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Apósconvivercomumlon-
go apagão nos semáforos no
início ano passado em São
Paulo, a gestão João Doria
(PSDB)anunciounestaquin-
ta(15)quepretendefazeruma
PPP para trocar este tipo de
sinalizaçãoemtodaacidade.
A prefeitura abriu oficial-

mente o prazo de 45 dias (até
o início de abril) para que a
iniciativaprivadaenvieproje-
tos que possibilitem ao mes-
motempoatrocadetodoosis-
temasemafóricoe suamanu-
tenção e, em compensação,
sua exploração comercial.
Essas informaçõespoderão

ser usadas para a elaboração
deumfuturocontratodePPP.
A cidade de São Paulo tem

quase6.400cruzamentoscom
semáforos. Destes, apenas
1.200 podem sermonitorados
remotamentee600podemser
controladosdelonge.Partedes-
ses semáforos está ligada por
fios edutosquechegama500
km, que poderiam ser explo-
radospela iniciativaprivada.
SegundoosecretárioSergio

Avelleda(Transporte),oobje-
tivoésolucionaroantigopro-
blemadacidade.“Semáforos,
alémde colaborar coma flui-
dez, são determinantes para
a segurança viária”.

modernização
A ideia, segundoo secretá-

rio, éadotarmaispontoscom
semáforos inteligentes. Isso
significaquecadavezmaisse-
máforossejamcapazesdeau-
tomaticamenteperceberoflu-
xode veículos nas ruas e ave-
nidas e seprogramarparaor-
ganizarmelhor o trânsito.
Outro avançoqueaprefei-

tura espera é a ampliação do
sistemadesemáforos sincro-

SãoPaulo temquase
6.400 cruzamentos
comsemáforos, sendo
somente 600deles
controlados a distância

Prefeitura vai receber propostasde empresas interessadasna troca emanutençãodosequipamentos

Apósapagão,Doriapropõeentrega
de semáforosdeSPao setorprivado

nizados, ou seja, conectados
entre si e que permitam que
veículos em ummesmo eixo
trafeguem sem parar no se-
máforo a cada esquina.
Ônibustambémdeverãose

comunicarcomossemáforos,
paradarprioridadeao trans-
portepúblico,defendeuose-
cretário Avelleda.
A gestão disse querer ain-

damais semáforos comaces-
sibilidade e para ciclistas.
Osecretáriodedesestatiza-

ção, Wilson Poit, disse ainda
que espera que a população
possatambémdarnotaaode-
sempenho do sistema e que
esse indicador possa ser usa-
doparaavaliaraempresaque
obtiverocontratodaPPP.Aes-
timativa inicial da gestão Do-
riaédanecessidadedeinvesti-
mentodecercadeR$1bilhão.

Por isso, aprefeituradizacre-
ditarqueomodelodePPPéo
maisacertado,jáqueaempre-
sa que quisesse assumir esse
serviçoteriaqueaportar inici-
almente muito dinheiro e lu-
crariaapenasao longoprazo.
Parte desse lucro viria da

prefeitura e outra parte por
rendasassessóriasaindaase-
remdefinidas.Esseequilíbrio
e as obrigações da iniciativa
privada serão definidas após
aavaliaçãodascontribuições.

apagão
Duranteaapresentaçãoda

PPP, o secretário defendeu
que a modernização da rede
semafórica jáerapensadape-
la gestão Doria desde o mo-
mento da transição com a
gestãoanterior, deFernando
Haddad(PT).Doria foi cobra-

do em seus primeiros meses
como prefeito pelo apagão
dos semáforos da cidade.
A gestão assumiu a prefei-

tura sem um contrato válido
de manutenção. Durante os
três primeiros meses do ano,
improvisou a manutenção
comgarantiasestendidasdas
empresas do antigo contrato.
Depois, tentouumanovali-

citação, mas o contrato ficou
suspensonoTribunaldeCon-
tas.Depoisde liberada, a lici-
tação foi questionada na Jus-
tiça que, em primeira instân-
cia,reconheceuindíciosdeili-
citudes e direcionamento.
As empresas que ganha-

ram a licitação atual são as
mesmas que já prestavam o
serviço na gestão anterior e
haviam feito doações à ges-
tão Doria no início do ano.

