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Bolsonaro: decisão de saques do FGTS
foi tomada em interesse do povo

Aneel anuncia bandeira
tarifária vermelha para agosto

Página 4

Página 3

Governo Central tem menor déficit
em quatro anos no primeiro semestre

Foco do Brasil na
presidência do Brics

será inovação

Esporte
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Comercial
Compra:   3,76
Venda:       3,76

Turismo
Compra:   3,75
Venda:       3,98

Compra:   4,19
Venda:       4,19

Compra: 156,75
Venda:     190,96

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

15º C

Sábado: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite o
céu fica nublado e
pode chuviscar.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

20º C

14º C

Domingo: Nubla-
do com aberturas
de sol à  tarde.
Pode garoar de
manhã e à noite.

Manhã Tarde Noite

23º C

13º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

A Secretaria Municipal da
Saúde informa que, desde o dia
10 de junho até 25 de julho de
2019, o Município de São Paulo
aplicou 725.774 doses da vacina
tríplice viral na campanha de va-
cinação contra o sarampo. Des-
te total, 670.294 doses foram
aplicadas na população de 15 a
29 anos, o que representa 23%
da população desta faixa etária,

Cidade de São Paulo aplica
725.774 doses da vacina na
campanha contra o sarampo

estimada em 2.908.498 pessoas.
A campanha da Prefeitura

continua e é muito importante
que todas as pessoas de 15 a 29
anos de idade tomem a vacina. As
crianças de 6 meses a 11 meses
de idade também devem tomar a
vacina, que está disponível em
todas as UBS e em diversos pos-
tos volantes, como escolas e es-
tações de metrô.

Brics defende
reforma no

Conselho de
Segurança
 da ONU

Em documento final do en-
contro do Brics, os chancele-
res de Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul defende-
ram o respeito ao direito inter-
nacional e a reforma no Con-
selho de Segurança da Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU), órgão no qual o Brasil
pleiteia um lugar permanente.

“Os ministros reafirmaram
o compromisso de manter e
respeitar o direito internacio-
nal, bem como um sistema in-
ternacional no qual estados
soberanos cooperam para man-
ter a paz e a segurança, para
avançar o desenvolvimento
sustentável e para garantir a
promoção e a proteção dos di-
reitos humanos e das liberda-
des fundamentais para todos.
Sublinharam o apoio ao multi-
lateralismo e ao papel central
das Nações Unidas nas rela-
ções internacionais, e o com-
promisso de manter os princí-
pios e propósitos consagrados
na Carta das Nações Unidas”,
destacaram os chanceleres, no
início do documento. Página 3
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Ministros das Relações Exteriores da China, Wang Yi; Negócios
Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov; Relações Exteriores, Ernesto
Araújo; Transportes Rodoviários da Índia, V.K. Singh; Relações
Internacionais e Cooperação da África do Sul, Naledi Pandor

combate a crimes internacio-
nais, como lavagem de dinheiro
e tráfico de drogas.

 “Cresceu muito essa agenda
que a presidência brasileira está
conduzindo. São áreas onde nós
estamos chegando a projetos
completos. No caso da inovação,
por exemplo, pretendemos inau-
gurar na Cúpula do Brics, em
novembro, lançar oficialmente o
IBrics, o sistema de inovação do
Brics. Houve muita convergên-
cia em torno do tema do comba-
te ao terrorismo, é uma priori-
dade para os cinco países”, disse
o ministro brasileiro.

Participaram do encontro o
ministro dos Negócios Estrangei-
ros da Federação da Rússia, Ser-
gey Lavrov, das Relações Exterio-
res da China, Wang Yi, de Relações
Internacionais e Cooperação da
África do Sul, Naledi Pandor, e o
vice-ministro dos Transportes Ro-
doviários da República da Índia,
Vijay Kumar Singh.        Página 4

Em reunião entre ministros
das Relações Exteriores do
Brics, bloco de países formado
por Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul, o chanceler brasi-

leiro, Ernesto Araújo, destacou
que o foco do país na presidên-
cia pro tempore do bloco, fun-
ção que exerce este ano, será a
inovação, economia digital e

Bertioga recebe o Campeonato IAU Continental
de Ultramaratona de 100 Km Américas

O Campeonato IAU Con-
tinental de Ultramaratona de
100 Km Américas será dis-
putado neste sábado (29, a
partir das 7 horas, em Ber-
tioga, no litoral de São Pau-
lo. Esta é a primeira compe-
tição deste tipo na América
do Sul e a organização do
evento confirmou a partici-
pação das seleções da Argen-
tina, México, Paraguai e Uru-
guai, além do Brasil.

A competição será dispu-
tada em um circuito de 5 km,
homologado pela Confedera-
ção Brasileira de Atletismo
(CBAt). Além da prova de 100
km, a competição terá eventos
paralelos, com corridas de 5
km, 10 km, 20 km, 50 km, 80
km, revezamento de 100 km
em equipes de 10 atletas e re-
vezamento de 100 km em
equipes de cinco atletas.

As provas serão realizadas
na Avenida Tomé de Souza, nos
seguintes horários: 5 Km, 10
km e 20 Km, largada às 15
horas, 50 Km, às 11 horas, 80
Km e os 100 km, às 7 horas.

Para o coordenador geral
da competição e responsável
pela IAU (International As-
sociation of Ultrarunners)
no continente americano, o
argentino Fabián Campani-
ni, a prova de Bertioga é his-
tórica. “Esta é a primeira
vez que a América do Sul
recebe uma competição in-
ternacional e por isso não
tenho medo de afirmar que
será uma edição histórica”,
comentou. “A IAU tem a
expectativa de o Brasil re-
ceber mais provas, a partir

do evento de Bertioga.”
Mariano Moraes, um dos

treinadores da Seleção Brasilei-
ra, está confiante. Ele acha que
tanto o masculino como o femi-
nino podem brigar por um dos
três primeiros lugares da com-
petição. “Estamos com o que te-
mos de melhor na competição e
espero um grande resultado”, dis-
se Mariano, que apontou a Argen-
tina, como o principal adversári-
os do Brasil em Bertioga.

O Brasil será representado
por 18 atletas, convocados pelo
Ranking: Niumar Velho Silva,
Felipe Costa da Silva, Rodrigo
Santejo, Sílvio Pires de Lima,
Urbano Cracco, José Claudio
Nunes, Eduardo Silvério Calix-
to, Marcio Batista de Oliveira e
Marco Aurélio Farinazzo, no
masculino, e Neide Rosa de Sou-
za, Laynara dos Santos Arantes,
Vivian Pavão, Helen Cristina
Deluque, Rosivania Soares da
Silva, Caroline Lima Martins,
Cláudia Ferreira Souto, Viviane
Regina Motta e Dianne Christie
Fadl Schaldach, no feminino.

Estão na comissão técnica,
além de Mariano, também o trei-
nador André Vazquez e o fisiote-
rapeuta Luiz Fernando Garcia, o
Pato, assim como Carlos Gus-
mão, Cléber Lourenço Balbino,
Luiza Tobar, Itamar Goes, Dou-
glas de Melo, Marcos Gomes e
Emerson Bisan, além de Lucia-
no Prado, Antonio Edmilson de
Freitas e Oscar Susso, consultor
da Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt).

Um dos destaques brasilei-
ros é Felipe Costa da Silva, dono
da melhor marca dos 100 km de
2018, com 7:18:11, no Ranking

Sul-Americano e o brasileiro
mais bem colocado no Mundial
da Croácia, em 2018.

“Nem acredito que vou para
a sétima competição de 100 km.
Sei que será muito especial. Vou
correr em casa, sem mudança de
clima e de fuso horário. Conto
com o apoio da torcida”, disse o
ex-triatleta, campeão brasileiro
de longa distância, em 2013.

Dois veteranos vão levar ex-
periência para os mais jovens na
delegação, Márcio Batista de
Oliveira e Cláudia Souto, que têm
grande experiência. Márcio dis-
putou 10 Mundiais de 100 km.

Silvio Pires

“Independentemente do que já foi
feito, cada prova tem seu mo-
mento. Estou animado e vou ten-
tar fazer o melhor”, disse Már-
cio, de 50 anos, que tem 6:45
como melhor resultado, obtido
no Mundial da França, em 2001,
quando foi o sétimo colocado.

Baiano, radicado em Santos
há 48 anos, ele mantém frequên-

cia de treinos por todo o tipo
de percurso e nas areias da ci-
dade. “Corri a grande maioria
das provas abaixo das 7 horas”,
disse o ex-vendedor, que ganha
a vida agora como pintor de pa-
redes em Santos.

Já Cláudia, mineira de Ma-
chacalis e radicada em São
Paulo, se define como uma
corredora, sem rótulos. “Pro-
curo fazer tudo com correção
e treino com afinco, não acei-
to coisa errada nem desleal-
dade no esporte. Já venci
muito, mas também perdi,
coisas do esporte. Respeito
demais minhas adversárias
quando me vencem, pois ou
são melhores que eu, ou trei-
naram mais”, disse a atleta,
que disputou três campeona-
tos mundiais de 100 km e é
a primeira sul-americana e
única brasileira a concluir a Ul-
tramaratona Spartathlon na
Grécia, de 247 km, entre as ci-
dades de Atenas e Esparta.

O Campeonato é um
evento promovido pela IAU
(International Association of
Ultrarunners) e pela CBAt,
com organização da Bra-
zil135 Ultramarathon e do
Circuito Br135 Ultra de Rua.
A competição tem apoio da
Prefeitura de Bertioga.

A Caixa é a Patrocinado-
ra Oficial do Atletismo Bra-
sileiro.
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A queda nos gastos discri-
cionários (não obrigatórios) e
a recuperação das receitas fi-
zeram o Governo Central –
Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central – fe-
char o primeiro semestre de
2019 com o menor déficit pri-
mário em quatro anos. Segun-
do o Tesouro Nacional, os en-
tes fecharam os seis primeiros
meses do ano com resultado
negativo de R$ 28,294 bilhões,
o melhor resultado para o pe-
ríodo desde 2015.

No primeiro semestre do
ano passado, o Governo Cen-

tral registrou déficit primário de
R$ 31,593 bilhões. Em 2017,
o déficit acumulado nos seis
primeiros meses tinha atingido
o valor recorde de R$ 56,479
bilhões.

O déficit primário é o resul-
tado negativo das contas do go-
verno desconsiderando o paga-
mento dos juros da dívida pú-
blica. Apenas em junho, o défi-
cit primário totalizou R$ 11,481
bilhões. Esse foi o melhor re-
sultado para o mês desde 2016.
Em junho do ano passado, o
déficit primário tinha totalizado
R$ 16,38 bilhões.      Página 3

Dúvidas sobre IPTU e
assuntos tributários podem

ser esclarecidas on-line

Guedes defende capitalização
na reforma da Previdência
O ministro da Economia, Paulo

Guedes, defendeu na sexta-feira
(26) a inclusão do modelo de capi-
talização na reforma da Previdência,
que está em tramitação no Congres-

so Nacional. Em palestra na Associ-
ação Comercial do Rio de Janeiro,
Guedes lembrou que a decisão de
incluir essa possibilidade na refor-
ma é do Congresso.         Página 3
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Governo do Estado pagará R$ 72 mi
de bônus a 67,4 mil policiais

Secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires
de Campos

O Governador João Doria e
o Secretário da Segurança Públi-
ca, General João Camilo Pires
de Campos, anunciaram nesta
sexta-feira (26) que 67.423 po-
liciais civis, militares e técnico-
científicos receberão bonifica-
ção por resultado referente ao
quarto trimestre de 2018. No
total, o valor chega a R$ 72 mi-
lhões e deve ser pago na próxi-
ma quarta-feira (31).

“Esse programa de bonifica-
ção estimula e faz com que o
profissional vá ao encontro des-
ses resultados. Com isso, nós
fechamos 2018 e iniciamos o
planejamento para o pagamento
do primeiro trimestre e do se-
gundo trimestre de 2019”, afir-
mou o secretário.

Serão beneficiados policiais
que atuam em áreas em que hou-
ve redução dos índices de víti-
mas de letalidade violenta (ho-
micídio doloso e latrocínio),
roubo e furto de veículo, além
de roubo em geral no trimestre.
Ao todo, serão favorecidos com
a bonificação 48.974 policiais
militares, 16.164 civis e 2.285
técnico-científicos.

Foram pagos 963.728 bônus
(mais de R$ 1 bilhão) desde

2014, quando o programa foi
criado com objetivo para premi-
ar o esforço dos policiais na re-
dução de crimes.

Estatísticas de criminali-
dade

Durante o evento, o governa-
dor e o secretário também des-
tacaram o resultado dos indi-
cadores de criminalidade do
Estado de São Paulo no primei-
ro semestre deste ano. De ja-
neiro a junho de 2019, foi re-

gistrado o menor número de
casos e vítimas de homicídios
dolosos e latrocínios para o
período na série histórica, ini-
ciada em 2001.

“Foi um conjunto de ações
que refletiu nos melhores índi-
ces da história da segurança pú-
blica no Estado de São Paulo. A
ação que permitiu a melhora em
praticamente em todos os se-
tores foi resultado de uma ação
integrada, de bom comando e
de um bom planejamento. E

ações preventivas também,
porque a inteligência da Polí-
cia hoje é praticada diariamen-
te”, disse Doria.

Com recuo de 6,9%, os ca-
sos de homicídios dolosos pas-
saram de 1.495 para 1.392, se
comparado os primeiros seis
meses de 2018 com igual pe-
ríodo de 2019. O número de ví-
timas do crime reduziu 6,8%,
com 107 casos a menos (de
1.570 para 1.463).

As taxas dos últimos 12
meses (de julho de 2018 a ju-
nho de 2019) caíram para 6,42
casos e 6,77 vítimas de homi-
cídios dolosos a cada grupo de
100 mil habitantes do Estado.
Os índices são os menores já
contabilizados pela série his-
tória no período.

