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Novo presidente do BNDES pretende
explicar “caixa-preta” em dois meses

Senado deve concluir reforma da
Previdência em 45 dias, prevê líder
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Mais de 821 milhões de pessoas
no mundo passaram fome em 2018

‘Obras faraônicas’ na
Muzema tiveram anuência
de servidores, diz MPRJ

Esporte
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Comercial
Compra:   3,77
Venda:       3,77

Turismo
Compra:   3,62
Venda:       3,92

Compra:   4,22
Venda:       4,22

Compra: 155,80
Venda:     189,28

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

17º C

9º C

Quarta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo

Com planejamento, discipli-
na, foco, união e muito trabalho,
a equipe RKC Imab atingiu o seu
objetivo de lutar pela vitória, li-
derando a maior parte da 4ª edi-
ção das 24 Horas Rental Kart In-
terlagos, disputadas no último
final de semana no Kartódromo
Ayrton Senna, na zona sul de São
Paulo. O resultado final mostrou
a Car Racing 1 em primeiro,
com 1168 voltas, seguida da
RKC Imab, a 1min06s101, e a
GPK 1, a três voltas, mostrando
o elevado nível e a competitivi-
dade do maior evento de kart
amador do Brasil.       Página 8

24 Horas Rental Kart
Interlagos: RKC Imab

comemora o vice-título A dupla Talita/Taiana (AL/
CE) superou na tarde de terça-
feira (16) as compatriotas Ca-
rol Solberg/Maria Elisa (RJ)
por 2 sets a 1 (21/12, 12/21,
14/16) na disputa do country
quota da etapa quatro estrelas
de Espinho (Portugal), pelo

Talita/Taiana vence country
quota em Espinho; País também

disputa etapa no Canadá
Circuito Mundial de vôlei de
praia 2019. O resultado cre-
dencia o time para a disputa
do classificatório, onde te-
rão que vencer uma rodada
eliminatória para então avan-
çar à fase de grupos do tor-
neio.                       Página 8

Alberto Otazú e Samer Ghosn recebem a bandeirada para o RKC
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Barrichello não vê a hora
de voltar a acelerar o Stock

#111 em Santa Cruz

Rubens Barrichello é um dos
destaques da temporada

Foram longos  40  d ias ,
desde a etapa de Londrina,
no Paraná, até este final de
semana (dias 20 e 21), quan-
do será realizada a quinta
etapa da temporada 2019 da
Stock Car no autódromo in-
ternacional de Santa Cruz do
Sul (RS). Por isso, Rubens
Barrichello não vê a hora de
vo l ta r  a  ace le ra r  o  S tock
#111  da  Mobi l  Fu l l  Time
Sports.                         Página 8
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Crazy+ Blow Up Race
antecipa comemoração do Dia

das Crianças em São Paulo

Priscilla com os filhos e a amiguinha Manuela

No calendário, o dia ensola-
rado do último domingo foi 14
de julho. Na percepção de quem
participou da edição de São Pau-
lo da Crazy+ Blow Up Race, pa-
recia 12 de outubro, quando se
comemora o Dia das Crianças. Os
11 obstáculos infláveis, gigantes
e coloridos instalados ao longo
do percurso de 5km no Parque
de Material Aeronáutico de São

Paulo (PAMA-SP)., no Cam-
po de Marte, garantiram a ale-
gria dos mais de seis mil ins-
critos. O público foi compos-
to majoritariamente por fami-
liares e grupos de amigos que
levaram os pequenos para uma
manhã de esporte e muita di-
versão. “A participação da cri-
ançada foi nota dez”, atestou
Fábio Avelar.              Página 8
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EUA
endurecem
regras para
concessão
 de asilo

Entrou em vigor na terça-
feira (16) novas medidas
adotadas pelo governo dos
Estados Unidos visando difi-
cultar o ingresso de imigran-
tes. Pelas novas regras, o
governo norte-americano 
não concederá asilo aos imi-
grantes que não o solicita-
rem antes em um “terceiro
país seguro”, em uma nova
tentativa de reduzir o flu-
xo migratório na fronteira
com o México, procedente
principalmente da América
Central.