Semáforo apagado na avenida ipiranga, no centro de SP; cidade viveu apagão de equipamentos no 1º semestre de 2017

Henrique Barreto - 10.jan.2018/Futura press/Folhapress

de são paulo

O número de acidentes,
mortos e feridos em estra-
das federais durante o Car-
naval 2018 teve redução em
relação ao mesmo período
do ano anterior, segundo
balanço da Operação Car-
naval daPolíciaRodoviária
Federal (PRF), divulgado
nesta quinta (15).
De acordo comaPRF, es-

te foi o Carnaval menos vi-
olento dos últimos quatro
anos. Neste ano, entre 9 e
14 de fevereiro, 103 pesso-
as morreram nas estradas,
contra 150 em 2017, uma
queda de 31%.
O número de feridos, de

1.524, também foi menor do
que os 1.792 registrados no
Carnaval de 2017, uma redu-
çãode 15%.Os acidentes di-
minuíram14%,bemcomoas
ultrapassagens irregulares,
que tiveramqueda de 15%.
Cerca de 55 mil motoris-

tas passaram pelo teste do
bafômetro e 1.610 foramau-
tuados por embriaguez ao
volante. Além disso, 172 fo-
ramdetidos.No total, foram
66.329 autos de infração.

Éomenornúmero em
4anos, segundoaPRF

Mortes
emestradas
caem31%
noCarnaval

de São Paulo -� Um acidente
com um ônibus da Expresso
Guanabara e uma carreta na
BR-020, em Formosa (GO),
deixou ao menos sete mor-
tos, de acordo com a Agên-
cia Brasil. O veículo, da via-
çãoExpressoGuanabara, tra-
fegavanacontramãoecolidiu
de frente com a carreta, que
estava carregada de adubo.
Havia43passageirosabor-

do do veículo, segundo a Ex-
pressoGuanabara.Deacordo
comaSecretariadeSaúdedo
DistritoFederal, 12pessoasfo-
ramencaminhadasparahos-
pitais de Brasília.

trânSito

Batida deônibus
e carreta deixa
7mortos emGoiás

BANCOMERCANTILDE INVESTIMENTOS S. A.
CNPJ Nº 34.169.557/0001-72 NIRE Nº 31300039439-10

COMPANHIAABERTA
AUMENTO DE CAPITAL POR SUBSCRIÇÃO PARTICULAR DEAÇÕES

AVISOAOSACIONISTAS

O BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., em continuidade às informações divulgadas nos
Avisos aos Acionistas, publicados em 15 de Dezembro de 2.017 e 23 de Janeiro de 2018, vem comunicar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 29 de Janeiro de 2.018, encerrou-se o prazo de Rateio de
Sobras, tendo sido subscritas 611.961 (seiscentos e onze mil, novecentas e sessenta e uma) ações ordinárias
das 616.324 (Seiscentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro) ações ordinárias objeto do rateio de
sobras, motivo pelo qual as 4.363 (quatro mil, trezentas e sessenta e três) ações remanescentes, não subscritas
no Prazo do Direito de Preferência e no Prazo de Rateio de Sobras, serão vendidas em leilão em bolsa
(“Leilão”), com o valor revertido a benefício da Companhia, na forma do art. 171, §7°, da Lei n. 6.40476. As
informações relativas à realização do Leilão serão divulgadas em novo Aviso aos Acionistas a ser publicado
oportunamente. Belo Horizonte, 09 de Fevereiro de 2018. BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS
S.A. - Diretor de Relações com Investidores

Pregão Eletrônico nº 17000097/2017
Objeto Prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas LINHA DE TRANSPORTE REGIONAL - LTR - GRUPO DE
LINHAS - LTR-SPI-1412 e LTR-SPI-1514, conforme edital. A abertura da Licitação designada para o dia 21/02/2018 às 08:30
horas (ID 707272), foi adiada para o dia 01/03/2018 às 08:30 horas (ID 708256). Retirada do edital e informações: no endereço
http://www.licitacoes-e.com.br, pelo telefone (14) 3108-4697.