Os latrocínios também redu-
ziram de janeiro a junho deste
ano. Os casos recuaram 36,3%,
com 86 ocorrências registradas
nos seis primeiros meses de
2019, contra 135 em igual perí-
odo de 2018. A queda se esten-
deu para o número de vítimas,
que reduziu 35,3% (de 139 para
90). As quantidades são as me-
nores já registradas pela série
histórica no período.
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Governo de São Paulo lança
programa ‘Melhor Pra Sua Saúde’

O Governador João Doria e
o Secretário de Estado da Saú-
de, José Henrique Germann Fer-
reira, lançaram nesta sexta-fei-
ra (26) o “Melhor pra sua Saú-
de”, amplo programa de moder-
nização e ampliação de hospitais
e unidades estaduais de saúde. As
ações englobam reformas, revi-
talizações e renovação do par-
que tecnológico até 2020. O in-
vestimento total será de R$
819,1 milhões.

“Vamos investir, nestes dois
anos, R$ 230 milhões para me-
lhorar a estrutura de unidades de
saúde, o que deve incrementar a
capacidade instalada dos servi-
ços e, consequentemente, a qua-
lificação da assistência”, afir-
mou Doria.

A programação abrange 31
unidades em diferentes locais do
Estado. Apenas em 2019, serão
investidos R$ 90 milhões. Os
hospitais considerados “pontos
cardeais” foram priorizados na
lógica adotada pela Secretaria de
Estado da Saúde, considerando
a importância de regionalizar e
homogeneizar o acesso à saúde.

Na Grande São Paulo, foram
contemplados:

Na zona Norte: os hospitais
do Mandaqui, Taipas, Vila Nova
Cachoeirinha e Vila Penteado

Na Oeste: Regional de Osas-

co
Na Sul: Heliópolis, Regional

Sul e Interlagos
Na Leste: Regional de Fer-

raz de Vasconcelos, Leonor
Mendes de Barros, São Mateus,
Guaianazes e Padre Bento de
Guarulhos

No Centro: Instituto de
Infectologia Emílio Ribas

Cada unidade passará por re-
formas de acordo com necessi-
dades específicas, que podem
abranger, por exemplo, reforma
e impermeabilização de telha-
dos, cozinhas, climatização de
centro cirúrgico, UTIs, centros
de material esterilizado e reno-
vação de redes de energia e es-
goto.

Além disso, a Secretaria
aprimorou os contratos de ma-
nutenção predial, que passarão a
prever a gestão/operação da en-
genharia clínica, contribuindo
para durabilidade e disponibili-
dade de equipamentos hospita-
lares. O recurso bianual para esta
finalidade será de R$ 167,6 mi-
lhões, dos quais R$ 79,6 mi-
lhões em 2019.

“Com este programa, vamos
investir mais de R$ 819 milhões
em obras e equipamentos para
garantir não apenas conforto,
mas sobretudo qualidade na as-

sistência”, afirmou o Secretário
de Saúde.

As obras também compõem
as medidas de obtenção do
AVCB (Auto de Vistoria do Cor-
po de Bombeiros) para unidades
com processos em curso e in-
cluem formação e treinamentos
de brigadas de incêndio, além de
manutenção do sistema de com-
bate e prevenção a esse tipo de
ocorrência.

Parque tecnológico
Até 2020, cerca de R$ 408

milhões serão dedicados à ação
continuada de expansão e reno-
vação do parque tecnológico de
UTIs, Centros de Diagnósticos
e Cirúrgicos das unidades esta-
duais de saúde, com novos equi-
pamentos médicos de Cardiolo-
gia, Ultrassom, Ressonância
Magnética, Tomografia, entre
outros aparelhos.

Somente neste ano, R$
165,9 milhões serão aplicados
em 90 unidades. Entre os exem-
plos, destacam-se a substituição
de ventiladores e monitores de
UTI, aparelhos de hemodiálise,
além de arcos cirúrgicos, endos-
copias, ultrassons, ressonâncias
magnéticas e tomógrafos.

Revitalizações rápidas
O “Melhor pra sua Saúde”

também prevê revitalizações
rápidas, com pinturas de facha-
das, interiores, revisões nas
instalações elétricas, hidráuli-
cas e de gases medicinais para
conservar os ambientes hospi-
talares com intervenções de
até uma semana, em média.
Devem ocorrer 16 interven-
ções no biênio, com investi-
mento de R$ 13,5 milhões no
período, sendo R$ 8,4 milhões
até o final deste ano.

O projeto piloto foi inicia-
do no pronto socorro do Con-
junto Hospitalar do Mandaqui,
que passou por melhorias no
mês de maio, incluindo subs-
tituição de equipamentos de ar-
condicionado na emergência,
manutenção das redes de gases
medicinais e pintura.

Ainda em 2019, devem ser
contemplados os hospitais Ipi-
ranga, Heliópolis, Vila Pente-
ado, Interlagos, São Mateus,
Regional Sul e Pérola Bying-
ton, localizados na capital,
além do Regional de Osasco e
Hospital Guilherme Álvaro, em
Santos. Para o próximo ano, as
intervenções ocorrerão nos
hospitais de Taipas, Vila Nova
Cachoeirinha, Guaianazes,
Cândido Fontoura, Darcy Var-
gas e Instituto Dante Pazzane-
se de Cardiologia.

Dúvidas sobre IPTU e assuntos tributários
podem ser esclarecidas on-line

Está com alguma dúvida re-
laciona aos serviços ofertados
pela Secretaria Municipal da Fa-
zenda? O site da pasta https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/fazenda/ disponibili-
za uma gama de informações que
podem te ajudar a solucionar
questões relacionadas ao IPTU,
Nota do Milhão, assuntos tribu-
tários, entre outros serviços.

As informações sobre o
IPTU estão disponíveis aqui. Na
página são ofertados dados so-
bre como proceder para solici-
tar a segunda via da parcela, al-

teração cadastral, acompanhar
processos, consultar débitos,
entre outros serviços.

Os interessados em se ca-
dastrar do programa Nota do
Milhão podem se cadastrar aqui.
O programa estimula os muní-
cipes a solicitarem o documen-
to fiscal  (Nota Fiscal de Servi-
ços Eletrônica – NFS-e), quan-
do contratarem qualquer servi-
ço na capital paulista como es-
tacionamentos, academias, es-
colas particulares, lavanderias,
creches, colégios, faculdades,
cabeleireiros, hotéis, entre ou-

tros) e sorteia mensalmente R$
1 milhão entre os cidadãos que
pedirem a Nota Fiscal de Servi-
ços Eletrônica - NFSe.

Quem ainda continuar com
dúvidas sobre os programas e
serviços podem enviar um ques-
tionamento para o canal oficial
de atendimento da Secretaria da
Fazenda: www.prefeitura.sp.gov.br/
falecomafazenda.

A pasta também conta com um
atendimento presencial na Praça
do Patriarca, 69, na região central
da cidade. Os interessados devem
realizar o agendamento prévio no

s i t e  h t t p : / /
www.prefeitura.sp.gov.br/agenda-
mentosf.

As 32 Subprefeituras de São
Paulo também são opções para
tirar dúvidas em relação a alguns
serviços da Fazenda, como o
IPTU, por exemplo, e realizam
atendimento presencial sem a
necessidade de agendamento.
Há também a possibilidade de
atendimento sem agendamento
prévio no Descomplica São Mi-
guel (Rua Dona Ana Flora Pi-
nheiro de Souza, nº 76, São Mi-
guel Paulista). 

Secretaria Municipal de Educação têm recorde
de inscrições para concurso de auxiliar técnico

Será realizado em 1° de se-
tembro o maior concurso da his-
tória da educação municipal para
as categorias de Auxiliar Técni-
co (ATE) e Coordenador Peda-
gógico. No total são 118,5 mil
inscritos para 1.109 vagas de
ATE, são mais de 106 inscritos
por vaga. Já para coordenador
pedagógico, em que a inscrição
estava aberta apenas para profes-
sores que já atuam na rede a
média de inscrição por vaga foi
de 33 - 20,9 mil inscritos para
628 vagas.

A Secretaria Municipal de

Educação está disponibilizando
um guia com todo o conteúdo
para que os candidatos se prepa-
rarem.  Basta acessar o Portal
SME e conferir o que cai na pro-
va, separado por área do conhe-
cimento e com os links das le-
gislações e publicações institu-
cionais.

Confira o link com todo o
conteúdo da prova:

h t t p : / /
portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/
Main/Noticia/Visualizar/Portal-
SMESP/Material-de-estudo—
concurso-publico-para-Auxili-

ar-Tecnico-de-Educacao
A última seleção para ATE

aconteceu em 2014 quando fo-
ram preenchidas 493 vagas, para
professores coordenadores em
2011 e foram chamados 50 Co-
ordenadores Pedagógicos. O
concurso irá suprir às vagas em
aberto e ampliar o número de
profissionais no atendimento as
unidades de ensino da cidade.

“O processo de seleção irá
ampliar os educadores dentro
das unidades atendendo a uma
demanda da gestão das escolas
que solicitaram o concurso à

administração municipal”, afir-
ma o secretário Bruno Caetano.

A aplicação das provas ob-
jetiva (60 questões de múlti-
pla escolha) e dissertativa (es-
tudo de caso) estão previstas
para 1º de setembro, um do-
mingo. Com inscrições encer-
radas no último dia 5 de julho,
ambas as provas receberam um
número recorde histórico de
inscritos.  Os cargos possuem
salário base de  R$ 1.541,14
para auxiliares técnicos e  R$
5.187,01 para professores co-
ordenadores.

M Í D I A S - A coluna [diária] de política do jornalista Cesar
Neto é publicada na imprensa desde 1993. Em São Paulo, no jor-
nal “O Dia” [3º mais antigo dos diários]. Na Internet desde 1996,
via www.cesarneto.com , um dos sites pioneiros no Brasil. No
Twitter, via @CesarNetoReal    

+
CÂMARA (SP) - Vereadores do PRB, liderados por André

Santos, realizaram o maior ‘encontrão’ político-religioso duran-
te a comemoração pelos 42 anos da Igreja Universal. Em tempo:
O agora REPUBLICANOS pode até dobrar a bancada, com ree-
leitos; eleitos e eleitas. Tá ligado ?    

+                    
PREFEITURA (SP) - E por falar em PRB [REPUBLICA-

NOS], vale dizer que não há nenhum movimento [por uma 3ª can-
didatura a prefeito de São Paulo] do deputado federal Celso Rus-
somanno. Em tempo: falando em comunicador, Datena anunciou
e recuou em 2016 e ao Senado em 2018       

+
ASSEMBLEIA (SP) - Bancada estadual do PRB, tendo a fren-

te o vice-presidente Gilmaci e a deputada Edna [irmã de Edir
Macedo], realizaram um grandioso evento pelos 42 anos da Igre-
ja Universal. Em tempo: a Fundação do agora REPUBLICANOS
virou Faculdade com cursos de Ciências Políticas    

+
GOVERNO (SP) - Até 2022, uma das marcas maiores de

João Doria [liderança paulista e nacional do PSDB agora “de cen-
tro”] será sem dúvida a Segurança Pública virar modelo pro Bra-
sil. Vide sua ação imediata no caso do roubo ao terminal de car-
gas do Aeroporto [Internacional SP] de Guarulhos  

+
CONGRESSO (BR) - Ao lado do capitão [EB na reserva]

Bolsonaro (no PSL), o ex-deputado (ALESP) e atual senador major
Olímpio [PM na reserva] segue dando ao partido a cara de quem é
cumpridor de missões. Tá preocupação com o futuro [Justiça
Eleitoral] do PSL paulistano [eleição 2020]   

+
JUSTIÇAS (BR) ... Saindo um pouco do contexto jurídico-

penal, o caso dos criminosos invasores de celulares, presos pela
Polícia Federal e agora entregando até a mamãe, um ditado popu-
lar vem à cabeça: o diabo ajuda a fazer mas não ajuda a esconder.
As máscaras e casas tão caindo  

+
PARTIDOS - Até o Presidente Bolsonaro, pai do deputado

federal (SP) tá preocupado com o futuro [o PSL paulistano segue
suspenso no TRE-SP até que acerte a prestação de contas desde
2009]. Portanto, o partido pode não ter condições legais pra dis-
putar a prefeitura de São Paulo, embora ... 

+
POLÍTICOS - esta coluna venha publicando o movimento da

deputada federal Joice. Se o PSL finalmente prestar contas e elas
forem aceitas, vale lembrar que o deputado [líder na ALESP] Gil
Diniz - que pode e deve assumir o diretório paulista no lugar do
deputado federal Eduardo Bolsonaro, ...

+ 
BRASILEIROS -  que deve assumir a Embaixada brasileira

em Washington (USA). Além da Joice, são naturais pré-candida-
tos o Príncipe Luiz de Orleans e Bragança; os coronéis (PMs na
reserva) Mecca e Tadeu e  obviamente o ‘grande Irmão’ de Eduar-
do Bolsonaro em São Paulo (SP): Gil Diniz   

+
HISTÓRIAS (BR) Os 42 anos da Igreja Universal remetem

pros 27 [dos 65] anos da Record (tv) e do jornal “Folha Univer-
sal”, além dos 14 anos de PRB [REPUBLICANOS]. Aos 74 de
idade, Edir Macedo está na História religiosa, empresarial [jor-
nalística] e política-partidária do Brasil no mundo                  

+       
E D I T O R - A coluna [diária] de política do jornalista  Cesar

Neto  foi se tornando referencial das nossas liberdades
possíveis no jornalismo e na imprensa. Recebeu a Medalha An-
chieta [Câmara Municipal de São Paulo] e o Colar de Honra ao
Mérito  [Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo] 
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Brics defende
reforma no Conselho
de Segurança da ONU

Em documento final do encontro do Brics, os chanceleres
de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul defenderam o res-
peito ao direito internacional e a reforma no Conselho de Segu-
rança da Organização das Nações Unidas (ONU), órgão no qual
o Brasil pleiteia um lugar permanente.

