pública de Dívida com Oferecimento de Garantia 
Hipotecária. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, 
no prazo de 03dias,que fluirá após o decurso do prazo do pre-
sente edital, paguem o débito atualizado, com os honorários 
de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 
15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito, 
incluindo-se custas e honorários integrais, e solicitar o 
parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês. 
Na hipótese de não pagamento, presumir-se-ão verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, e proceder-se-á a penhora e 
avaliação de bens, nomeando-se curador especial em caso 
de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 08 de fevereiro de 2019.          [07,08] 

 
 
 
 

INSTITUTO PASTOR ALFREDO REIKDAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Nos termos do art. 19 do Estatuto Social o Pastor Alcides 
Fávaro, Presidente, convoca a todos os associados, em 
pleno exercício dos direitos e prerrogativas estatutários e 
quites com a Tesouraria do INSTITUTO PASTOR 
ALFREDO REIKDAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CULTURA a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA  a realizar-se no dia 25 de março de 2��9  na 
Av. Dr. Ricardo Jafet, n.º 2�4 – CEP �426�-��� – Ip iranga - 
São Paulo – Capital, templo sede da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus no Ipiranga, com o quórum 
estabelecido pelo Art. �9, § único em primeira conv ocação 
às �9h3�, com o quórum mínimo estatutário e às 2�h� �, em 
segunda convocação, com qualquer número dos presentes, 
para tratarem da seguinte ORDEM DO DIA: a) Leitura da 
ata referente ao exercício de ��/�4/2��8 a 3�/�3/2� �9; b) 
Leitura do movimento financeiro do exercício findo em 
3�/�2/2��8 e parecer do Conselho Fiscal e deliberaç ão 
sobre a apresentação; c) Eleição da Diretoria e do Conselho 
Fiscal, para atuarem no exercício a contar do dia � � de abril 
de 2��9 e a terminar em 3� de março de 2�2�. d) Cri ar e 
eleger a diretoria e Conselho Fiscal da Cidade de Jaú, 
Estado de São Paulo, para atuarem no exercício a contar do 
dia �� de abril de 2��9 e a terminar em 3� de março  de 
2�2�. e) Demais assuntos pertinentes. São Paulo, 2�  de 
fevereiro de 2��9. Pastor ALCIDES FAVARO Presidente  

TERMINAL 12A S.A.
CNPJ 22.923.522/0001-06

Balanços patrimoniais 
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado 
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais)

A DIRETORIA
Marcos Rodrigues Lopes - CRC nº 1SP309744

Relatório da Diretoria

ATIVO 2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa 1.335 1.037
Instrumentos financeiros derivativos 20 -
Valores a receber de partes relacionadas 3.801 133
Impostos a recuperar - 2.244
Outros ativos 900 392
Total do ativo circulante  6.056  3.806
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.280 8.648
Outros ativos 189 162
Imobilizado 69.333 78.282
Intangível 123 176
Total do ativo não circulante 76.925 87.268
Total do ativo  82.981  91.074

2017 2016
Receita operacional líquida 70.707 53.449
Custo dos serviços prestados (49.912) (48.226)
Lucro bruto 20.795 5.223
Despesas operacionais
Despesas administrativas (1.014) (5.033)
Outras despesas operacionais - (236)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
  financeiro e do imposto de renda e contribuição social 19.781 (46)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 154 229
Despesas financeiras  (7.258)  (8.393)
Resultado financeiro líquido (7.104) (8.164)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
  e da contribuição social 12.677 (8.210)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes (2.872) -
Diferidos (1.369) 2.779
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  8.436 (5.431)

2017 2016
Lucro (prejuízo) do exercício 8.436 (5.431)
Total do resultado abrangente, líquido de impostos  8.436 (5.431)

Reserva de 
lucros

Capital 
social

Reser- 
va de 

capital

Re- 
serva 
legal

Reten- 
ção de 
lucros

Lucros 
(prejuí-

zos) 
acumu- 

lados Total
Saldo em 31/12/2015 4.519 11.624 - - (2.226) 13.917
Prejuízo do exercício - - - - (5.431) (5.431)
Saldo em 31/12/2016 4.519 11.624 - - (7.657) 8.486
Lucro líquido do exercício - - - - 8.436 8.436
Constituição da reserva legal - - 422 - (422) -
Retenção de lucros - - - 357 (357) -
Saldo em 31/12/2017  4.519 11.624 422 357 - 16.922

 Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 8.436 (5.431)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) do exercício
  ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
  Depreciação e amortização 9.690 9.562
  Baixa ao imobilizado 17 40
  Juros e variações cambiais e monetárias, líquidos 2.123 2.787
  Instrumentos financeiros (20) 289
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.369 (2.779)

21.615 4.468
Variações nas contas de ativo:
  Contas a receber - 1.911
  Impostos a recuperar 1.140 415
  Valores a receber de partes relacionadas (3.668) (17)
  Outros ativos (535) (320)

(3.063) 1.989
Variações nas contas de passivo:
  Fornecedores 35 (439)
  Impostos e contribuições a recolher 1.622 (129)
  Salários e encargos a pagar (79) (46)
  Imposto de renda e contribuição social a pagar 53 (1.928)
  Valores a pagar a partes relacionadas (8.114) 10.620
  Pagamentos de demandas judiciais (208) 374
  Outros passivos 8 (32)

(6.683) 8.420
Caixa gerado pelas atividades operacionais 11.869 14.877
Fluxos de caixa das atividades de investimento
  Adições ao imobilizado e intangível (758) (2.959)
Caixa aplicado nas atividades de investimento (758) (2.959)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
  Pagamento de mútuos junto às empresas relacionadas - (6.000)
  Pagamento de empréstimos e financiamentos (10.813) (11.039)
  Captação de empréstimos e financiamentos - 2.147
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (10.813) (14.892)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa 298 (2.974)
  Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.037 4.011
  Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.335 1.037
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa 298 (2.974)

Srs. Acionistas: Atendendo às disposições legais, a administração da Terminal 12A S.A. apresenta as suas demonstrações financeiras resumidas referentes ao exercício de 2017. O relatório completo e as notas explicativas
encontram-se à disposição na sede da empresa. A Diretoria.