Juliana Bueno Reti
Pregoeira CPL/SPI

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR

AVISO DE ADIAMENTO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Sompo Seguros S.A.
CNPJ/MF 61.383.493/0001-80 - NIRE nº 35.300.051.521

Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social à Rua Cubatão, nº 320, São Paulo
- SP, todos os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2018.Francisco CaiubyVidigal Filho - Diretor-Presidente.

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - Rede Assistencial Supervisão Técnica da Saúde
Vila Maria / Vila Guilherme convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico nº SE-005/2018, a ser realizado para a con-
tratação de empresa para Prestação de Serviço de Transporte Mediante
Locação de Veículos com Condutores. Para informações e condições de
participação acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

Balanço Patrimonial - Em Milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

ATIVO
Nota 2016 2015

Circulante 1.178 3.044
Caixa e Equivalente de Caixa 3 52 1.515
Aplicações Financeiras 4 992 1.420
Despesas Antecipadas 5 22 -
Impostos a recuperar 6 97 98
Adiantamentos 7 16 12
Não Circulante 243.030 245.733
Outros Créditos 3.797 18.414
Investimentos Longo Prazo 8 1.204 8.528
Investimentos Permanentes 9 219.891 195.110
Imobilizado 10 14.520 20.451
Imobilizações em andamento 11 3.122 3.017
Intangível 12 497 214
TOTAL DO ATIVO 244.207 248.777

Capital social Reserva de lucros
Subscrito A integralizar Reserva de Lucros Recursos

retenção Reserva (prejuízos) p/ Aumento Patrimônio
de lucros Legal acumulados de Capital líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.087 - - - 75.930 10.933 237.950
Subscrição de capital - - - - - - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - -
Baixa de adiantamento, para futuro aumento de capital - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 28.901 - 28.901
Dividendos - - (23.494) - (6.044) - (29.538)
Constituição de reserva legal - - - - - - -
Constituição de reserva de retenção de lucros - - 69.976 (69.976) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.007 - 46.432 - 28.311 10.933 237.313

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota 2016 2015

Circulante 5.327 6.642
Fornecedores 773 653
Empréstimos e financiamentos 1.067 1.067
Impostos e contribuições a recolher 13 1.484 566
Salários e encargos sociais 14 118 131
Outros passivos 15 1.886 4.226
Não Circulante 1.567 4.185
Partes relacionadas - 624
Outros passivos LP 15 1.567 3.561
Patrimônio Líquido 237.313 237.951
Capital social realizado 151.087 151.087
Recursos P/ Aumento de Capital 10.933 10.933
Reserva de Lucros 75.293 75.930
TOTAL DO PASSIVO 244.207 248.777

OCKTUS PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 07.483.945/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em Milhares de Reais

Nota 2016 2015
Receita bruta operacional 49.325 50.317
Tributos sobre Receitas (1.800) (1.837)
Receita liquida 16 47.525 48.481
Custos Incorridos (2)
Lucro bruto 47.525 48.478

Despesas com Depreciação e Amortização (8.786) (463)
Despesas administrativas (1.069) (666)
Despesas Tributárias (1.194) (507)
Despesas com Multa (1) -

Outras Despesas Administrativas (1.940) (1.171)
Lucro (prejuízo) operacional antes do

resultado financeiro 34.534 45.671

Resultado Financeiro (164) (705)

Despesas financeiras (878) (1.066)