“Os ministros reafirmaram o compromisso de manter e res-
peitar o direito internacional, bem como um sistema internacio-
nal no qual estados  soberanos cooperam para manter a paz e a
segurança, para avançar o desenvolvimento sustentável e para
garantir a promoção e a proteção dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais para todos. Sublinharam o apoio ao mul-
tilateralismo e ao papel central das Nações Unidas nas relações
internacionais, e o compromisso de manter os princípios e pro-
pósitos consagrados na Carta das Nações Unidas”, destacaram
os chanceleres, no início do documento.

O Brics reitera ainda a urgente necessidade de fortalecer e
reformar o sistema multilateral, inclusive a ONU, a Organização
Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Monetário Internacional
(FMI) e outras organizações internacionais. “O sistema interna-
cional, incluindo as organizações internacionais, em particular
as Nações Unidas, que os Ministros enfatizaram precisar ser
conduzida por seus Estados Membros, deve promover os inte-
resses de todos”, diz o comunicado.

Os ministros defenderam ainda uma reforma no Conselho de
Segurança da ONU, incluindo outros países em desenvolvimen-
to, categoria que abrange o Brasil, entre outros.

“Os ministros reafirmaram a necessidade de uma reforma
abrangente das Nações Unidas, inclusive de seu Conselho de
Segurança, com vistas a torná-lo mais representativo, eficaz e
eficiente, e ao aumento da representatividade dos países em de-
senvolvimento, de modo que possa responder adequadamente aos
desafios globais. China e Rússia reiteraram a importância que
conferem ao status e ao papel de Brasil, Índia e África do Sul nas
relações internacionais e apoiam sua aspiração de desempenha-
rem papéis mais relevantes na ONU.”

Os conflitos no Oriente Médio e a possibilidade de uma es-
calada no Golfo Pérsico, também foram tratados no comunica-
do final, que exorta a resolução pacífica e dentro do direito in-
ternacional das disputas.

“Os ministros expressaram preocupações com conflitos e
situações no Oriente Médio e no Norte da África e em várias
outras regiões que têm impacto significativo tanto em nível re-
gional quanto internacional. Concordaram que, independentemen-
te de seus contextos históricos e naturezas distintas, os confli-
tos naquelas regiões devem ser resolvidos de acordo com os
princípios do direito internacional, do diálogo e de negociações.
Os ministros expressaram preocupação com a elevação das ten-
sões na região do Golfo e conclamaram por uma solução políti-
ca pacifica por meio do diálogo e do engajamento diplomático. ”

Os ministros enfatizaram “a importância de cumprir e forta-
lecer a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, da
Produção e do Armazenamento das Armas Bacteriológicas (Bi-
ológicas) e Tóxicas e sobre a Sua Destruição (BTWC), inclusive
por meio da adoção de Protocolo à Convenção que preveja, inter
alia, um mecanismo de verificação eficiente.” (Agencia Brasil)

Mais de 100 migrantes
desaparecem após
naufrágio na Líbia

Mais de 100 migrantes, incluindo mulheres e crianças, desa-
pareceram após o naufrágio na quinta-feira (25) de uma embar-
cação na costa da Líbia, na pior tragédia no Mar Mediterrâneo
deste ano, informou a Agência das Nações Unidas para os Refu-
giados (Acnur).

A embarcação tinha partido da cidade líbia de Al Khoms, a
120 quilômetros de Trípoli com destino à Europa.

“Estimamos que 150 migrantes estejam potencialmente de-
saparecidos e morreram no mar. Entre os mortos há mulheres e
crianças”, afirmou o porta-voz do Acnur, Charlie Yaxley, acres-
centando que para cada seis pessoas que chegam à Europa, uma
morre no caminho.

Segundo a agência da Organização das Nações Unidas (ONU),
145 pessoas foram resgatadas pela Guarda Costeira da Líbia e
levadas outra vez ao país, onde receberam ajuda médica e huma-
nitária da organização. Os sobreviventes relataram que havia ain-
da cerca de 150 pessoas desaparecidas.

O Comitê Internacional de Resgate disse que a tragédia é um
duro lembrete para a crise humanitária que atinge a Líbia e para a
necessidade da retomada de missões de busca e salvamento no
Mediterrâneo.

De acordo com o último relatório da Organização Internaci-
onal para as Migrações, 426 pessoas morreram no mar neste ano
tentando chegar à Europa e outras 3.750 foram transferidas a
centros de detenção na Líbia.

Após a revolta que derrubou o ditador de longa data Muam-
mar Kadafi em 2011, a Líbia se tornou uma das principais portas
de saída da África para migrantes que buscam uma vida melhor
na Europa. Traficantes e grupos armados têm explorado o caos
no país e são acusados por diversos abusos praticados contra
migrantes, como tortura e rapto para obter resgate.

O diretor para a Líbia do Comitê Internacional de Resgate,
Thomas Garofalo, pediu para que migrantes capturados no mar
não sejam enviados novamente ao país.

No início desta semana, a guarda costeira líbia interceptou
mais de 30 pessoas e as levou para um centro de migrantes pró-
ximo a Trípoli, onde um bombardeio no início do mês deixou
mais de 50 mortos. Cerca de 200 migrantes continuam detidos
no local, que fica próximo a uma frente de batalha de grupos
rivais que disputam o poder no país. (Agencia Brasil)

A queda nos gastos discrici-
onários (não obrigatórios) e a
recuperação das receitas fize-
ram o Governo Central – Tesou-
ro Nacional, Previdência Social
e Banco Central – fechar o pri-
meiro semestre de 2019 com o
menor déficit primário em qua-
tro anos. Segundo o Tesouro
Nacional, os entes fecharam os
seis primeiros meses do ano
com resultado negativo de R$
28,294 bilhões, o melhor resul-
tado para o período desde 2015.

No primeiro semestre do
ano passado, o Governo Central
registrou déficit primário de R$
31,593 bilhões. Em 2017, o dé-
ficit acumulado nos seis primei-
ros meses tinha atingido o valor
recorde de R$ 56,479 bilhões.

O déficit primário é o resul-
tado negativo das contas do go-
verno desconsiderando o paga-
mento dos juros da dívida públi-
ca. Apenas em junho, o déficit
primário totalizou R$ 11,481

bilhões. Esse foi o melhor re-
sultado para o mês desde 2016.
Em junho do ano passado, o dé-
ficit primário tinha totalizado R$
16,38 bilhões.

Segundo o Tesouro Nacio-
nal, a melhora no resultado do
primeiro semestre decorreu de
dois fatores. O primeiro foi a
redução de R$ 13,34 bilhões
nos gastos discricionários nos
seis primeiros meses do ano,
montante 23,5% menor que no
mesmo período de 2018, des-
contada a inflação. E a alta da
arrecadação nos últimos meses
também influenciou no resulta-
do. Apenas em junho, as recei-
tas líquidas subiram 1,6% acima
da inflação na comparação com
junho do ano passado.

Mesmo com o aumento da
arrecadação nos últimos meses,
a receita líquida do Governo
Central acumula recuo de 0,2%
em valores corrigidos pela infla-
ção oficial medida pelo Índice

Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) em relação
ao mesmo período de 2018. As
despesas totais acumulam que-
da de 1,4%, também descontada
a inflação.

Apesar da diminuição das des-
pesas totais, gastos obrigatórios
continuam subindo. As despesas
com a Previdência Social acumu-
lam alta de 1,9% acima da inflação
nos seis primeiros meses de 2019
em relação aos mesmos meses do
ano passado. Os gastos com o fun-
cionalismo federal subiram 1% aci-
ma da inflação em igual período.

Meta
Para este ano, a meta de dé-

ficit primário está estipulada em
R$ 139 bilhões. Segundo o últi-
mo Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas, divulgado
na última segunda-feira (22)
pelo Ministério da Economia, o
governo aumentou o contingen-
ciamento  (bloqueio de verbas)

em R$ 1,44 bilhão e zerou uma
reserva de emergência para as-
segurar o cumprimento da meta.
Agora, o valor bloqueado neste
ano soma R$ 31,22 bilhões.

Investimentos
Os gastos de custeio (manu-

tenção da máquina pública), no
entanto, caíram 9,1%, desconta-
da a inflação. As despesas que
mais caíram, no entanto, foram
os investimentos (obras públicas
e compra de equipamentos), que
somaram R$ 18,234 bilhões nos
seis primeiros meses do ano,
com recuo de 17,7% desconta-
do o IPCA em relação ao mes-
mo período do ano passado.

O Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) continua execu-
tando menos este ano. As despesas
do PAC somaram R$ 8,729 bilhões
no primeiro semestre, com retração
de 8,9% em relação aos seis primei-
ros meses de 2018 descontando o
IPCA. (Agencia Brasil)

Aneel anuncia bandeira tarifária
vermelha para agosto
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Aneel

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) informou,
na sexta-feira (26), que a bandei-
ra tarifária para o mês de agosto
será a vermelha, no patamar 1,
onde há uma cobrança extra de
R$ 4 para cada 100 quilowatts-
hora consumidos. Em julho, a
cobrança foi da bandeira tarifá-
ria amarela, quando há um acrés-
cimo de para R$ 1,50 a cada 100
kWh consumidos.

De acordo com a agência, a
medida foi tomada pela possibi-
lidade de aumento no aciona-
mento das usinas termelétricas,
que têm custo de geração de
energia mais alto. Também pe-
sou na decisão, a diminuição do
volume de chuvas, com a chega-
da da estação seca.

“Agosto é um mês típico da
estação seca nas principais ba-
cias hidrográficas do Sistema
Interligado Nacional (SIN). A
previsão hidrológica para o mês

sinaliza vazões abaixo da média
histórica e tendência de redução
dos níveis dos principais reser-
vatórios”, disse a Aneel.

De acordo com a Aneel, o
sistema de bandeiras tarifárias
sinaliza o custo real da energia

gerada, possibilitando aos con-
sumidores o bom uso da ener-
gia elétrica. O funcionamento
das bandeiras tarifárias é sim-
ples: as cores verde, amarela ou
vermelha (nos patamares 1 e 2)
indicam se a energia custará

mais ou menos em função das
condições de geração.

O cálculo para acionamento
das bandeiras tarifárias leva em
conta, principalmente, dois fato-
res: o risco hidrológico (GSF, na
sigla em inglês) e o preço da
energia (PLD).

No dia 21 de maio, a Aneel
aprovou um reajuste no valor das
bandeiras tarifárias. A bandeira ama-
rela passou de R$ 1 para R$ 1,50 a
cada 100 kWh consumidos, a ban-
deira vermelha patamar 1 passou de
R$ 3 para R$ 4 a cada 100 kWh e
no patamar 2 passou de R$ 5 para
R$ 6 por 100 kWh consumidos.

A bandeira verde não tem
cobrança extra.

Os recursos pagos pelos
consumidores vão para uma con-
ta específica e depois são repas-
sados às distribuidoras de energia
para compensar o custo extra da
produção de energia em períodos
de seca. (Agencia Brasil)

Confiança do consumidor de
São Paulo cresceu em julho

A confiança do consumidor
da cidade de São Paulo cresceu
no mês de julho. Segundo a Fe-
deração do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP), o
Índice de Confiança do Consu-
midor (ICC) paulistano subiu
3,3%, após quatro quedas con-
secutivas. O índice passou dos
107,4 pontos em junho para
110,9 pontos em julho. Em re-
lação ao mesmo mês do ano pas-
sado, o ICC avançou 7,2%.

O ICC é apurado mensal-
mente pela FecomercioSP des-
de 1994. Os dados são coleta-
dos de aproximadamente 2,1 mil
consumidores no município de

São Paulo, com a intenção de
identificar o sentimento dos con-
sumidores quanto à situação
econômica futura, levando em
conta suas condições econômi-
cas atuais e suas expectativas. O
ICC varia de zero - demonstran-
do pessimismo total - a 200 -
otimismo total.

Segundo a FecomercioSP, a
propensão de comprar algum
produto financiado nos próxi-
mos três meses também cresceu
após duas quedas seguidas, al-
cançando 11,6% em julho, na
comparação com o mês anteri-
or. No entanto, o Índice de Con-
sumo das Famílias (ICF) apre-
sentou queda de 3,2%, somando

91,5 pontos. Isso se deve, se-
gundo a federação, por causa das
instituições financeiras, que ain-
da estão segurando o crédito di-
ante da inflação e do alto índice
de desemprego no país. O ICF é
um indicador antecedente de ven-
das do comércio que analisa o
ponto de vista dos consumidores.

Dia dos Pais
Para a entidade, a próxima

data comemorativa, o Dia dos
Pais, 11 de agosto, será de lem-
brancinhas, tal como ocorreu
no Dia dos Namorados. A ex-
pectativa é que as vendas do
segundo semestre sejam im-
pulsionadas somente entre os

meses de novembro e dezem-
bro, com as promoções da Bla-
ck Friday e do Natal.

A expectativa da Fecomerci-
oSP é de que a reforma da Pre-
vidência seja aprovada em segun-
do turno na Câmara dos Deputa-
dos e passe para o Senado, me-
lhorando o ritmo econômico no
segundo semestre. A entidade,
no entanto, disse que aguarda
por novos projetos federais e
estaduais para desburocratizar o
ambiente de negócios e simpli-
ficar o pagamento de impostos,
o que poderia, segundo a entida-
de, gerar um ritmo mais forte de
crescimento econômico.
(Agencia Brasil)

Guedes defende capitalização
na reforma da Previdência

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, defendeu na sex-
ta-feira (26) a inclusão do mo-
delo de capitalização na refor-
ma da Previdência, que está em
tramitação no Congresso Naci-
onal. Em palestra na Associação
Comercial do Rio de Janeiro,
Guedes lembrou que a decisão
de incluir essa possibilidade na
reforma é do Congresso.