Passivo 2017 2016
Empréstimos e financiamentos 9.007 8.955
Fornecedores 1.251 1.216
Impostos e contribuições a recolher 765 194
Salários e encargos a pagar 1.358 1.437
Valores a pagar para partes relacionadas 2.756 3.746
Outros passivos 789 833
Total do passivo circulante  15.926  16.381
Empréstimos e financiamentos 13.407 22.149
Valores a pagar para partes relacionadas 36.560 43.684
Provisão para risco tributários, cíveis e trabalhistas 166 374
Total do passivo não circulante  50.133  66.207
Capital social 4.519 4.519
Reservas de capital 11.624 11.624
Reserva de lucros 779 -
Prejuízos acumulados -  (7.657)
Total do patrimônio líquido 16.922 8.486
Total do passivo e patrimônio líquido  82.981  91.074

Cooperativa Habitacional Bonlar - Convocação para Assembléia Geral, em cumprimento ao disposto 
no Artigo 52 parágrafo Único do Estatuto Social. Pelo presente Edital fi cam os Associados da Cooperativa 
Habitacional Bonlar, convocados para participarem da Assembléia Geral Ordinária, para tratar de Assuntos Gerais, 
a ser realizada em 29/Março/2019 às 07:00 hs em 1ª convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
Associados, às 08:00 hs em 2ª convocação, com a presença mínima de metade mais 1 (hum) Associados e as 09:00 
horas em 3ª e última convocação, com presença mínima de 10 (dez) Associados. Local: Cooperativa Habitacional 
Bonlar – Rua Heitor Penteado nº 1060 – 2º andar – S.Paulo-SP.  São Paulo, 07/Março/2019.

Cooperativa Habitacional Bonlar – Nilton de Souza Paula – Diretor Presidente.  

Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e Planejamento - Em Liquidação
CNPJ nº 43.519.966/0001-42

Edital de Convocação da AGO/AGE
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO/AGE, a realizar-se no dia 26/04/2019, em 1ª convocação às 10h00 e, em 2ª convocação, 
às 12h00, à Estrada da Penha, 1.301, Sala 2 - Jd. Arujá - Arujá/SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) Aprovação 
do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; ii) Outros
assuntos de interesse da Sociedade. Arujá, SP, 06/03/2019. Tsukasa Arakawa, Liquidante. Aviso aos Acionistas - Acham-se à disposição dos
Srs. Acionistas, à Rua Tijuco Preto, 1.581,Tatuapé, SP/SP, os documentos a que se refere o artigo 133, Lei 6.404/76, relativo ao exercício
encerrado em 31/12/2018. Arujá, SP, 06/03/2019. Tsukasa Arakawa, Liquidante. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018776-71.2013.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CELINA DIETRICH
E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SAM YANG COMÉRCIO DE
ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ 10.381.508/0001-30, , na pessoa de seu representante legal DUJEON
KIM- CPF/MF 232.739.798-79 e KYEOK JUN- CPF/MF 233.571.538-07 que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo, alegando em síntese
que a presente ação visa a cobrança de R$226.853,51 referente à “Cédula de Crédito Bancário” nº 03420555067,
em 21/09/2012 . Encontrando-se os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL do arresto que recaiu sobre o valor de R$9.286,83, na conta sob a titularidade de SAM YANG
COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, via BacenJud e a CITAÇÃO, e para que em 03( três) dias
paguem a dívida atualizada até a data do pagamento acrescidos das custas ,despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10%; em caso de pagamento integral, essa verba honorária será
reduzida pela metade, ou querendo ofereçam embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhes nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas
e honorários, requerem que o pagamento restante seja feio em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de
1% ao mês. A opção de parcelamento importará renúncia ao direito de opor embargos, sendo que na ausência
destes, serão considerados revéis, sendo-lhes nomeado Curador Especial, prazo estes que começarão a
fluir após 20 dias supra, convertendo-se o arresto em penhora. 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 fevereiro de
2019. 08 e 09/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007726-81.2012.8.26.0009 A MMª. Juíza de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Ribeiro, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a BAR E LANCHE NILSON LTDA, CNPJ 10.423.420/0001-34, na pessoa de
seu representante legal e JOSÉ NIVALDO DA SILVA REIS, CPF 488.626.145-00, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese a cobrança
de R$22.209,41 (em maio/2012), referente a Cédula de Crédito Bancário nº 00139.589, ante o inadimplemento
das parcelas vencidas a partir de 27/12/2011. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de três dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em quinze dias, , apresente embargos à execução ou
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em seis parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo apresentado
embargos à execução, será considerada a revelia dos executados, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.      08 e 09/03

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÂO DE
Carmem Patrocínio Moreno do Nascimento, REQUERIDO POR Carlos Alberto do Nascimento
PROCESSO Nº 1057423-36.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). João Carlos Calmon Ribeiro, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 04/09/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de CARMEM PATROCÍNIO MORENO DO
NASCIMENTO, CPF 291.034.378-25, declarandoo(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Carlos Alberto
do Nascimento. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019.   28/02 e 08/03

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1066151-29.2017.8.26.0100 Classe – Assunto: Interdição -
Tutela e Curatela Requerente: Mara Cristina Furlan de Camargo e outro Requerido: Iraci Nichio Furlan
EDITAL PARA CONHECIMENT O DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
IRACI NICHIO FURLAN, REQUERIDO POR MARA CRISTINA FURLAN DE CAMARGO E OUTRO -
PROCESSO Nº 1066151-29.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 29 de agosto de 2018,
POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a interdição TOTAL de Iraci Nichio
Furlan, RG nº 4.529.058-1, CPF/MF nº 130.316.348-96, para todos os atos da vida civil, nomeando-lhe como
curadora a Sra. Mara Cristina Furlan de Camargo, RG nº 9.275.260-3, CPF 035.289.928-08. ESTA
SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial
por três vezes, com intervalo de dez dias. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19
de fevereiro de 2019. 28/02 e 08/03