Receitas financeiras 158 486

Resultado Não Operacional (126)

Indenizações Legais e Judiciais 555 -

Lucro líquido (prejuízo) antes do IR 34.370 44.966

Provisão IR e CS (5.469) (5.605)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 28.901 39.361

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras conforme Lei 6404/76".

de braSília -� Vigente no Sul,
SudesteeCentro-Oestedopa-
ísdesde 15deoutubrodoano
passado, o período do horá-
rio de verão acaba no próxi-
mo domingo (18). A partir da
meia-noite,osmoradoresdas
regiõesafetadaspelohorário
especial deverão atrasar seu
relógio em uma hora.
Além do DF, dez Estados

precisarãoadaptar seuspon-
teiros: GO, MT, MS, MG, PR,
RJ, RS, SC, SP e ES. A popu-
lação doNorte e doNordeste
não é afetadaporque as regi-
ões não são incluídas no ho-
rário de verão.

relógio

Horário de verão
chega ao fimno
próximodomingo

de São Paulo -� A gestão João
Doria (PSDB) retirou da pon-
te Cidade Jardim os anúncios
do instituto “Eu Amo o Bra-
sil” e do escritório de advo-
cacia Braga Nascimento e Zi-
lioqueestavamemfaixasque
acompanhavamasbandeiras
do Brasil instaladas no local.
As faixas infringiam a lei Ci-
dadeLimpa,queproíbea ins-
talaçãodeanúnciosem“pon-
tes, viadutos e túneis.
A retirada das faixas acon-

teceuapós reportagemdaFo-
lha, que revelouqueosanún-
cios do instituto, parceiro da
gestão Doria, levaram as pre-
feiturasregionaisdePinheiros

edoButantãareceberemnoti-
ficações daCPPU, a comissão
de paisagemmunicipal.
Oinstituto,quefezparcerias

com a prefeitura para instalar
os objetos, investena compra,
instalação e manutenção das
bandeiras em troca da expo-
sição damarca e do escritório
de advocacia que o sustenta.
O caso foi notificado pelo

CPPUapósadivulgaçãoemde-
zembro de vídeo em que Pau-
lo Mathias, prefeito regional
dePinheiros,enalteciaasban-
deiras, inauguradasemagosto
passado. Doria compareceu à
solenidade e, na ocasião, cha-
mou o evento demarcante.

faixaS irregulareS

GestãoDoria retira publicidade
que infringia lei CidadeLimpa

do “agora” -�Ummeninode12
anos fugiu da casa dos pais,
no Peru, atravessou a frontei-
ra com o Brasil a pé e viajou
de carona até Sorocaba (a 99
kmdeSP) para conhecer dois
irmãosyoutubers,dosquais é
fã. A viagemdurou seis dias e
ele foiencontradoquinta-feira
da semana passada (8).
SegundooConsulado-Geral

do Peru, o garoto saiu de casa
semavisarospais,apenascom
umdocumento.Elepediucaro-
naatéa fronteiracomoBrasil.
Omenino,“muitoesperto”,

segundo o cônsul afirmou a
funcionários, seguiu pedindo
caronaatéchegaraSãoPaulo,

onde teria sido assaltado, se-
gundooConselhoTutelarNor-
tedeSorocaba.Umamulherte-
ria ajudado o garoto comuma
passagemde ônibus até Soro-
caba, diz o Conselho Tutelar.
Lá, se dirigiu ao local onde

moramBruno,21,eLucasBer-
ti, 17, e esperou até que fizes-
sem fotos com ele. Depois do
encontro,amãedosyoutubers
chamou o Conselho Tutelar e
o menino foi levado para um
abrigo.Afamíliadogarotonão
sabia que ele estava no Brasil
—ele vai retornar de ônibus.
O canal do YouTube “Ir-

mãos Berti” tem 2,3 milhões
de inscritos.

ídoloS

Criança foge de casanoPerupara
conhecer youtubers emSorocaba
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