“Se [o Congresso] aprovar
que não há capitalização, não há
capitalização. Se tivermos a
possibilidade de oferecer essa
solução, ofereceremos.”

Ao argumentar a favor da
capitalização, ele defendeu
que “ninguém seria deixado
para t rás” com o modelo,
porque a renda de quem não
conseguisse contribuir o su-
ficiente para se aposentar
com um salário mínimo po-
deria ser complementada de
forma solidária.

O ministro demonstrou
confiança na aprovação da re-
forma da Previdência no Con-

gresso Nacional, elogiando o
trabalho do presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, na condução
do trâmite até a aprovação em
1º turno.

“O presidente do Senado vai
fazer um belo trabalho tam-
bém. Estou seguro disso”,
explicou o ministro, que des-
tacou o acordo entre o Mer-
cosul e a União Europeia e o
leilão dos excedentes da ces-
são onerosa como medidas já
encaminhadas que trarão bene-
fícios à economia.

Em sua fala, o ministro
comparou a liberação do saque
do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS) durante
o governo Michel Temer e o
proposto por sua equipe. Ele
destacou que dessa vez a medi-
da beneficiará até 100 milhões
de pessoas e permitirá que pes-
soas mais pobres possam ter um
salário extra todo ano.

“Vai ser como um 14º sa-
lário para quem tem salário
mais baixo”, explicou ele,

ponderando que as limitações
para o saque protegem a cons-
trução civil.

Guedes palestrou durante
cerca de uma hora e meia para
uma plateia que contava com
empresários e presidentes de
instituições estatais como a Pe-
trobras, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística e o Ban-
co do Brasil. O ministro fez um
panorama da história econômi-
ca do Brasil nas últimas déca-
das e apontou o crescimento
descontrolado de gastos públi-
cos como um problema que não
foi enfrentado ao longo dos
anos, nem após a redemocrati-
zação, quando ele avalia que o
Estado deveria ter sido descen-
tralizado.

“Nos perdemos por não
conseguir fazer essa transfor-
mação”, disse Guedes. “Esque-
cemos de diminuir os privilé-
gios e privatizar as empresas.”

O ministro apontou que o
peso dos gastos públicos vem
principalmente do sistema pre-

videnciário, dos juros da dívida
e da manutenção da máquina pú-
blica.  “Vamos ter que acelerar
as privatizações”, disse ele, que
apontou também a revisão do
Pacto Federativo e a reforma
Tributária como medidas que
serão importantes para a eco-
nomia.

Já ao fim de sua palestra, o
ministro destacou que as inici-
ativas do governo para reduzir
o custo da energia podem pro-
duzir um ganho de 10% no
produto interno bruto da in-
dústria em 10 anos. Ele de-
fendeu a postura da Petrobras
de acelerar a exploração e
produção de petróleo, abrin-
do mais espaço para a incia-
tiva privada em outras etapas da
cadeia petrolífera.

“Daqui a 20 ou 30 anos,
pode ser que os carros sejam
elétricos”, disse ele, que de-
fendeu que a riqueza gerada
com o petróleo se transforme
em educação e capital humano.
(Agencia Brasil)
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Música
Em reunião entre ministros

das Relações Exteriores do
Brics, bloco de países formado
por Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul, o chanceler bra-
sileiro, Ernesto Araújo, destacou
que o foco do país na presidên-
cia pro tempore do bloco, fun-
ção que exerce este ano, será a
inovação, economia digital e
combate a crimes internacio-
nais, como lavagem de dinheiro
e tráfico de drogas.

 “Cresceu muito essa agen-
da que a presidência brasileira
está conduzindo. São áreas onde
nós estamos chegando a proje-
tos completos. No caso da ino-
vação, por exemplo, pretende-
mos inaugurar na Cúpula do
Brics, em novembro, lançar
oficialmente o IBrics, o siste-
ma de inovação do Brics. Hou-
ve muita convergência em tor-
no do tema do combate ao ter-
rorismo, é uma prioridade para
os cinco países”, disse o mi-
nistro brasileiro.

Participaram do encontro o
ministro dos Negócios Estran-
geiros da Federação da Rússia,
Sergey Lavrov, das Relações
Exteriores da China, Wang Yi, de
Relações Internacionais e Coo-
peração da África do Sul, Nale-

di Pandor, e o vice-ministro
dos Transportes Rodoviários
da República da Índia, Vijay
Kumar Singh.

Araújo destacou também
que os cinco países ressalta-
ram a importância das conver-
sas multilaterais.

Venezuela
De acordo com o chanceler

brasileiro, a principal questão de
relações internacionais enfren-
tada pelo Brasil atualmente na
região é a situação da Venezue-
la. Segundo ele, o tema foi de-
batido durante a reunião e o Bra-
sil reiterou o apoio ao presidente
interino autoproclamado do país,
Juan Guaidó.

“Nós fizemos esse apelo de
que ouçam o anseio do povo ve-
nezuelano por liberdade e por
democracia, algo que para o Bra-
sil é extremamente próximo e
dramático. Nós consideramos
que a solução deve ser centrada
no governo que nós considera-
mos legítimo, que é o governo
do Juan Guaidó. A solução seria
basicamente uma transição de-
mocrática seguida de eleições.”

Na reunião, o ministro rus-
so Sergei Lavrov destacou que
o tema deve ser decidido exclu-

sivamente pelo povo venezuela-
no, por uma questão de sobera-
nia. Os representantes dos ou-
tros países não mencionaram
publicamente a situação da Ve-
nezuela, mas destacaram a ne-
cessidade de que o bloco incen-
tive os diálogos multilaterais na
busca de soluções pacíficas.

A ministra da África do Sul,
Naledi Pandor destacou que é
preciso criticar ações unilate-
rais arbitrárias dos países na pro-
moção de conflitos armados e
assegurar os preceitos da carta
das Nações Unidas. “Quando
saem as armas, entram os inves-
timentos”, afirmou.

Para o ministro chinês, Wang
Yi, é preciso respeitar a sobera-
nia dos países e potencializar os
diálogos multilaterais no sistema
ONU. “Temos que suportar os
princípios da ONU e celebrar jun-
tos os 50 anos das Nações Uni-
das. Ser contra o uso arbitrário
da força e respeitar a soberania
dos países envolvidos. Nos opo-
mos a sanções internacionais”.

O representante da Índia, Vi-
jay Singh, pontuou que as deci-
sões do Brics podem criar im-
pactos globais no sentido de ala-
vancar a paz e a segurança mun-
dial. (Agencia Brasil)

Ministério publica novas regras
para deportação de estrangeiros
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Vocalista da banda Eduardo Parras

A Banda ARMORED
DAWN, brasileira,  formada
em 2014, em São Paulo e li-
derada por seu fundador e vo-
calista Eduardo Parras, tor-
nou-se uma das revelações do
Power Metal brasileiro e ga-
nhou rapidamente fama inter-
nacional no mercado musical
da Europa e Estados Unidos.

O primeiro álbum “Power
of Warrior” foi produzido por
Tommy Hansen (Helloween,
Jorn) e mixado por Peter Täg-
tgren (Amon Amarth, Children
of Bodom). Na divulgação
desse álbum, a banda tocou ao
lado de grandes bandas como
Megadeth, Symphony X,
Rhapsody, Tarja e Sabaton.

Em uma tour realizada ao
lado do Fates Warning em ja-
neiro de 2017 passaram por
cidades da Alemanha, Holan-
da, República Tcheca, Hungria
e Eslováquia, sempre   ganhan-
do público por todos os luga-
res por onde estiveram.  O cli-
pe da música “Viking Soul” foi
gravado em Yosemite, na Ca-
lifórnia, e atingiu mais de 330
mil visualizações no YouTube.

O segundo álbum, “Barba-
rians in Black”, lançado pela
AFM Records, em   fevereiro
de 2018, foi produzido por
Kato Khandwalla (The Pretty
Reckless, Papa Roach) e Bru-
no Agra (We Are Harlot), e
contou com a mixagem e mas-
terização de Sebastian ‘Seeb’
Levermann (Orden Ogan).

O single “Sail Away” teve
uma produção cinematográfi-
ca e alcançou mais de 1 mi-
lhão de visualizações. Na di-
vulgação do álbum, a banda
tocou ao lado do Diamond
Head e Saxon, numa  tour pela
Alemanha e Holanda em feve-

reiro de 2018
Em outubro de 2018, a ban-

da tocou em diversos países da
Europa ao lado do Hammerfal.

Em dezembro de 2018, du-
rante os trailers do filme Aqua-
man, exibido em todos os cine-
mas do Brasil, veiculamos o ví-
deo da música “Beware of the
Dragon”, que contou com uma
super  produção realizada pela
LIBERTÁ FILMS GROUP (Me-
gadeth, Angra, Dee Snider)

A mais nova sensação do
momento é o lançamento de um
programa de rádio, autoral e iné-
dito no Brasil que leva o nome
da Banda “ARMORED DAWN
30 MINUTES OF ROCK”, que
já está sendo veiculado em al-
guns Estados do Brasil e em bre-
ve o projeto busca alcançar o
maior número de rádios em
todo território nacional.

Atualmente, a banda trabalha
na gravação do seu terceiro ál-
bum, que deve ser lançado em
meados de outubro.

Conta com dois álbuns lan-
çados no mundo todo, e vem ga-
nhando público por todos os lu-

gares por onde passa. O pri-
meiro álbum “Power of War-
rior” foi produzido por
Tommy Hansen (Helloween,
Jorn) e mixado por Peter Täg-
tgren (Amon Amarth, Chil-
dren of Bodom). Na divulga-
ção desse álbum, a banda to-
cou ao lado de grandes ban-
das como Megadeth, Sym-
phony X, Rhapsody, Tarja e
Sabaton. Também passaram
por cidades da Alemanha, Ho-
landa, República Tcheca, Hun-
gria e Eslováquia em uma tour
ao lado do Fates Warning em
janeiro de 2017. O clipe da
música “Viking Soul” foi gra-
vado em Yosemite, na Cali-
fórnia, e atingiu mais de 330
mil visualizações no YouTube.
O segundo álbum, “Barbarians
in Black”, lançado em feve-
reiro de 2018 pela AFM Re-
cords, foi produzido por Kato
Khandwalla (The Pretty Reck-
less, Papa Roach) e Bruno
Agra (We Are Harlot), e con-
tou com a mixagem e maste-
rização de Sebastian ‘Seeb’
Levermann (Orden Ogan). O
single “Sail Away” teve uma
produção cinematográfica e
alcançou mais de 1 milhão de
visualizações. Na divulgação
do álbum, a banda tocou ao
lado do Diamond Head e Sa-
xon, numa tour pela Alemanha
e Holanda em fevereiro de
2018. . Em dezembro de 2018,
o video da música “Beware of
the Dragon” foi lançado em
todos os cinemas brasileiros
durante os trailers do filme
Aquaman. O video, que contou
com uma grande produção, foi
filmado e dirigido pela Liber-
tà Films Group (Megadeth,
Angra, Dee Snider).

Banda ARMORED DAWN
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Portaria publicada na sexta-
feira  (25) no Diário Oficial da
União estabelece que pessoas
consideradas perigosas “ou que
tenham praticado ato contrário
aos princípios e objetivos dis-
postos na Constituição Federal”
poderão ser deportadas sumari-
amente ou ter seu visto de per-
manência no Brasil reduzido ou
cancelado. Os procedimentos
administrativos para decidir o
destino destas pessoas serão ins-
taurados pelos delegados res-
ponsáveis por unidades da Polí-
cia Federal (PF).

O texto da Portaria nº 666
lista entre “pessoas perigosas”
os estrangeiros suspeitos de en-
volvimento com terrorismo;
grupo criminoso ou associação
criminosa armada; tráfico de
drogas, pessoas ou armas de
fogo; divulgação de pornografia
ou exploração sexual infantoju-
venil ou envolvimento com tor-
cidas com histórico de violên-
cia em estádios.

Assinada pelo ministro da
Justiça e Segurança Pública, Ser-
gio Moro, a portaria institui que
fatos que justifiquem, não só a
deportação, mas também o impe-
dimento de ingresso no país, a
repatriação do estrangeiro para
seu país de origem ou mesmo a
redução ou cancelamento do pra-
zo de estadia no Brasil poderão
ser averiguados em informações
oficiais obtidas por meio de acor-
dos de cooperação internacional.

As autoridades brasileiras
também poderão recorrer à in-
formações de órgãos de inteli-
gência nacional ou estrangeiro,
investigação criminal em curso
ou sentença penal condenatória,
além de listas de restrição de-
correntes de decisão judicial.

Ninguém será impedido de

ingressar no país, repatriado ou
deportado sumariamente, por
motivo de raça, religião, nacio-
nalidade, por integrar determina-
do grupo social ou manifestar
opinião política. Garantias váli-
das também para pessoas perse-
guidas em seu país por acusação
de terem praticado crime pura-
mente político ou de opinião.

A pessoa obrigada a deixar o
país será pessoalmente notifica-
da para que se defenda ou se re-
tire voluntariamente do territó-
rio brasileiro em até 48 horas.
O recurso apresentado em até 24
horas da notificação terá efeito
suspensivo sobre a decisão de
deportação. Já a não manifesta-
ção do deportando ou de seu re-
presentante legal dentro dos pra-
zos não impedirão o cumpri-
mento da medida.

De acordo com o texto, a
decisão em grau recursal não
será passível de novo recurso
administrativo.

A divulgação dos motivos
para o Estado brasileiro aplicar
qualquer uma das sanções pre-
vistas na portaria estará sujeita
às limitações da chamada Lei de
Acesso à Informação nº 12.527,
bem como à necessidade de pre-
servar investigações criminais
nacionais ou estrangeiras e in-
formações sigilosas.

A Polícia Federal (PF) pode-
rá pedir à Justiça Federal que au-
torize a prisão ou outra medida
cautelar durante qualquer fase do
processo de deportação, devendo
observar o que estabelece o Có-
digo Penal e comunicar à embai-
xada ou consulado representante
do país de origem do deportando.