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1095244-76.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz 
Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólios de José Augusto de Oliveira e s/m Olivia de Alcantara Moreira 
de Oliveira, José Lafayette Carvalho Soares, Dulcilia Maria Martin e s/m Francisco Luiz Martin e Henrique Menezes e s/m Gerusa 
Ferreira Menezes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Ubyracira Moreira Rocha e Jurema Aparecida Moreira Ferreira Rocha ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua Cacilda Castanho de Andrade, 33, Butantã, nesta Capital, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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.                       [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0038579-51.2013.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCILIA
ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IVANILDO SOARES DE BRITO, Brasileiro, CPF
085.393.648-08, com endereço à Rua Inverno, 324, Brasilandia, CEP 02848-050, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Renova Companhia Securitizadora
de Créditos Financeiros S/A, alegando em síntese: Busca e apreensão do veículo marca/modelo Chevrolet
Corsa Maxx, cor preta, chassi nº 9BGXH68P0AC164962, placa EJC9260, renavam 177272511, ano 2009/2010,
haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua 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. O bem já foi apreendido. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 08 de fevereiro de 2019. 07 e 08.03
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GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.984/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 

52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em primeira convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”) e a Valparaizo Empreendimentos 
e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.154.082/0001-01 (“Devedora”), nos termos do Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, 
fi rmado em 11 de março de 2013, aditado em 11 de agosto de 2014, em 16 de março de 2015 e em 23 de janeiro de 
2018 (“Termo de Securitização”), fi rmado pela Emissora e Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. 
(“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª 
Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI,  a ser realizada 
em primeira convocação no dia 21 de março de 2019 às 14 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051, para deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: (i) a realização, ou não, da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, conforme cláusula 2.6, alínea (e), item 
(ii) do Contrato de Cessão, em razão da não observância do prazo estabelecido nas cláusulas 3.1.1 e 3.1.2 do Contrato de 
Alienação Fiduciária para celebração de aditamento ao referido contrato para prever a alteração das matrículas objeto da 
referida garantia fi duciária, em razão da ocorrência da restruturação do condomínio imobiliário para melhor administração 
do Valparaízo Shopping; (ii) aprovar a retifi cação, ou não, da Instituição ao Regime de Condomínio Edilício, do Condomínio 
Valparaízo Shopping; (ii) sendo aprovado o item (ii) retro, aprovar a realização do Termo de Aditamento para alteração 
das garantias reais da operação, em razão da nova estrutura imobiliária concebida para o Valparaízo Shopping. Todos 
os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de 
Securitização e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a 
convocação acima, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de 
mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, 
endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, 
em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 01 de março de 2019.       GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Müller de Bebidas
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se 

realizar, em 1ª convocação, no dia 12/03/2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia, situada no Mu-

nicípio de Pirassununga/SP, na Estrada Municipal PNG 349, Chácara Taboão, para deliberar acerca da 

seguinte ordem do dia: (i) 

(ii) deliberação acer-

Companhia. Henrique Souza e Silva Pereto - Presidente do Conselho de Administração da Companhia.  

Pirassununga, 1º/03/2019.                                                                                                                             (02,07,08)

:�����B��"���)����� ��)��5�6�/���3;�0����:�/���7����0�6���(� ���A��/�G��)��#��=3!����3;�0)������0�����������)
�/�4�S� ��� ����)� �/�!����� �#� ��*&&'K(,&)��*$)%)�$)���&)� �� �/)� ���E���� 1�/!�0�� ���4�0�� �<�0��� 2��4� ��� ��/����� ��
�5�6�/���3;�0����:�/���7����0�������A��/�G����:�4���9�/��������6���<�/!��0����:�//�<�����������+�"�2)�*�)'K&)&$$G
���*($&.�� A��� ��0� �<@/�!�� ��<���?��� ��� ��7�/�� ��8��� 0?�� �F��4��� ����� ��� ��9/������ ��� �/�!���<����� ��<�<�
�9F���;����� �� A������� ��� O� *�)*''�&,� +��4�<9/�� ��� ��*,.�� ��!�//����� ��� ����/���� ��� ��7�/��� ��� <���0�����
��8���� !�F�� �/������ =��� �����;�0;���� ����!��0<����� ��/�� ��A����� �� <@���� �<�/���� (� �1��� ��/�;@�� ��� ��J0�!�
/�7���/���� ��9� �� �8<�/�� *',K')� �������� �� /�A��/���� �<� 0�7�/� �7��/����� =��� ��=�/���� �� !������� ��/� �����0�� ��/�� A��
�<� *,� ������ �� =0��/� ���� ��� ����� ���/��� �=�/���� !������������ ��9� ����� ��� �/���<�/�<(��� !�<�� ;�/�����/��� ��� =����
�0�7����)� "��� ������ !���������� �� ������ �� /�A��/���� ��/L� !������/���� /�;�0�� !���� �<� A��� ��/L� ��<����� !�/���/
����!��0)���/L����/���������=����������90�!�������=�/<�����0��)�����*KG��G��*')������������������������������������&����%�G��-�G���*'