Legislação
Publicado em novembro de

2017, para regulamentar a

chamada Lei de Migração n°
13.445 do mesmo ano,
o Decreto n° 9.199 trata da re-
patriação, deportação e expul-
são de estrangeiros como me-
didas de retirada  compulsória
do país.

O artigo 182 estabelece que
o procedimento de deportação
dependerá de autorização pré-
via do Poder Judiciário no caso
de migrante que esteja cum-
prindo pena ou respondendo a
processo criminal em liberda-
de.

Além disso, deverá ser ob-
servado os princípios do con-
traditório, da ampla defesa e da
garantia de recursos. O decreto
estabelece o prazo de dez dias
para que o deportando ou seu
defensor recorram da decisão e
impede a deportação se a me-
dida “configurar extradição não
admitida pela lei”.

Já o artigo 192 determina
que a expulsão só se aplicará a
imigrantes ou visitantes com
sentença condenatória em jul-
gado pela prática dos crimes de
genocídio, de guerra, de agres-
são, contra a humanidade ou cri-
me comum doloso passível de
pena privativa de liberdade, con-
sideradas a gravidade e as pos-
sibilidades de ressocialização
no território nacional.

Mesmo nestes casos, con-
tudo, o decreto proíbe a expul-
são de pessoas que tenham fi-
lho brasileiro sob sua guarda ou
dependência econômica ou so-
cioafetiva; cônjuge ou compa-
nheiro residente no Brasil; que
tenham ingressado no país an-
tes de completar 12 anos de ida-
de e aqui residam desde então
ou que tenham mais de 70 anos
e vivam no país há mais de dez
anos. (Agencia Brasil)

Brasil reduz consumo
de HCFCs em 37,5%

O Brasil assumiu o compro-
misso de reduzir em 39,3% o
consumo dos  hidrocloro
fluorcarbonos (HCFCs) até o
ano de 2020. De acordo com o
Ministério do Meio Ambiente,
o país já conseguiu reduzir esse
consumo em 37,75% em rela-
ção à linha de base, que é de
1.327 toneladas PDO/ano (Po-
tencial de Destruição do Ozô-
nio), equivalente à média dos
anos 2009 e 2010. Ao todo, fo-
ram eliminadas 501,04 tonela-
das PDO.

Os hidroclorofluorcarbonos
(HCFCs) são substâncias quími-
cas utilizadas, principalmente,
por indústrias dos ramos de re-
frigeração e automotiva, na pro-
dução de espumas, na agricultu-
ra e em laboratórios. Os HCFCs
são também os principais res-
ponsáveis pela degeneração da
camada de ozônio. A redução do
consumo dessas substâncias é
meta prevista do Protocolo de

Montreal, que começou a vigo-
rar em 1987 e tem a adesão de
197 países.

O MMA destaca ainda que a
redução do consumo dos
HCFCs, além de contribuir para
a preservação da camada de ozô-
nio, reafirma os compromissos
internacionais assumidos pelo
Brasil na questão do combate ao
aquecimento global.

PBH
O governo tem o Programa

Brasileiro de Eliminação dos
HCFCs (PBH), coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente
(MMA). De acordo com o mi-
nistério, as ações buscam sen-
sibilizar os consumidores das
Substâncias Destruidoras da Ca-
mada de Ozônio (SDOs), prin-
cipalmente os setores de refri-
geração, espuma e serviços as-
sociados para que adotem estra-
tégias de controle, redução e eli-
minação dessas substâncias.

O programa prevê também a
realização de campanhas para os
74 mil supermercadistas do país
sobre os benefícios ambientais
e econômicos da substituição
dos HCFCs por substâncias não
nocivas à camada de ozônio na
manutenção dos equipamentos
de refrigeração.

Protocolo de Montreal
O tratado começou a vigorar

em 1987 e tem a adesão de 197
países que assumiram o com-
promisso reduzir e eliminar a
geração e consumo de substân-
cias nocivas à camada de ozônio.
O Brasil aderiu ao acordo três
anos depois e, em 2010, extin-
guiu o consumo dos CFCs. Ape-
sar de menos agressivos, os
HCFCs também devem ser subs-
tituídos por outros compostos
que não destruam a camada. A
meta é que até 2040 essas subs-
tâncias não sejam mais usadas.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro: decisão de
saques do FGTS foi tomada

em interesse do povo
O presidente Jair Bolsonaro

disse na sexta-feira (26) que
acha difícil que o Congresso
Nacional modifique a medida
provisória com as novas regras
para os saques de parte das con-
tas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), mas
ressaltou que os parlamentares
“têm todo o direito” de tomar
alguma medida nesse sentido. O
presidente foi perguntado pelos
jornalistas sobre a intenção de
alguns parlamentares de aumen-
tar o valor do saque de R$ 500
para contas ativas e inativas do
FGTS entre setembro deste ano
a março de 2020. 

“O Parlamento sabe muito
bem, acho difícil tomarem me-
dida nesse sentido, mas têm todo
o direito de tomar. Se, na ponta
do lápis, eles falarem que não
será atingida a construção de ca-
sas populares no Brasil, não tem
problema, está certo? Depende
deles mostrarem. Matemática
não tem como fugir, né? Mate-
mática, pelo que eu aprendi
até hoje, dois e dois são quatro e
ponto final”, disse o presidente.

E acrescentou: “Nós procu-
ramos atender 82% das pessoas
cujo saldo é abaixo de R$ 500.
Alguns falam que atendi o inte-
resse de construtoras. Não.
Atendi o interesse do povo, não

majorando isso, porque temos
que ter recursos para continuar
o Programa Minha Casa, Minha
Vida que é muito importante para
quem não tem onde morar. Essa
que é a nossa intenção”, afirmou
o presidente, na saída do Palá-
cio Alvorada.

Na quarta-feira (24), o go-
verno federal anunciou a libera-
ção de saques de contas ativas e
inativas do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) e
do PIS-Pasep. O anúncio foi fei-
to no Palácio do Planalto com a
presença do presidente Jair Bol-
sonaro e do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. 

O presidente deixou o Palá-
cio do Alvorada e seguiu para
Goiânia, onde visita o Comando
de Operações Especiais do Exér-
cito Brasileiro, participa do ani-
versário de 161 anos da Polícia
Militar de Goiás e da formatura
da 45ª turma de aspirantes.

Navios iranianos
O presidente também disse

esperar que o problema envol-
vendo os dois navios iranianos
que estão parados, desde junho,
perto do Porto de Paranaguá, no
Paraná, seja resolvido nas pró-
ximas horas ou até no máximo
na segunda-feira (29).

A Petrobras tem se recusa-

do a abastecer os navios. Com
isso, eles ficam impedidos de
retornar ao país de origem. A
empresa teme violar a legisla-
ção norte-americana devido ao
embargo dos Estados Unidos ao
Irã. A violação poderia trazer gra-
ves prejuízos para a Petrobras,
que é grande exportadora de pe-
tróleo para os Estados Unidos e
tem ações negociadas na Bolsa
de Valores de Nova York. 

A exportadora contratante
dos navios chegou a conseguir
uma liminar na Justiça do Para-
ná ordenando que a Petrobras
abastecesse os cargueiros. A pe-
trolífera recorreu, e a decisão
foi derrubada por uma liminar do
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Dias Toffoli.

O presidente Jair Bolsonaro
voltou a destacar a importância
do alinhamento entre o governo
brasileiro e o governo norte-
americano. “Temos conversado
desde ontem com o embaixador
americano nessa questão. Tem
adesão do Toffoli. Agora, bancos
não querem receber o recurso
para esse reabastecimento do
navio. Espero que nas próximas
horas ou até no máximo  segun-
da-feira, a gente resolva esse
problema sem criar qualquer rus-
ga com os Estados Unidos”,
afirmou. (Agencia Brasil)
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VANDA MARIA DE OLIVEIRA  PENNA ANTUNES DA CRUZ, Oficial do 16º Registro
de Imóveis da Comarca da Capital, FAZ SABER a todos quanto este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que nos termos do artigo 26 §4º, da Lei 9.514/97 e por solicitação
do fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A , inscrito no CNPJ/MF sob nº
90.400.888/0001-42, INTIMA  o fiduciante LUIS FERNANDO VELOSO MATHEUS,
brasileiro, solteiro, maior, administrador, RG nº 29.070.555-SSP/SP, inscrito no CPF nº
282.767.128-00, dado como residente e domiciliado na Rua Almeida Torres nº 212 Apto
42, Condomínio Le Jardin Aclimação, 37º Subdistrito- Aclimação, podendo também ser
encontrado na Rua Afonso Duarte nºs 174 e 60, na Rua Giuseppe Tartini s/n Apto 31 Bloco
A10, na Rua Leonel Marques Bernardes nº 107, Interlagos, na Rua Naima BreinSiufi nº
99, Jardim Represa, ambos nesta Capital, e na Rua Suécia nº 43, Jardim São Luís,
Santana de Parnaíba -SP, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última
publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Pamplona nº 1593 - Jardim
Paulista, a purgação da mora das prestações em atraso conforme planilhas de débito,
acrescida de juros e encargos, que se vencerem, até a data do efetivo pagamento. O não
pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do
imóvel matriculado sob nº 154.823, neste Registro, em favor do fiduciário.   25, 26 e 27/07
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE20 DIAS. PROCESSO Nº 1041690-09.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr (a). HENRIQUE BERLOFA
VILLAVERDE, na formada Lei, etc. Faz Saber a WESDRAS SANTANA DA SILVA(CPF395.565.788-46), que
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITABRASILEIRA HOSPITAL ALBER T EINSTEIN, lhe ajuizou uma
AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de
R$16.015,37(novembro/2017), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais do curso
de pós-graduação em enfermagem em Nefrologia e Urologia no instituto de ensino e pesquisa Albert Einstein,
contrato este firmado entre as partes, deixando a ré de saldar encargos financeiros do ano letivo de 2014/2015
- Matricula nº 14033669,referente aos meses de setembro a dezembro de 2014 e janeiro a outubro de 2015,
totalizando um débito no valor de R$ 11.195,00, não pago. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua
citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 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. 26 e 27/07
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005501-86.2013.8.26.0704
A MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a JOÃO HÉLIO ALTÍSSIMO, RG 1361758, CPF 241.752.779-00, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de E.M.G.A Comércio de
Abrasivos e Tintas Ltda., para cobrança de R$ 64.375,79 (28.02.2014), referente ao
inadimplemento dos cheques nºs CH 5126 e CH 5127 sacados contra o Banco Bradesco
S.A. e das duplicatas mercantis nºs 12244, 13450, 13804, 12796, 13797, 19277, 12364,
12881, 19302, 19302, 13932, 14047, 13091, 13123, 13200, 19727, 12704, 13296, 13450,
13804, 13902, 13932, 14047, 13123, 13804, 14047 e 14047. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 3 dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague 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 3 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, para que
ofereça embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito da
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2019.

    B 27 e 30/07

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1006593-65.2014.8.26.0704. A Dra. Mônica de Cássia
Thomaz Perez Reis Lobo, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional XV - Butantã.
Faz Saber a Mercearia Congo Ltda ME, CNPJ 49.751.043/0001- 06, na pessoa de seu
representante legal Elias José de Farias, CPF 330.753.798-91 e Maria do Socorro Pereira
de Farias, CPF 185.024.358-17, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar os réus ao
pagamento de R$ 102.717,39 (30.09.2014), corrigidos e acrescido de encargos legais,
bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia
elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas
de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua Doutor Silvio Dante Bertacchi,
nº 188, Vila Sônia, São Paulo/SP (Parceiro 0015588209, Instalações 0073953032 e
0200393291). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). S Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 07 de junho de 2019.          B 27 e 30/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034266-37.2016.8.26.0001
A MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jair
Carlos Mega, CPF 027.823.508-54, que Marilda Franco de Meirelles ajuizou ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e acessórios da locação, pelo
procedimento comum, em razão de débito de alugueres vencidos e não pagos e demais
encargos referente ao imóvel situado na Av. Maria Antônia Martins, s/nº, Lote 11, AD 36
(nº 77 não oficial), Jardim Peri, no total de R$ 21.822,82 (atualizado até out/2016). Estando
o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste a presente ou efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de
decretação do despejo, ocasião que será considerado revel, presumindo-se verdadeiras
as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
25 de junho de 2019.          B 27 e 30/07
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F. Mota Participações S/A
CNPJ nº 55.663.710/0001-93 - NIRE nº 35.300.364.082

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 08/05/2019, às 10:30 horas, na sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fernando Rodrigues Mota; 
Secretária: a acionista Maria de Lourdes Gomes Mota. Deliberação: Foram aprovados por unanimidade dos presentes: AGO: a) Aprovado
o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/2018; b) Aprovada a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31/12/2018, no valor 
de R$ 3.007.086,69, conforme segue: i) Reserva Legal: R$ 150.354,33; ii) Retenção de parcela do Lucro líquido no valor de 
R$ 2.142.549,27, para utilização em aumento de capital; iii) Reversão parcial da Provisão para Dividendos mínimos obrigatórios para 
Reserva de Retenção de Lucros, passando o saldo a ser de R$ 714.183,09; c) Aprovada a destinação parcial do saldo excedente de reserva
de lucros constituídos no exercício encerrado em 31/12/2018, no valor de R$ 2.142.549,27 para aumento de capital; d) Deliberaram os
acionistas presentes, à unanimidade, pela aprovação da distribuição de dividendos, no montante de R$ 1.365.000,00, proporcionalmente
às suas participações no capital social, provenientes dos recursos disponíveis na Reserva de Lucros da Companhia e, que, portanto, já
foram objeto de apreciação por parte da Administração, cumprindo com as obrigações legais e aquelas fixadas em seu Estatuto Social.
Outrossim, deliberam os acionistas que a ordem de pagamento dos dividendos será realizada até o dia 15/05/2019; e) A remuneração anual
global da Diretoria, no valor de R$ 180.000,00. AGE: a) Alterar a sede social da Companhia para a Rua Líbero Badaró, nº 377, 27º andar,
conjunto 2704 - Parte, Centro, São Paulo - SP. b) Alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte
redação: Artigo 2º: - A Sociedade tem sua sede social na Rua Líbero Badaró, nº 377, 27º andar, conjunto 2704 - Parte, Centro, São Paulo
- SP. Nada mais. São Paulo, 30/04/2019. São Paulo, 08/05/2019. Fernando Rodrigues Mota - Presidente da Mesa; Maria de Lourdes
Gomes Mota - Secretária. JUCESP nº 398.552/19-8 em 24/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 59.335.976/0001-68 - NIRE nº 35.300.182.693