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0022565- 
32.2012.8.26.0100 (USUC 543) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Marcos Washington, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jair Pedro Vicentim, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Castro Alves, nº 234, Aclimação, 37° Subdistrito Aclimação SP, 
com área de 174,74 m², contribuinte nº 038.011.0025-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.               [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1019493-15.2015.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) CASSIANO LARUCCIA, CPF 066.102.538-11 e JACYRA LARUCCIA, CPF 157.270.388-12, que lhes foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Dalila Ribeiro Russo,para cobrança de R$ 30.622,12 
(Março/2015),referente à locação do imóvel à Rua Canário,890 apto.174,Capital/SP.Encontrando-se o réu em lugar in-
certo e não sabido,expede-se o presente EDITAL,para que em 3dias,a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, 
com os honorários de 10% reduzidos pela metade, ou apresentem embargos em 15 dias, podendo nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes,com juros de 1% ao mês,sob pena de expedição 
de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.    [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1083265-78.2017.8.26.0100O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 19ªVara Cível,do Fo-
ro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) JAWA 
IMÓVEIS S/A,CNPJ 48.606.057/0001-65,com endereço à Rua Ibijau,331,19o andar,Moema,CEP 04524-000,São Paulo-SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Mariangela Fátima Paganini,objetivando a outorga da escritura definitiva 
do apto.001,Torre 02,do Conjunto Residencial Central Park do Jabaquara,à rua Cruz das Almas 204,ou rua dos Buritis 925,Jaba-
quara,matrícula 79.349,8ºCRI/SP,e respectiva vaga de garagem,devidamente quitado. objetivando a outorga da escritura definitiva 
do apto.001,Torre 02,do Conjunto Residencial Central Park do Jabaquara,à rua Cruz das Almas 204,ou rua dos Buritis 925,Jaba-
quara, matrícula 79.349,8ºCRI/SP,e respectiva vaga de garagem, devidamente quitado.Estando a ré em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo supra 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.      [07,08] 
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SOCIALYSE BRASIL MARKETING LTDA.
CNPJ 20.237.689/0001-80 - NIRE 35.228.351.854

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Diego Guzman Alonso Montano, uruguaio, casado, contador público, RNE nº V755856X, CPF nº 233.572.188-79, 
com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 14º e 15º andares, Continental Tower, São Paulo/SP, 
CEP 05676-120, na qualidade de administrador da Socialyse Brasil Marketing Ltda., sociedade limitada com 
sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Capital Building, 6º andar, conjunto 64 (parte), São Paulo/SP, 
CEP 05676-120, CNPJ nº 20.237.689/0001-80, NIRE 35.228.351.854 (“Sociedade”), convoca os sócios da 
Sociedade, nos termos da Lei nº 10.406/02 e do contrato social da Sociedade, a se reunirem na sede da 
Sociedade, no dia 11/03/2019, às 10:00 horas, em primeira convocação, para deliberar sobre as seguintes 
alterações no contrato social da Sociedade: (i) a alteração do endereço da sede da Sociedade, que passará da 
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Capital Building, 6º andar, conjunto 64 (parte), São Paulo/SP, CEP 05676-
120, para a Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 22º andar (parte), Continental Tower, Cidade Jardim, São 
Paulo/SP, CEP 05676-120; (ii) a alteração da administração da Sociedade, a respeito da eleição de Victor 
Clemente de Oliveira, bem como para consignar a saída de Douglas Oliveira Patricio e Marcos Koehler Chehab; 
(iii) a alteração das regras de representação da Sociedade, para que passe a ser representada por 2 (dois) 
administradores em conjunto; (iv) a alteração de regras de deliberação da Sociedade, para que a alteração de 
contrato social da Sociedade seja condicionada à aprovação de sócios representando, pelo menos, 75% (setenta 
e cinco por cento) do capital social da Sociedade; e (v) a alteração das regras de deliberação sobre aprovação de 
contas e destinação de lucros da Sociedade, para que tal deliberação deva ocorrer dentro dos primeiros 4 (quatro) 
meses seguintes ao fim de cada exercício social da Sociedade. Na hipótese de tais alterações serem aprovadas, 
será também deliberada a consolidação do contrato social da Sociedade.                             (02, 07, e 08/03/2019)

HPH BRASIL MARKETING LTDA.
CNPJ 17.745.366/0001-92 - NIRE 35.227.393.073

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DIEGO GUZMAN ALONSO MONTANO, uruguaio, casado, contador público, RNE nº V755856X, CPF 
nº 233.572.188-79, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 14º e 15º andares, 
Continental Tower, São Paulo/SP, CEP 05676-120, na qualidade de administrador da HPH BRASIL 
MARKETING LTDA., sociedade limitada com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 22º 
andar (parte), Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, São Paulo/SP, CNPJ nº 
17.745.366/0001-92, NIRE 35.227.393.073 (“Sociedade”), convoca os sócios da Sociedade, nos termos 
da Lei n. 10.406/02 e do contrato social da Sociedade, a se reunirem na sede da Sociedade, no dia 
11/03/2019, às 10:00 horas, em primeira convocação, para deliberar sobre as seguintes alterações no 
contrato social da Sociedade: (i) a alteração da administração da Sociedade, a respeito da eleição de 
Victor Clemente de Oliveira, bem como para consignar a saída de Douglas Oliveira Patricio e Marcos 
Koehler Chehab; (ii) a alteração das regras de representação da Sociedade, para que passe a ser 
representada por 2 (dois) administradores em conjunto; (iii) a alteração de regras de deliberação da 
Sociedade, para que a alteração de contrato social da Sociedade seja condicionada à aprovação de 
sócios representando, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade; e 
(iv) a alteração das regras de deliberação sobre aprovação de contas e destinação de lucros da 
Sociedade, para que tal deliberação deva ocorrer dentro dos primeiros 4 (quatro) meses seguintes ao 
fim de cada exercício social da Sociedade. Na hipótese de tais alterações serem aprovadas, será também 
deliberada a consolidação do contrato social da Sociedade.                                (02, 07, e 08/03/2019)

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº, Sala 2200/2208 - Centro - CEP 01501-
900 - Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br -
EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias,  expedido nos autos da ação de
USUCAPIÃO, processo nº 0007841-23.2012.8.26.0100 (Usuc. 189) - A Doutora
ALINE APARECIDA DE MIRANDA, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São
Paulo, na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o)(s) Ida Ferraresi Ghigonetto, João
Ghigonetto, Adilson Bertoni, Odete de Moraes Bertoni, Bruno Kendi Furtado
Akita, Beatriz Akemi Furtado Akita, Gabriel Augusto Kazumi Furtado Akita,
Maria Teixeira Furtado Akita, Amanda Caíres Ferreira Furtado, Vinicius Caíres
Ferreira Furtado, Wilma de Jesus Ferradosa Vedelago, Walter Vedelago, Rogér io
Barbaro Favalli, Danilo Barbaro Favalli, Ana Maria Barbaro Favalli, Rogerio
Faresetti Favalli, João Gilberto Verissimo, Maria Barbosa Reis Verissimo, José
Monteiro de Lacerda, Joana Silvina Lacerda, Germano Augusto Furtado, Maria
da Graça, Emilio Paulo Siniscalchi, Caixa Econômica Federal, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que BENEDITA DAS DORES
SILVA, JUREMA DA SILVA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA,
BENEDITA JURACI SILVA TEIXEIRA, CLAUDEMUNDO ALVES TEIXEIRA, JUDITH
GONÇALVES DA SILVA, JANECI GONÇALVES DA SILVA, SEVERINO DIAS DA
SILVA, JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DA SILVA e OTTO GONÇALVES DA SIL-
VA, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Professor Giuliani, nº 153 - 33º Subdistrito Alto da
Mooca - São Paulo SP, com área de 497,42 m², contribuinte nº 053.042.0025-1,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
seo presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, CONTESTEM
o feito. 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. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

07 e   08/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013610-13.2017.8.26.0005.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) RAFAEL DIAS DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Comerciário, RG nº47.416.282-
5, CPF 396.302.298-11, com endereço à Rua Pedro Bellegarde, 340, Chacara California,
CEP 03317-080, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Ricardo Rotta Neto, alegando em síntese: Cobrança da quantia
de R$ 2.026,50 representada pelos alugueres em atraso conforme Contrato de Locação
residencial do imóvel à Rua Major Armando da Veiga Castelo, 151, casa 01, Capital .
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO,
por EDITAL , para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15
dias oferecer embargos à execução podendo no mesmo prazo firmar pedido de
parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do
valor da execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de
70% em seis parcelas mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês (art. 916, CPC), e 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 apresentada a resposta 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 30 de novembro
de 2018.          B 08 e 09/03

Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1054509-25.2018.8.26.0100. O Dr. Felipe Albertini
Nani Viaro, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz
Saber a Flloch Comércio Importação e Exportação de Roupas Eireli - EPP, CNPJ
17.449.800/0001-97, na pessoa de seu representante legal e Mohamad Wael Assada
Ahmad, CPF 452.309.148-07, que Banco Bradesco SA, ajuizou uma ação Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 90.813,45 (07/2018), referente ao saldo devedor
da Operação de Empréstimo Capital de Giro, materializado em Cédula de Crédito Bancário
(nº. 940.560). Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido
de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias,
a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo
supra, para oferecerem embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo
o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais
custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações
de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado
na forma da lei.          B 08 e 09/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010520-
68.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -
Tatuapé, Est ado de São Paulo, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a CAFÉ DO GRÃO FAST FOOD LTDA, CNPJ 10.991.502/0001-85, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.. 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 úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 29.303,78 (atual dez/18), 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 úteis 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 22 de fevereiro de
2019.          B 08 e 09/03

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0015158-72.2012.8.26.0100 (USUC 379) O(A) Doutor(a) Rodrigo
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Thereza Dellanocce Strifezzi, José Strifezzi, José Simão da Costa Filho, Edileuza
Marques Borges Costa, Cicero Simão da Costa, Elizabete Santana da Costa, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Espólio de Farid Hetti, representado por
sua inventariante Elisa Carnevale Hetti, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua das Violetas, nº 198 - Jardim Popular - São
Paulo SP, com área de 209,81 m², contribuinte nº 110.372.0023-2, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 dias, contestem o feito. 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.          B 08 e 09/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000469-
52.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI -
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) MERCADO E DISTRIBUIDORA NOVA JAGUARÉ EIRELI, CNPJ
13.352.563/0001-90 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
05.868.574/0001-08. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 12.057,26, 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 dias úteis 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 05 de fevereiro de 2019.          B 08 e 09/03

Citação - Processo nº: 1014722-23.2017.8.26.0100 Este juízo FAZ SABER a Ricardo
Brilha Yamamoto, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de
Cobrança por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, alegando que,
em síntese: o requerido inadimpliu faturas de energia elétrica relativas à instalação de
número 200001405, gerando débito no valor de R$ 267.215,47, relativo a fevereiro de 2017.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, apresente
sua contestação, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do artigo 344 do CPC. No silêncio,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 (vinte) dias, iniciando-se o prazo para
apresentação da contestação após o seu decurso. São Paulo, 4 de fevereiro de 2019.

B 08 e 09/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014210-09.2018.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Henrique Jose Matias, CPF 076.487.58-49 ajuizou uma
Ação de Usucapião, objetivando o domínio do veículo marca Chevrolet, tipo caminhão, cor
verde, placa OV 2260, confrontando com quem de direito, alegando o requerente a posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, foi determinada a CITAÇÃO por
EDITAL dos supramencionados, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, contestem o feito, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS.          B 08 e 09/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040160-85.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre
Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WINTER CONFECÇÕES EIRELE ME, CNPJ 19.382.794/
0001-23, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Alessandra Santos Melo
Mei, Cristhiane Santos Melo e Lumar Produtos de Limpeza Ltda - ME, objetivando que seja julgada procedente,
condenando a ré ao pagamento de R$ 29.117,42 de indenização por Dano Moral e a Declaração de
Inexigibilidade dos Títulos e o Cancelamento do Protesto indevido, atualizado e acrescido das custas
processuais e honorários advocatícios. 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, 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. 08 e 09/03