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de julho de 2019, às 10:00 horas. 
1. Data, hora e local: Realizada no dia 01 de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede da Primesys 
Soluções Empresariais S.A. (“Companhia”), situada cidade e Estado de São Paulo, na Rua dos In-
gleses, nº 600, 5º andar, CEP 01.329-904. 2. Convocação: Foram dispensadas as formalidades de 
convocação, tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia, na forma pre-
vista no artigo 124, §4º da Lei das Sociedades por Ações. 3. Presença: Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”. 
4. Mesa: Sr. Roberto Catalão Cardoso, Presidente e Sr. André Santos Correia, Secretário. 5. Ordem 
do Dia e Deliberações: Foram adotadas as seguintes deliberações pelos acionistas da Companhia: 
5.1 Autorizar que a lavratura da ata que se refere à Assembleia Geral Extraordinária seja feita sob a 
forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos Acionistas 
presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1º e 2º do artigo 130, da Lei n.º 6.404/76. 5.2 
Aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Primesys Soluções Empresariais S.A. pela 
Claro S.A.”, celebrado em 21 de junho de 2019 pelas administrações da Claro S.A., sociedade anô-
nima com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e B, Santo 
Amaro, CEP 04709-110, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.432.544/0001-47, registrada perante a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.145.801 (“CLARO”) e da Companhia 
(“Protocolo e Justificação”), o qual, assinado e rubricado pela mesa, passa a constituir, juntamente 
com seu respectivo anexo, o Anexo I à presente ata. 5.3 Ratificar a nomeação e contratação da APSIS 
Consultoria Empresarial Ltda., sociedade com sede na Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, Centro, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70 e registrada 
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado São Paulo sob o nº 031997/O4-F, que elaborou o 
laudo de avaliação do patrimônio da Companhia, a ser incorporado pela CLARO, a valor contábil na 
data-base de 31 de maio de 2019 (“Laudo de Avaliação”). 5.4 Aprovar o Laudo de Avaliação, conforme 
anexo ao Protocolo e Justificação. 5.5 Aprovar, sem ressalvas, a proposta de incorporação da Com-
panhia pela CLARO, nos termos do Protocolo e Justificação, consignando que: (i) A incorporação da 
Companhia não implicará em aumento do capital social da CLARO nem em alteração do número de 
ações representativas de seu capital social; (ii) A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 
concedeu anuência prévia para realização da incorporação da Companhia pela CLARO, conforme 
Ato nº 3.760, de 14 de junho de 2019; e (iii) A Companhia estará extinta de pleno direito e a CLARO 
a sucederá em todos seus direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos 
os efeitos, sem qualquer solução de continuidade. 5.6 Autorizar a administração da Companhia a 
praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima tomadas. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a 
qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo - SP, 01 de julho de 
2019. Assinaturas: Roberto Catalão Cardoso - Presidente da Mesa; André Santos Correia - Secretário; 
Acionistas Presentes: Claro S.A. e Telmex Solutions Telecomunicações S.A., ambas representadas 
pelo Diretor Roberto Catalão Cardoso. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. André Santos Correia - Secretário. JUCESP nº 361.558/19-3 em 11/07/2019.

CONIP, INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 28.444.506/0001-09 - NIRE nº 3530052072-6
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em 4/4/2019 às 15 horas, na sede social em Ribeirão Preto/SP, com 100% dos acionistas e dispensada a convocação. 
Mesa: Presidente - Flávio Pereira de Barros; Secretário - Silvio Aparecido de Sousa. Deliberações unânimes aprovadas: 
a) As demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2018 publicadas e não houve instalação do Conselho 
Fiscal. b) Proposta da Administração quanto à destinação do lucro líquido do exercício/2018: I. 2018 foi apurado o lucro 
líquido de R$ 147.332,69, deste valor são destinados: (i) 5% (R$ 7.366,63) para Reserva Legal; (ii) R$ 139.966,06 para 
distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios anuais aos acionistas, sendo deste valor descontados os dividendos já 
antecipados aos mesmos; e (iii) II. Distribuição complementar de lucros aos acionistas, no valor de R$ 62.779,66, sendo 
este valor retirado da Reserva de Lucros Acumulados. b.1) Quanto aos juros/dividendos pagos e/ou creditados antecipa-
damente durante o exercício de 2018, estes foram ratifi cados, sendo a destinação e distribuição destes aprovadas pelos 
acionistas. c) Fixada remuneração global mensal da Diretoria em, até, R$ 1.996,00 ao mês, condicionado o pagamento 
a disponibilidade fi nanceira da Companhia. Receberá a remuneração mensal apenas o Diretor Presidente, fazendo jus a 
esta, o Diretor Vice-Presidente, somente nos casos em que estiver no exercício das funções do Diretor Presidente, sendo, 
neste caso, suspensos os pagamentos para este último, respeitando-se a legislação vigente e o Estatuto Social. Nada 
mais. Jucesp nº 347.455/19-0 em 4/7/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MOBNE S.A.
CNPJ/MF 30.408.217/0001-04 - NIRE 35.300.516.214

EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Em 19/3/2019 às 10 horas, na sede social em Ribeirão 
Preto/SP, com 100% dos acionistas e dispensada a 
convocação. Mesa: Presidente - Flávio Pereira de Barros; 
Secretário - Gustavo Matheus Barusco. Deliberações 
unânimes aprovadas: a) As demonstrações fi nanceiras 
do exercício fi ndo em 31/12/2018 e não houve instalação 
do Conselho Fiscal. b) Considerando que a Companhia se 
encontra em fase de investimentos, fi cou estabelecido 
que não haverá remuneração para a Diretoria para o 
Exercício de 2019. c) Aumento do capital social que 
era de R$ 10.000,00,  é aumentado de R$ 250.000,00, 
com a emissão de 2.500.000 novas ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão 
estabelecido em R$ 0,10 para cada ação ordinária 
nominativa, passando o capital social a ter o valor de 
R$ 260.000,00, dividido em 2.600.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. c.1) Com o aumento de 
capital e emissão de novas ações aprovado, os acionistas 
representantes da totalidade do capital social, aprovam 
a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o 
qual passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital 
social da Companhia é de R$ 260.000,00, dividido em 
2.600.000 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal.” c.2) Os Boletins de Subscrição das novas 
ações ordinárias nominativas emitidas, foram subscritos 
pelas acionistas. Nada mais. Jucesp nº 308.867/19-1 
em 6/6/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONSINCO S.A.
CNPJ/MF nº 39.010.418/0001-15 - NIRE nº 35.300.447.174

EXTRATO ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Aos 15/1/2019, às 15 horas, na sede social em Ribeirão Preto/SP. Convocação/Presença: Dispensada legalmente e 
com 100% da diretoria executiva. Mesa: Presidente: Flávio Pereira de Barros; Secretário: Silvio Aparecido de Sousa. 
Deliberações unânimes aprovas: A rerratifi cação sobre as atividades efetivamente desenvolvidas na fi lial da Companhia 
localizada em São Paulo, na Rua Humberto I, 236, 10º Andar, Conjuntos 101/102, Vila Mariana, CEP 04018-030, NIRE 
35.902.924.591, CNPJ nº 39.010.418/0003-87, passando a exercer a atividade de Unidade Auxiliar, a qual serve apenas à 
própria empresa, como apoio administrativo e para vendas dos produtos e serviços ofertados pela mesma. Fica, ainda, de-
terminado, que sejam tomadas as devidas providências relativas ao ajuste das informações relativas às atividades da fi lial 
no CNPJ e na JUCESP. Nada Mais. Jucesp nº 299.018/19-2 em 6/6/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONSINCO S.A.
CNPJ/MF nº 39.010.418/0001-15 - NIRE nº 35.300.447.174

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos 4/4/2019, às 14 horas, na sede social em Ribeirão Preto/SP. Convocação/Presença: Dispensada legalmente e com 100% do 
capital social. Mesa: Presidente: Flávio Pereira de Barros; Secretário: Silvio Aparecido de Sousa. Deliberações unânimes apro-
vadas: a) As “Demonstrações Financeiras” do exercício fi ndo em 31/12/2018, publicadas. b) A proposta da administração para a 
destinação do lucro líquido do exercício de 2018, sendo esta: I. 2018 foi apurado o lucro líquido de R$ 6.243.880,47, destinados: 
i) 5% (R$ 312.194,02) à “Reserva Legal”; ii) R$ 1.779.505,93, para distribuição de “dividendos mínimos obrigatórios anuais aos 
acionistas”; iii) R$ 1.771.079,90 à “Reserva de Retenção de Lucros”, para capital de giro e investimentos no próprio negócio du-
rante o exercício corrente; e, iv) R$ 2.381.100,62 para crédito na conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores”. b.1) Quanto aos ju-
ros/dividendos pagos e/ou creditados antecipadamente durante o exercício de 2018, estes foram ratifi cados, sendo a destinação e 
distribuição destes aprovadas por unanimidade pelos acionistas. c) Remuneração global mensal da Diretoria em, até, R$ 23.373,70 
para o exercício de 2019. Nada mais. Jucesp nº 347.454/19-7 em 4/7/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GRUPO SBF S.A.
CNPJ/ME n° 13.217.485/0001-11 - NIRE 35.300.390.458

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas da GRUPO SBF S.A. (“Companhia” ou “Centauro”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 13 de agosto 2019, às 13:00h, na sede social da 
Companhia, localizada na Rua Hugo D’Antola, n° 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“AGE”), a fim de deliberar sobre a eleição do novo membro efetivo do Conselho 
de Administração, para completar o mandato da conselheira renunciante, Sra. Alice Ralston.
A Companhia ressalta que a presente convocação se dá em observância ao artigo 16, Parágrafo Terceiro, 
de seu estatuto social.
Informações Gerais:
1. Poderão participar da AGE os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus 

representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome 
junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia 
ou em custódia fungível, conforme dispõe o artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

2. Os acionistas deverão apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital, 
portando comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedidos por 
instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e/ou agente de custódia e, conforme 
o caso: (i) Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (ii) Pessoas Jurídicas: cópia do 
último estatuto ou contrato social consolidado devidamente registrado no órgão competente e da 
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou 
procuração, conforme o caso); (iii) Fundos de Investimento: cópia do último regulamento consolidado 
do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária 
outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso). 
Todos os acionistas, seus representantes legais ou procuradores deverão comparecer à AGE munidos 
dos documentos com foto e validade no território nacional que comprovem sua identidade e/ou 
condição. Solicita-se que os acionistas apresentem os documentos referidos acima com antecedência 
de 48 horas antes da data da AGE para melhor organização dos trabalhos da AGE.

3. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com 
investidores da Companhia (www.ri.centauro.com.br), no site da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), as informações e documentos 
pertinentes à matéria a ser examinada e deliberada na AGE, incluindo este Edital, a Proposta da 
Administração e aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme 
alterada. Os acionistas interessados em sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar 
a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone (11) 2588-5000 ou via e-mail: 
ri@centauro.com.br.

São Paulo, 27 de julho de 2019
SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHO

Presidente do Conselho de Administração

Hive Participações Societárias S.A.
CNPJ: 29.251.448/0001-60

Demonstrações Financeiras - Em 31 de Dezembro de 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

Notas Explicativas
1. Relatório de Administração: A Hive Participações Societárias S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede na 
cidade de São Paulo. A Companhia tem por objeto social a participação em 
outras sociedades no Brasil ou no exterior. As controladas da Companhia 
por sua vez, possuem atividades relativas à distribuição hoteleira através de 
uma plataforma CRS (Sistema Central de Reservas), disponibilizando os 
produtos Booking Engine, Channel Manager, GDS, Operadoras e OBT, Yield 
Manager, Business Intelligence, Rate Shopper e Marketing, com objetivo de 
oferecer a mais completa solução de distribuição & marketing hoteleiro do 
mercado, que permite maximizar a receita de seus clientes através da otimi-
zação do seu preço ou redução dos custos operacionais. 2. Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consoli-
dadas: 2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas da Companhia foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluí-
das na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações 
e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC, vigentes em 31 de dezembro de 2018. A Administração declara que 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e cor-
respondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2 Base de 
elaboração: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas fo-
ram elaboradas com base no custo histórico, exceto se mencionado em con-
trário a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor nominal das 
contraprestações pagas em troca de ativos.