44ª Vara Cível do Foro da Capital/SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1042767-42.2014.8.26.0100. O(A) Doutor(a) Guilherme Madeira Dezem, MM. Juiz(a) de Direito da 44ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) NEONEFRO NEFROLOGIA E CLINICA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.139.600/
0002-97, e CARLOS EDUARDO MACHADO, inscrito no CPF sob o nº 945.420.748-20, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial  por parte de BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual
razão social CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A, alegando em
síntese: a cobrança de R$ 1.375.425,38 referente as Cédulas de Crédito Bancário nº 1130303; 1190155;
1243927. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 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, os réus serão considerados
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes S/N, 14ª andar, sala 1425, Centro - CEP
01501-900, São Paulo-SP. São Paulo, 06 de março de 2019. 08 e 09/03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Associados da Ligue Taxi Gpasp - Grupo Ponto
de Apoio de São Paulo, situado a Rua Silveira Rodrigues, 176 - Bairro
Siciliano, CNPJ 53.989.711/0001-05, convocados a participarem da
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30/03/2019, no Sest
Senat situado à Rua Tuiuti, 09 Parque Novo Mundo - São Paulo - SP,
com a primeira chamada as 08h00 e a segunda chamada as 09h00,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia, Assembléia Ordinária:
Prestação de Contas 2018. São Paulo, 07  de março de 2019

Ligue Taxi Gpasp
Rodinei Machado Lessa - Presidente

ABANDONO DE EMPREGO
Sra. MARIA DO SOCORRO LIMA DE BRITO - CTPS 0025664 - Série
002 – SP. Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista
que não houve resposta aos telegramas enviados no prazo estipulado,
convidamos a Sra. Maria do Socorro Lima de Brito, portadora da CTPS
0025664 - Série 002 - SP, a comparecer em nosso escritório de
contabilidade, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas
desde 05/07/2018, dentro do prazo de 72 h a partir desta publicação,
sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho,
nos termos do art. 482 da CLT. São Paulo, 07 de março de 2019. MATRI
ALIMENTAÇÃO LTDA ME. Favor comparecer no endereço abaixo: Rua
Força Pública. 249 – Santana – CEP 02012-080 - São Paulo - SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1º, 2º e 3º Convocação

HERMENEGILDO MIZIARA SOBRINHO no uso de suas atribuições conforme artigo 17 do estatuto social convoca os
20 cooperados da COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS FRIGORIFICADAS E EM
GERAL para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que fará realizar em sua sede social à Rua Bartolomeu
Paes, n° 574, Vila Anastácio, nesta cidade de São Paulo às 17:00 horas do dia 18 do corrente mês, em primeira
convocação ás 17:30, com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em 2ª convocação às 18:30  horas, com metade
mais um dos seus cooperados, ou em terceira convocação às 19:30  horas com o mínimo de 10 cooperados, para tratar
da seguinte ordem do dia: a) - Eleição dos componentes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; b) - outros
assuntos de interesse dos cooperados. São Paulo, 07 de Março de 2019. K-08/03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
XXI a Assembleia Geral Ordinária – Gestão 2018/2021:

Mês de Março 2019 O Conselho Administrativo da ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CRIADORES DE HOLANDÊS,
(APCH), nos uso de sua atribuições que lhe são facultadas pelas alíneas E do artigo 27º e ainda atendendo ao
disposto nos artigos: 16º; 17º em suas alíneas A,B,D e artigo 20º e aos  parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 39º do seu
Estatuto Social; convoca todos os  associados da entidade para deliberarem sobre: 1o Apreciação e votação do
relatório, balanços e contas do Conselho Administrativo e parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício findo em
31/12/2018. 2º Medidas  adotadas pela atual diretoria para diminuir custos e novos serviços a serem oferecidos para
os associados através de convênios firmados com outras e empresas. 3o Outros assuntos de interesse da Associação
Paulista dos Criadores de Holandes. A Assembléia Geral Ordinária, será realizada no dia 29 de Março de 2019, Sexta-
feira, as 13:00 horas  na sede da Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo Suíço, sito a Av. Francisco
Matarazzo No. 455 Edifício dos Fazendeiros, sala 27 – Parque da Água Branca, São Paulo - SP, em cumprimento ao
disposto nos artigos 16o , 17o e 19o do seu Estatuto Social. Será instalada em primeira convocação as 13:00 horas
com número mínimo de 2/3,(dois terços), dos associados e em segunda convocação às 13 horas e 30 minutos do
mesmo dia com a presença de metade mais um de associados, ou ainda  em terceira convocação às 14:00 horas com
qualquer número de associados presentes. SÃO PAULO, 06 DE MARÇO DE 2019. RENATO LANDINI DIAS
PRESIDENTE DA APCH K-08/03

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0017313-17.2013.8.26.0002. Ao Dr. Caio Moscariello Rodrigues, MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo - SP, na forma da
lei, etc. Faz saber a F&F MONTAGEM E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 02.102.174/0001-90, na pessoa de seu (s) representante
(s) legal (ais), FELIPE KASSARDJIAN,, brasileiro, portador do CPF/ MF sob o número 252.787.398-78, e
a, FABRICIO KASSARDJIAN, brasileiro, portador do CPF/MF sob o número 264.447.268- 75, que, Banco
do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória, objetivando a cobrança da quantia de R$ 129.007,47 (cento e vinte e
nove mil, sete reais e quarenta e sete centavos), referente ao Contrato de Abertura de Crédito BB GIRO
EMPRESA Flex - nº 20113224203633139. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos,
sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 08 e 09/03
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Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 8 de março de 2019

Embalado por vitória histórica, Lucas
segue confiante para Hong Kong

Página 6

Fórmula E

Autor de uma verdadeira façanha na chegada do e-Prix do México, Di Grassi mantém foco na briga pelo título

Lucas comemora vitória no México

Depois da mais emocionan-
te chegada da história do Cam-
peonato Mundial de Fórmula E,
na qual conquistou a vitória ul-
trapassando o alemão Pascal
Wehrlein pelo lado de fora da pista
e derrapando nas quatro rodas, a
apenas dois metros da linha de
chegada, Lucas Di Grassi segue
embalado para a disputa da quinta
etapa da temporada. Agendada para
este domingo (10), em Hong
Kong, a prova será a primeira
após a vitória espetacular do bra-
sileiro no e-Prix do México, re-
alizado há algumas semanas.

Até o momento o campeona-
to teve quatro corridas, todas
com vencedores diferentes: An-
tónio Félix da Costa (Portugal,
equipe BMW Andretti) na Arábia
Saudita, Jérôme D’ Ambrosio
(Bélgica, Mahindra Racing) no
Marrocos, Sam Bird (Inglaterra,
Virgin Envision Racing) no Chi-
le e Lucas Di Grassi (Brasil, Audi
Sports Abt Schaeffler) no Méxi-
co. O revezamento nas quatro
primeiras das treze etapas deste
ano é um indício que o título deve
ser disputado até as corridas fi-
nais – como tem sido a regra na

Fórmula E.
“Nossa equipe trabalhou duro

nos últimos meses e agora os
resultados estão aparecendo –
pois estamos novamente em
condição de brigar por pódios e
vitórias, como fizemos no Mé-
xico”, ressalta Lucas. “Precisa-
mos levar esse embalo que ga-
nhamos na última corrida para a
etapa de Hong Kong. A cada cor-
rida fica mais claro como a Fór-

mula E é imprevisível. A nossa
meta sempre é buscar o melhor
resultado possível e não relaxar
um segundo sequer até conse-
guirmos essa meta”, completou
o brasileiro da equipe Audi Sport
Abt Schaeffler.

Pela primeira vez Hong Kong
não abrirá a temporada da For-
mula E – sendo deslocada para o
posto de quinta corrida do ano. A
pista de 1,860 km é estreita mas

desafiadora, e tem sido cenário
de boas atuações do campeão
mundial de 2017. Em 2016, por
exemplo, Lucas conquistou o
segundo lugar depois que um aci-
dente o obrigou a fazer um pit
stop extra – aumentando sua in-
crível coleção de 28 pódios.

“Teremos que ser muito pre-
cisos nas tomadas de tempo para
o grid, pois ultrapassar aqui é
muito difícil e você tem que as-
sumir alguns riscos excepcio-
nais para isso. Então, largar en-
tre os primeiros é o um passo
importante para um bom resul-
tado em Hong Kong”, detalha Di
Grassi.

A prova deste domingo terá
largada às 16h locais (5h De Bra-
sília), com duração de 45 minu-
tos mais uma volta e transmissão
pela Fox Sports.

Classificação após quatro eta-
pas: 1) Jérôme D’Ambrosio
(Bélgica), 53 pontos; 2) Antó-
nio Félix da Costa (Portugal),
46; 3) Sam Bird (Inglaterra),
45; 4) Lucas Di Grassi (Brasil),
34; 5) Pascal Wehrlein (Alema-
nha), 30; 6) Andre Lotterer
(Alemanha), 29.
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A dupla brasileira Thiago/
George (SC/PB) largou com
uma derrota e uma vitória na
fase de grupos da etapa três es-
trelas de Sydney (Austrália),
em jogos disputados na noite
da última quarta-feira (6) e
madrugada desta quinta (7), no
horário brasileiro. A parceria
disputa agora a repescagem e
busca a classificação para as
oitavas de final do torneio vá-
lido pelo Circuito Mundial de
vôlei de praia 2019.

O duelo pela repescagem
será contra os australianos
McHugh/Schubert e ocorre
ainda nesta quinta-feira no
Brasil, às 22h30. Os dois ti-
mes já se enfrentaram uma vez,
nas quartas de final da etapa
chinesa de Haiyang, quando
Thiago e George venceram por
2 sets a 1 (21/17, 13/21, 15/
9). Caso vençam, os brasilei-
ros encaram nas oitavas os rus-
sos Myskiv/Samoday.

Thiago e George largaram
no grupo F sendo superados
pelos lituanos Lukas Kazdai-
lis e Arnas Rumsevicius por 2
sets a 1 (19/21, 21/18, 15/13),
em 56 minutos. Horas depois,
superaram os tailandeses Jon-
gklang/Padsawud por 2 sets a
0 (29/27, 21/16), em 44 mi-
nutos. O campeão brasileiro
de 2010, Thiago analisou as
duas primeiras partidas do
time.

“Na estreia, contra a Litu-
ânia, tivemos um jogo muito
disputado, com todos os sets
muito equilibrados, mas eles
acabaram levando, especial-
mente pelos bons saques. Ape-
sar do revés, saímos muito
tranquilos pela garra. Contra a
Tailândia, fomos entrando no
jogo no meio do set, eles jo-
garam muito bem, possuem

Circuito Mundial

Thiago/George
começa com uma

vitória e uma derrota
e vai à repescagem

em Sydney
Dupla encara na primeira rodada eliminatória os austra-
lianos McHugh/Schubert por vaga nas oitavas de final

Thiago (esq) celebra ponto junto de George na etapa da
Austrália

um potencial físico muito
grande. O primeiro set teve
um placar atípico muito por
conta disso, mas depois de
abrir 1 a 0, tivemos mais faci-
lidade na sequência. E jogar
aqui na Austrália é excelente,
um lugar lindo, com muitos
brasileiros e uma torcida mui-
to educada. Vamos com tudo
para a sequência do torneio”.

As duplas campeãs da eta-
pa de Sydney recebem um prê-
mio de cerca de R$ 38 mil,
além de 600 pontos no
ranking geral da Federação In-
ternacional de Voleibol.