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Ativo 2018 2018
Circulante 12.822 26.677
Não Circulante 15.780 9.481
Total do Ativo 28.602 36.158

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido 2018 2018
Circulante 166 7.667
Não Circulante – 55
Patrimônio Líquido 28.436 28.436
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 28.602 36.158

Demonstrações do Resultado Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2018

Receita Operacional Líquida – 35.171
Custos dos Serviços – (15.344)
Lucro Bruto – 19.827
Despesas Operacionais 539 (15.420)
Lucro antes do Resultado Financeiro 539 4.407
Resultado Financeiro 404 510
Lucro antes do IR e da CS 943 4.917
IR e CS (136) (4.110)
Lucro do Exercício 807 807
Lucro Atribuível a
Proprietários da Controladora 807 807
Quantidade de Ações no Exercício 51.859 51.859
Lucro por Ação - R$ 15,55 15,55

Antônio Cláudio Muniz Borges - Diretor Financeiro

Contador: Everaldo do Nascimento Almeida - CRC 1SP240593/O-0

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A. - CNPJ/MF n° 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 
35.300.439.368 - Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Março de 2019. Data, 
Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2019, às 14h00min, na sede social da 
Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 500, 5º andar, conjunto 53, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 01310-000. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a 
presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. 
Publicações Prévias: Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes 
publicados no dia 22 de fevereiro de 2019, no jornal o “Valor Econômico” e no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo. Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Fabio Arturo Corrias; e Secretária: Sra. Priscila 
Costa Russo. Ordem do Dia: o exame, discussão e aprovação das seguintes matérias: (1) tomar as 
contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;  
(2) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; (3) fixar 
a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia; e (4) reeleger o Sr. 
Mathias Jungen como Diretor Presidente, e os Srs. Fabio Arturo Corrias e Frederico Santana Knapp 
como Diretores, bem como designar as funções a serem exercidas por eles. Deliberações: 
Examinando os itens constantes da ordem do dia, os acionistas presentes tomaram as seguintes 
deliberações: foram examinadas, discutidas e aprovadas, pela unanimidade de votos dos presentes 
e sem ressalvas. (1) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de Dezembro de 2018, devidamente acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; 
(2) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, após as 
deduções legais para Provisão de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, no montante de  
R$ 34.558.846,80 (trinta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e 
seis reais e oitenta centavos), da seguinte forma: (2.a) o montante de R$ 14.258,09 (quatorze mil, 
duzentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro 
líquido, à constituição de Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (2.b) o montante 
de R$ 67.725,93 (sessenta e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), 
para pagamento aos acionistas a título de distribuição de dividendos; (2.c) o montante de  
R$ 34.476.862,78 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e 
dois reais e setenta e oito centavos) para a conta de prejuízos acumulados da Companhia; (3) fixar o 
limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia em R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais); (4) Foram reeleitos, por unanimidade de votos, nos termos do item ‘ii” do artigo 10 
do Estatuto Social da Companhia, por um período de 02 (dois) anos contados a partir de 31 de Março 
de 2019, os seguintes Diretores: (4.i) Mathias Beat Jungen, suíço, solteiro, matemático, portador da 
cédula de identidade RNE nº G382849 R, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.676.828-03, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, o qual exercerá, cumulativamente, o 
cargo de Diretor Presidente da Companhia e a função de (i) Diretor Responsável pelos Controles 
Internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249/04; (ii) Diretor Responsável pelos Controles Internos 
específicos para a prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP nº 344/07; (iii) Diretor 
Responsável pelo cumprimento da Lei nº 9.613/98, nos termos das Circulares SUSEP nº 234/03 e 
445/12; (4.ii) Fabio Arturo Corrias, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 
2.793.277-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 033.687.088-48, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, o qual exercerá cumulativamente o cargo de Diretor sem 
designação específica e a função de (i) Diretor Responsável Técnico, nos termos da Circular SUSEP 
nº 234/03 e Resolução CNSP nº 321/15; (ii) Diretor Responsável pelo registro de apólices e endossos 
emitidos e dos cosseguros aceitos, nos termos da Resolução CNSP nº 143/05; e (iii) Diretor Técnico 
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais, nos 
termos da Resolução CNSP nº 321/15; e (4.iii) Frederico Santana Knapp, brasileiro, casado, 
portador da cédula de identidade RG nº 27.777.347-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 
272.625.138-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, o qual 
exercerá cumulativamente o cargo de Diretor sem designação específica e as funções de (i) Diretor 
Responsável Administrativo-Financeiro; (ii) Diretor Técnico responsável pelo acompanhamento, 
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução 
CNSP nº 321/15, e (iii) Diretor Responsável pelas Relações com a Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. Os eleitos acima mencionados declaram não estarem incursos em qualquer dos 
crimes previstos em lei que os impeçam de exercer sua atividade. Os diretores ora reeleitos são 
empossados em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse. Os diretores ora 
reeleitos declaram que conduzirão a administração da Companhia de acordo com os termos e 
condições previstos na lei aplicável e no Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora reeleitos 
declaram que preenchem todas as condições previstas no Anexo II da Resolução CNSP nº 330/2015, 
e permanecem sujeitos à homologação de sua reeleição pela Superintendência de Seguros Privados.  
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. São 
Paulo, 29 de março de 2019. Mesa: Fabio Arturo Corrias - Presidente; Priscila Costa Russo - 
Secretária. Acionistas Presentes: SWISS REINSURANCE COMPANY LTD - Por: Frederico 
Santana Knapp - Cargo: Procurador; SWISS RE REINSURANCE HOLDING COMPANY LTD - Por: 
Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Cargo: Procuradora. JUCESP nº 387.186/19-0 em 
17/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BPP Instituição de Pagamento S.A.
CNPJ/MF n° 13.370.835/0001-85 - NIRE 35300391306

Assembleia Geral Extraordinária.
1. Data, Horário e Local: Em 31 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, na sede social da BPP Instituição de Pagamento S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 3º andar, conjunto 
31/32, Edifício Padauiri, Alphaville Industrial, CEP: 06454-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
prévia, nos termos do §4° do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da 
Companhia, conforme se verifi ca pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: 
Paulo Renato Della Volpe; Secretária: Alexandra Bispo Tomaz. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As matérias da Ordem do 
Dia da Assembleia Geral Extraordinária foram colocadas em votação. Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 
representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 
4.1. Registrar que a ata que se refere aos presentes Assembleias será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão 
das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Deliberações da Assembleia 
Geral Extraordinária: 4.2. Aprovar a cessão e transferência de ações de titularidade da Sra. Rosecler Fonseca Stama, 
neste ato, com a renúncia expressa dos demais sócios ao seu direito de preferência, a Pam Jr Participações e 
Empreendimentos S.A., sendo 100.000 ações ordinárias, e mais 15.000 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 
nominal, totalmente integralizadas, representativas de 0,25% do total do capital social da Companhia, retirando-se a 
Vendedora, como consequência, da sociedade; 4.3. Aprovar a destituição do Sr. Mair Affonso Rangel Calvo, do cargo de Diretor 
de Tecnologia da Informação; 4.4. Aprovar a eleição do Sr. José Carvalho Junior ao cargo de Diretor de Tecnologia da 
Informação, assinando o competente Termo de Posse no livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 31 de janeiro de 2019. Assinaturas: Paulo Renato Della Volpe – 
Presidente da Assembleia; Alexandra Bispo Tomaz – Secretária da Assembleia; Acionistas: Pam Jr Participações e 
Empreendimentos S.A. (p. Paulo Renato Della Volpe), Alexandra Bispo Thomaz, Carolina Abdala Bauman Rocha, Matheus Polli, 
Eduardo Kisahleitner, Rosemarie Schalldach. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Alexandra 
Bispo Tomaz - Secretária. JUCESP nº 389.803/19-4 em 19.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SKY AIRLINE S/A
CNPJ/MF nº 20.023.372/0001-40

Comunicado

A empresa Sky Airline S/A, registrada na 
Jucesp sob o nº 35.300.464.303 em sessão 
de 04.04.2014 devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 20.023.372/0001-40, comunica que 
extraviou as duas vias de seus documentos 
originais de registro na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo.
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Importados

Novo Toyota RAV4 Hybrid
A 5ª geração do Toyota RAV4 chegou

ao Brasil com nova arquitetura global Toyo-
ta, motorização híbrida auto recarregável,
novo sistema de tração inteligente nas quatro
rodas (AWD) e sistema de segurança ativa
“Toyota Safety Sense”(TSS). Disponível em
duas versões, S Hybrid e SX Hybrid, os pre-
ços são de R$ 165.990 e R$ 179.990.

A versão de entrada S Hybrid chega com
sete airbags, faróis de LED com ajuste auto-
mático de altura, bancos com partes revesti-
das de couro, bancos dianteiros com um sis-
tema de ventilação (SVS),  banco do moto-
rista com memória para duas posições, além
da regulagem elétrica de seis posições, siste-
ma de áudio com tela de LCD sensível ao to-
que de 7" combinando com o painel de instru-
mentos de TFT de 7",  sistema de acionamen-
to e desligamento do motor por botão (Engine
Start/Stop Button), sistema de entrada inteli-
gente (Smart Entry System), rodas de liga leve
de 18", controle de climatização digital auto-
mático dual-zone com saída para os bancos
traseiros e sistema S-flow, freio de estaciona-
mento eletrônico (EPB) e função Hold, con-
trole eletrônico de tração (TRC), controle de
Assistência de Subida em Rampa (HAC),
Sistema de Controle Eletrônico de Estabilida-
de (VSC) e Controle de Reboque e Oscilação
(TSC), dentre outros.

A versão SX Hybrid vem com todos
esses equipamentos, e ainda teto solar tipo
Wide Moonroof, carregador de celular sem
fio ou por indução (Wireless Charger),
abertura e fechamento elétrico da tampa
do porta-malas com acionamento interno
ou por sensor de movimento (passando o
pé por debaixo do para-choque traseiro), sis-
tema de transmissão com função Paddle Shift
e pacote de segurança ativo Toyota Safety
Sense (TSS).

Esta geração apresenta grandes novida-
des em termos de equipamentos de conforto,
tecnologia e conectividade em relação à an-
terior. O painel central conta com acabamento
interno cromado com anéis de prata distinti-
vos que expressam um estilo refinado e ofe-
recem excelente visibilidade.

Todas as versões possuem uma tela co-
lorida de TFT 7 polegadas, que permite ao

motorista escolher entre um aspecto analógi-
co ou digital.

O volante do novo RAV4 Hybrid, reves-
tido em couro, possui controles de áudio, te-
lefone e controle de velocidade de cruzeiro
na versão S Hybrid, enquanto a versão SX
Hybrid, conta com comandos de áudio, tele-
fone, alerta de mudança de faixa e controle
de velocidade de cruzeiro adaptativo.

No painel central, o modelo conta com
ar-condicionado integrado digital Dual Zone
e sistema S-Flow.

O modelo ainda possui sistema de trava-
mento e destravamento das portas e porta-
malas por sensores de aproximação (Siste-
ma Smart Entry) e sistema de acionamento e
desligamento do motor por botão (Push Start
Button). A versão SX ainda possui abertura
e fechamento elétrico da tampa do porta-
malas com acionamento interno ou por sen-
sor de movimento (passando o pé por debai-
xo do para-choque traseiro).

Para garantir o conforto dos passageiros,
tanto na cidade, como na estrada, o Novo
RAV4 Hybrid conta com sistema multimídia
com tela de LCD sensível ao toque de 7" com
funções de espelhamento Mirror Link e DVD
Player, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC, rádio
AM/FM, Bluetooth e seis alto-falantes.

Ela também incorpora uma câmera de ré
e sensores de estacionamento dianteiros e tra-
seiros que contribuem para maior segurança.

No console central, um sistema de car-
regamento sem fio para smartphones foi dis-
ponibilizado para potencializar a experiência
do usuário.

Os assentos dianteiros do novo RAV4
Hybrid foram redesenhados para manter uma
postura correta até mesmo ao dirigir em es-
tradas sinuosas. O amortecimento do assen-
to e a sensação de contenção foram aumen-
tados para melhorar o conforto.

Os bancos possuem partes revestidas em
couro e material sintético. O assento do mo-
torista tem seis posições de regulagem elétri-
ca de distância, altura e lombar e memória
para duas posições, distância e altura. Para
um maior conforto, os bancos dianteiros são
ventilados. Os assentos confortáveis dos ban-
cos traseiros são ajustáveis e rebatíveis, além

de contar com descansa-braços central e
porta copos.

Com capacidade para 580 litros, o porta-
malas do Novo RAV4 Hybrid é um dos mai-
ores da categoria. As versões S Hybrid e SX
Hybrid contam com chave com comandos
integrados para trava e destrava das portas e
do porta-malas, enquanto a última ainda pos-
sui abertura e fechamento elétrico da tampa
do porta-malas com acionamento interno por
chave ou por sensor de movimento (passan-
do o pé embaixo do para-choque traseiro).

Desempenho
O sistema híbrido é composto por quatro

motores (um a gasolina + três elétricos) que
funcionam juntos, fornecendo uma potência
total de 222 cv.

O propulsor do novo RAV4 é um 2.5L
DOHC de 4 cilindros e 16V. Ele incorpora
um sistema de sincronização de válvulas va-
riável inteligente chamado VVT-i, que modi-
fica os tempos de abertura das válvulas de
admissão. Ao mesmo tempo, incorpora um
novo sistema de injeção de combustível dire-
ta e indireta, conhecido como D-4S, que adap-
ta a injeção às condições de condução, ob-
tendo maior potência e economia no consu-
mo de combustível.

O sistema elétrico, composto por três
motores, é alimentado por uma bateria de ní-
quel-hidreto metálico II 11% mais leve que o
sistema anterior, que recarrega automatica-
mente quando o veículo desacelera ou freia,
sem a necessidade de se conectar a uma fonte
de energia externa.

Com esse sistema híbrido, o Novo RAV4
Hybrid pode percorrer cerca de 1.000 km
com um único tanque de combustível de 55
litros, dependendo do estilo de condução.

Todas as versões do novo RAV4 Hy-
brid incorporam um novo tipo de transmis-
são automática HEV Transaxle continua-
mente variável (conjunto de engrenagens
planetárias) controlada eletronicamente,
com  um diferencial pré-engatada. O re-
sultado é uma aceleração mais linear. Mai-
or controle na desaceleração de modo se-
quencial e maior eficiência em alta velo-
cidade, atingindo desempenho, potência e
baixo consumo.

Todas as versões contam com quatro
modos de condução: Normal, ECO, EV
(100% elétrico) e Sport, tornando-se um ve-
ículo versátil, preparado para qualquer tipo
de condução. Na versão SX, há a opção de
trocas de marcha no volante, proporcionan-
do maior prazer e emoção ao dirigir.

O Toyota RAV4 Hybrid está equipado
com um novo sistema inteligente de tração
AWD nas quatro rodas chamado, desen-
volvido para fornecer uma condução ca-
racterística de um SUV e excelente efici-
ência de combustível. Este sistema de tra-
ção fornece torque às rodas traseiras de-
pendendo da situação, por meio de um dos
motores elétricos, localizado no eixo tra-
seiro (sem cardã). A relação de distribui-
ção de to rque com as rodas traseiras melho-
ra em 20/80 em comparação com a geração
anterior (40/60).

Além disso, incorpora a função AUTO
LSD, usada para sair das condições de desli-
zamento por meio do bloqueio das rodas.
Quando elas giram sem tração ou são sus-
pensas no ar, o sistema envia toda a força
para as rodas que estão no chão, que são
aquelas que têm tração.

O sistema de tração inteligente AWD

combinado com o conjunto híbrido, a trans-
missão eletrônica HEV Transaxle com dife-
rentes modos de condução, a direção eletri-
camente assistida (EPS), os freios a disco e
a suspensão independente fazem do novo
RAV4 um SUV de excelente manobrabilida-
de, versatilidade, conforto e estabilidade na
estrada e fora dela.

Máxima segurança
O novo Toyota RAV4 Hybrid coloca a

segurança como sua principal prioridade, e é
por isso que oferece como padrão sete air-
bags (motorista e passageiro), lateral (x2), cor-
tina (x2) e de joelho para o motorista), con-
trole de estabilidade (VSC), controle de tra-
ção (TRC) e ABS com distribuição eletrôni-
ca de frenagem (EBD) e assistente de fre-
nagem de emergência (BA).

Além disso, possui uma coluna de dire-
ção retrátil e uma carroçaria projetada para
maximizar a proteção dos ocupantes em caso
de colisão. O controle de assistência de ar-
ranque em subida (HAC), o sistema de fre-
nagem de estacionamento elétrico com fun-
ção de auto-hold, os faróis de neblina diantei-
ros e traseiros, a câmera de ré com sensores
dianteiros e traseiros e o sistema ISOFIX de
ancoragem para cadeirinha de crian

Motos

Nova Yamaha YZF-R3 nas concessionárias

Nacionais

Troller lança o T4 Trail

Em sua segunda geração, a versátil es-
portiva Yamaha YZF-R3 está com visual ain-
da mais aerodinâmico, inspirado na “família
R” das icônicas superesportivas YZF-R6 e
YZF-R1. A nova YZR-R3 estará disponível
na rede de concessionárias Yamaha a partir
da primeira semana de agosto de 2019 e terá
três opções de cores: o vermelho fosco me-
tálico (Red Velvet), o azul metálico (Racing
Blue) e a Monster Energy MotoGP Edition,
uma belíssima combinação do preto metálico
com o azul brilhante.

Para as versões vermelho e azul, o pre-
ço público sugerido será de R$ 23.990 mais
frete, enquanto para a Monster Energy Mo-
toGP Edition, R$ 24.490 mais frete. A partir
de agora, a YZF-R3 2020 passa a ter quatro
anos de garantia, além da Revisão Preço Fixo
Yamaha que permite que o cliente saiba exa-
tamente quanto pagará nas revisões periódi-
cas, se beneficiando de controle, economia,
transparência e valorização do modelo.

Além das carenagens, também são novi-
dade os dois faróis e luzes de posição em
LED, novo tanque de combustível, nova altu-
ra do guidão, painel 100% digital com Shift
Light, nova suspensão dianteira invertida e
nova mesa superior.

Possui duto de entrada de ar em forma
de M, inspirado nas YZR-M1 do multicam-
peão Valentino Rossi e Maverick Viñales, e
amplo espaço para aplicação de números de
corrida. Também conta com o duto central
entre os faróis, com função de direcionar o
fluxo de ar para o radiador, otimizando o sis-
tema de resfriamento do motor.

Toda a carenagem foi desenvolvida com
a mais alta tecnologia em túnel de vento. O
para-brisa, inteiramente redesenhado, além de
ter um visual mais arrojado, oferece um ótimo
desempenho aerodinâmico, reduzindo a turbu-
lência ao redor da área do capacete de quem
a pilota. O resultado de todas essas mudanças
foi o ganho de até 8 km/h na velocidade final
da nova R3 em relação à geração anterior.

Outro refinamento no design da nova R3
que ajudou na melhora aerodinâmica está no
tanque de combustível. Sua altura foi reduzi-
da em 20 mm, permitindo que o piloto consi-
ga baixar mais o tronco sobre o tanque, redu-
zindo a resistência e o arrasto do vento.

O tanque de combustível também está
mais largo em 31,4 mm para melhorar a er-
gonomia, promovendo um melhor encaixe das
pernas do piloto e aumentando seu apoio du-
rante as curvas. Todas essas evoluções não

alteraram a capacidade total do tanque, que
é de 14 litros. A altura do guidão foi reduzida
em 22mm para compor o novo posicionamen-
to do piloto, assim como melhorar a aerodi-
nâmica.

A mesa superior foi inteiramente rede-
senhada, ganhando um visual similar ao da
YZF-R1M. Além de mais bonita e moderna,
ela está mais leve. Ao montar na nova R3 é
instantânea a sensação de velocidade e adre-
nalina que só um autentica esportiva é capaz
de oferecer.

Para completar o novo design com gran-
de estilo e modernidade, o modelo traz um
painel totalmente digital com caracteres gran-
des, indicadores reposicionados e excelente
contraste. Seu visual é arrojado, com um
layout mais limpo e leitura ainda mais fácil e
dinâmica. E o melhor, ele é supercompleto,
traz informações como indicador de combus-
tível, indicador de marcha, conta-giros, indi-
cador de consumo instantâneo e médio, ho-
dômetro total e 2 parciais, relógio, indicador
de troca de óleo e temperatura do líquido de
arrefecimento.

Nele ainda estão as luzes indicadoras de
setas, sistema de injeção, farol alto, neutro,
pressão do óleo e Shift Light, que é extrema-
mente funcional em uma motocicleta de ca-
ráter esportivo.

Utilizado em modelos de alta cilindrada,
o Shift Light é uma luz de advertência para
indicar que a rotação para a troca de marcha
foi atingida. Ele pode ser ajustado facilmente
de acordo com a preferência do condutor, seja
no nível de luminosidade (com três opções),
na forma de acendimento (intermitente ou
fixa), ou na rotação desejável a partir dos
7.000 rpm.

Performance para qualquer ocasião
O mesmo arrojo e agressividade de seu

design esportivo estão presentes em sua per-
formance e desempenho, tanto dentro das pis-
tas, com a R3 Cup e o Campeonato Mundial de
SuperBike 300, quanto nas ruas e estradas.

Graças ao seu motor de alta performan-
ce, ela é capaz de oferecer respostas rápidas

ao acelerador, força em baixas e médias ro-
tações e ainda empolgar nos giros mais altos.

De concepção moderna, tanto no projeto
quanto nos processos e materiais nobres em-
pregados em sua construção, o motor bicilín-
drico em linha da R3 tem a capacidade cúbi-
ca de 321 cc. Ele conta com duplo comando
(DOHC -Dual Over Head Camshaft), 4 vál-
vulas por cilindro, arrefecimento líquido e ali-
mentação por injeção eletrônica e é capaz de
capaz de gerar potência e torque máximos
de 42,01cv a 10.750 rpm, e 3,02 Kgf.m a
9.000 rpm, respectivamente.

Nele, os pistões em alumínio são forja-
dos (similar aos utilizados em motos de com-
petição), e o cilindro utiliza tecnologia DiASil
Yamaha, uma liga de Alumínio e Silício que
proporciona menor vibração, melhor dissipa-
ção de calor e ganho em performance.

Parte do caráter impetuoso da R3 se deve
a sua eletrônica de última geração. Nela, a
ECU de 16 Bit gerencia o moderno sistema
de admissão que, em conjunto com a injeção
eletrônica, é capaz de fazer com que a mis-
tura de ar e combustível chegue de forma
rápida à câmara de combustão. Com isso, a
queima é mais eficiente, resultando em um
consumo de combustível mais equilibrado e
uma entrega de potência e torque mais con-
tundentes.

Uma das principais características que
ajudaram a construir a fama da R3, está em
sua surpreendente agilidade.  Tudo nela foi
pensado para torná-la uma motocicleta rápi-
da e equilibrada, características bem-vindas
em qualquer situação de uso.

Um bom exemplo do esforço da Yamaha
neste sentido, é o seu escapamento. Do tipo
2 x 1, ele conta com sistema de câmara de
expansão, que reduz ruídos e melhora a per-
formance, e sua ponteira com desenho arro-
jado e dimensões compactas, é posicionada
junto ao centro do chassi para favorecer a
centralização de massa. O benefício dessa
concepção pode ser sentido no ótimo equilí-
brio na pilotagem esportiva, e em sua reco-
nhecida estabilidade.

Outro importante fator que contribui para
que ela seja uma motocicleta ágil e sobretu-
do fácil de ser pilotada, é a união de seu bai-
xo peso de 171kg em ordem de marcha com
à competente ciclística.

A nova R3 utiliza um chassi em aço do
tipo Diamond com dupla trave superior, que
concilia resistência com leveza, promovendo
estabilidade e firmeza na pilotagem. Seu en-
tre eixos é de 1.379mm e seu ângulo de cas-
ter tem 25 graus.

Também são responsáveis pela agilidade
e pelo comportamento estável da R3, a sus-
pensões, que estão ainda mais competentes.
Os amortecedores dianteiros que equipavam
a geração anterior da R3, deram lugar a novos
amortecedores invertidos do tipo USD (Up
Side Down) com 130mm de curso, capazes
de garantir um incrível equilíbrio entre leveza,
agilidade e desempenho esportivo.

A maior vantagem da suspensão inverti-
da está em sua capacidade de oferecer mai-
or controle e estabilidade na pilotagem. Em
função da maior rigidez do conjunto, este tipo
de suspensão é mais resistente a torções,
principalmente em curvas e nas frenagens.

Na traseira, a suspensão da R3 utiliza o sis-
tema do tipo Monocross, com balança assimé-
trica em aço, amortecedor único com sete re-
gulagens na pré-carga da mola e curso 125mm.

Outra qualidade admirável na nova R3, é
sua capacidade de frenagem em curtos es-
paços, freiando tão bem quanto acelera.

Na dianteira, o modelo é equipado com
um competente sistema formado por uma pin-
ça de duplo pistão e um disco ventilado do
tipo flutuante com generosos 298mm de diâ-
metro. Na traseira, o conjunto é formado por
um disco ventilado é de 220mm, e por uma
pinça com pistão único.

Tanto o freio dianteiro quanto o traseiro
contam com sistema ABS. Seja nas frena-
gens bruscas de emergências ou em condi-
ções em que o piso ofereça baixa aderência
– como em dias chuvosos ou asfalto sujo –
ele evita que as rodas travem, minimizando
riscos e aumentando a segurança.

A Troller lançou o T4 Trail, com preço
de R$144.990, nova versão do utilitário equi-
pada com acessórios exclusivos que ampli-
am a capacidade do veículo para enfrentar
terrenos fora de estrada severos. O modelo
vem com para-choques off-road, snorkel,
alargadores de para-lama e protetores de aço
dianteiro e traseiro, além da identificação Trail
na coluna central, oferecidos pela primeira
vez como itens de série na linha. Além de
trilhas de esporte e aventura, ele é muito usa-
do em serviços como bombeiros, polícia e fis-
calização em regiões de difícil acesso.

O para-choque off-road, feito com es-
trutura e ponteiras de aço, vem com suporte
de manilha e preparado para a instalação de
guincho. Os alargadores de para-lama prote-
gem a carroceria e ampliam o espaço da cai-
xa de roda. Já o snorkel permite a travessia
de rios e trechos alagados com mais segu-
rança.

Os novos acessórios são na cor cinza fos-
co e dão um visual diferenciado ao modelo,
combinando com as nove opções disponíveis
na carroceria: Branco Diamante, Vermelho
Arizona, Amarelo Dakar, Preto Mendoza, Prata
Geada, Azul Maresias, Verde Maragogi, Cin-
za Moscou e Vermelho Toscana.

O novo modelo T4 Trail segue as mes-
mas especificações do T4. É equipado com
motor Ford Duratorq 3.2 Diesel de cinco ci-
lindros, com 200 cv, câmbio manual de seis
marchas e tração 4x4 com reduzida, de acio-
namento eletrônico.

A carroceria em compósito especial, imu-
ne à ferrugem, e o chassi de longarinas com
perfil retangular garantem alta resistência
para rodagem todo-terreno. Entre os atribu-
tos que revelam sua disposição para transpor
obstáculos estão os ângulos de entrada e sa-
ída de 51º, o ângulo de transposição de ram-
pa de 30º e a capacidade de transpor aclives

com até 45%.
Ele vem com suporte para gancho de

reboque traseiro removível, pontos de anco-
ragem dianteiros para ganchos do tipo mani-
lha, lanterna traseira de LED hermeticamen-
te selada que evita infiltrações e preparação
no painel para instalação de dispositivos de
navegação off-road. A cobertura do assoa-
lho em borracha, com escoamento, permite a
lavagem da cabine.

O veículo é bem equipado para as trilhas
e oferece conforto na cidade, com ar-condici-
onado digital de dupla zona, travas e vidros
elétricos, teto solar panorâmico, computador
de bordo com sete funções, direção com ajus-
te de altura, alarme e travamento elétrico da
tampa de combustível. Sua central multimídia
da JBL Harman, com tela de 6,5 polegadas,
entrada USB e conexão Bluetooth, é compa-
tível com Android Auto e Apple CarPlay e tem
excelente qualidade de áudio.