O Brasil soma sete meda-
lhas em torneios internacio-
nais disputados em Sydney.
Além das medalhas olímpicas
de prata de Ricardo/Zé Mar-
co (BA/PB) e Adriana Behar/
Shelda, e do bronze de Adria-
na Samuel/Sandra Pires (RJ)
em 2000, o país conquistou
também duas pratas em etapas
do Circuito Mundial, com
Guilherme Marques/André
Lima, e dois bronzes, com
Franco/Roberto Lopes, ambas
em 1991 e 1992.

Na etapa de abertura do
Circuito Mundial em 2019, o
Brasil ficou com o ouro de
Ana Patrícia e Rebecca (MG/
CE). Após Sydney, a etapa se-
guinte será o torneio quatro
estrelas de Doha, no Qatar,
que já conta pontos para a cor-
rida olímpica brasileira. A
competição contará apenas
com o naipe masculino.

A primeira etapa da corri-
da olímpica brasileira no fe-
minino ocorre em Xiamen, na
China, de 24 a 28 de abril. O
Brasil é o atual campeão do
Circuito Mundial no naipe fe-
minino, com Ágatha e Duda
(PR/SE).

F
ot

o/
 D

iv
ul

ga
çã

o

Matheus Leist inicia temporada
2019 em St Pete na Indy

Matheus Leist fez sua estreia na Indy em 2018, justamente em
St. Pete

Ansioso pelo início de sua
segunda temporada completa na
Indy, Matheus Leist encerrou sua
pré-temporada na última segun-

da-feira (4) em mais uma sessão
de testes em Sebring, na Flórida.
O piloto gaúcho da AJ Foyt utili-
zou um setup semelhante ao que

lhe deu bons resultados no ano
passado em São Petersburgo,
pista que receberá a abertura do
campeonato neste domingo e que
também marcou a estreia de Leist
na categoria em 2018.

“São Petersburgo é um lugar
especial para mim, eu conside-
ro essa pista a ‘minha casa’,
devido ao fato de morar na
Flórida desde que me mudei
para os EUA, isso sem falar
que é o meu traçado de rua
preferido da Indy. No ano pas-
sado, larguei da terceira colo-
cação e liderei um dos treinos
livres logo na minha estreia,
então sempre será inesquecí-
vel. Nesses últimos testes, eu
voltei a usar o carro na configu-
ração que tivemos em St. Pete no
ano passado e o resultado foi po-
sitivo. Esses treinos foram mui-
to bons para realizarmos os últi-

mos ajustes antes da primeira
etapa”, diz Leist, que reside na
Flórida desde 2017.

Campeão da F3 Inglesa em
2016, Leist foi destaque na Indy
Lights em 2017 com três vitórias
na categoria de acesso à Indy, sen-
do a mais importante delas na pre-
liminar das 500 Milhas de India-
nápolis. Sendo um dos melhores
estreantes em 2018 na Indy, Leist
está confiante para fazer uma boa
temporada após vários testes em
Sebring e também em Austin, no
Circuito das Américas.

Os treinos livres da Indy em
São Petersburgo serão iniciados
nesta sexta-feira, a partir das
12h45. O classificatório será no
sábado às 16h30 e a largada da
corrida está prevista para as
14h30 no domingo, com trans-
missão ao vivo da Band (horári-
os de Brasília).
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IMSA - 12 Horas de Sebring

Brendon Hartley será companheiro de
João Barbosa e Filipe Albuquerque

#5 Mustang Sampling Racing Cadillac terá Brendon Hartley

Após a aposentadoria do bra-
sileiro Christian Fittipaldi nas 24
Horas de Daytona, em janeiro, a
equipe Action Express Racing
anunciou o neozelandês Brendon
Hartley como reforço para o #5
Mustang Sampling Racing Cadillac
DPi-V.R nas 12 Horas de Sebring,
que serão disputadas no dia 16 des-
te mês, ao lado dos titulares João
Barbosa e Filipe Albuquerque.

O piloto de 29 anos tem uma
vasta experiência no automobi-
lismo, que inclui Fórmula 1 e
Grand-Am, além de uma vitória
em Le Mans em 2017. Atualmen-
te, Hartley é piloto de simulado-
res da Ferrari, mas já disputou
algumas provas nos EUA, ven-
cendo Petit Le Mans em 2017 e
Road America em 2013. Em sua
única disputa em Sebring, dois
anos atrás, o piloto terminou na
décima colocação.

Hartley integrará a equipe
Mustang Sampling Racing na se-
gunda etapa da temporada 2019

do IMSA WeatherTech Sports-
Car Championship, que também
marcará a segunda etapa do Cam-
peonato Norte-americano de
Endurance. A equipe Action Ex-
press Racing já venceu a compe-
tição de endurance em 2014, 15,
16, 17 e 18 e quer garantir mais
um título este ano.

“Com a decisão do Christian
de se aposentar, precisávamos
encontrar outro piloto que fosse
rápido e um grande companhei-
ro de equipe. Brendon tem mui-
to conhecimento e atitude e vai
se dar muito bem ao lado do
João e do Filipe”, declarou o che-
fe da equipe, Gary Nelson.

A equipe Mustang Sampling
Racing vem de um duro sétimo
lugar nas 24 Horas de Daytona.
Barbosa, Albuquerque e Fittipal-
di perderam muitas voltas no iní-
cio da corrida para o reparo de
um problema elétrico. Mesmo
caindo para a 45ª posição, o trio
foi pra cima para conquistar pon-

tos importantes na temporada.
Apesar de ter sido a última

corrida de Fittipaldi, o brasilei-
ro continuará na equipe como
diretor esportivo. Em 2015, o
piloto venceu as 12 Horas de
Sebring ao lado de Barbosa e
Sebastien Bourdais.

Além do trio do #5 Mustang
Sampling Racing Cadillac DPi-
V.R, a equipe Action Express ain-
da terá em Sebring os brasilei-
ros Pipo Derani e Felipe Nasr e
o norte-americano Eric Curran
no #31 Whelen Engineering Ra-
cing Cadillac.
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