“Um estrangeiro que en-
tre ou tente entrar nos EUA
através da fronteira sul, de-
pois de não ter solicitado
proteção em um terceiro país
fora dos seus países de cida-
dania, nacionalidade ou de
última residência legal habi-
tual que tivesse transitado a
caminho dos EUA, não está
apto para o asilo”, afirma a
nova ordem publicada no Re-
gistro Federal.

Dessa forma, um estran-
geiro que chegar aos EUA
pela fronteira sul terá que
apresentar um pedido de pro-
teção a algum país pelo qual
tenha passado antes de che-
gar ao território americano.
Um exemplo: um hondure-
nho que deixar seu país e
transitar pela Guatemala e
México antes de chegar à
fronteira terá que apresen-
tar um pedido para pelo me-
nos um desses países antes
de  so l i c i t a r  o  benef íc io
nos EUA.

A legislação foi apresen-
tada pelos departamentos de
Justiça e de Segurança Naci-
onal do governo do presiden-
te Donald Trump. (Agencia
Brasil)

Relatório da Orgnização
das Nações Unidas (ONU) re-
vela que uma pessoa a cada 10,
na população de todo o planeta,
passou fome no ano passado. O
número totaliza 821,6 milhões
de pessoas. Se considerada pes-
soas em condição “moderada”
de insegurança alimentar, o total
chega a 2 bilhões ou 26,4% da
população mundial

Conforme o documento  
Estado da Insegurança Ali-
mentar e Nutricional no Mun-
do , desde 2015, a taxa de
prevalência de desnutrição em
todo mundo parou de cair e
manteve-se em 11%. “A
prevalência da insegurança ali-
mentar moderada ou grave é

baseada na escala de experiên-
cia de insegurança alimentar.
Esse indicador vai além da
fome e fornece uma estimati-
va do número de pessoas sem
acesso estável a alimentos nu-
tritivos e suficientes durante
todo o ano”, diz o relatório.

O estudo destaca a gravi-
dade da situação infantil. É o
caso dos 20,5 milhões de be-
bês que nasceram abaixo do
peso (um em cada sete nasci-
dos); dos 148,9 milhões de cri-
anças menores de 5 anos com
estatura baixa para a idade
(21,9%); e dos 49,5 milhões
menores de 5 anos com peso
baixo em relação à altura
(7,3%).                    Página 4
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Muzema
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O subcoordenador do Grupo
de Atuação Especializada em
Meio Ambiente (Gaema) do Mi-
nistério Público do Estado do Rio
de Janeiro, promotor Plinio Vi-
nicius D’Ávila Araújo, destacou
na terça-feira (16) que chamou a
atenção dos investigadores o fato
de as construções na região da
Muzema, na zona oeste da capi-

tal, terem sido erguidas em área
“impossível de não ser notada”, já
que estava próxima de vias movi-
mentadas da região. 

Em entrevista coletiva à im-
prensa, o promotor apontou que
as “obras faraônicas” não pode-
riam ser realizadas sem a anuên-
cia de servidores públicos. Em
abril, dois prédios da região de-

sabaram, deixando 24 mortos.
“Não é possível construir

obras faraônicas dessa forma sem
a anuência, ainda que tácita, do ser-
viço público”, disse o promotor.
Entre os denunciados está uma ser-
vidora da prefeitura que, segundo o
promotor, teria atuado facilitando
o acesso da organização criminosa
a dados do município e ajudando o
grupo na obtenção de laudos.” Evi-
dentemente, existem outros servi-
dores públicos que estão inertes, ou
por medo da organização paramili-
tar ou porque foram cooptados pela
corrupção. Só dessa forma que se
pode construir esses prédios, por-
que não são puxadinhos, são pré-
dios multifamiliares exponenci-
ais”, ressaltou o Araújo.

Em nota, a Secretaria Muni-
cipal de Fazenda informou que a
servidora denunciada não possuía
acesso ao sistema de cadastro do
Imposto Predial Territorial Ur-
bano (IPTU) nem podia incluir
imóveis no programa.   Página 4

Bolsonaro participa
de reunião do

Conselho de Governo

Artesp e rodovias reforçam
campanha de imunização

contra o sarampo

Página 3

Turismo do Brasil no exterior
ganha nova marca

Toffoli suspende processos
que contêm dados sem
autorização judicial
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Governo de SP lança ‘Hora Marcada’
para agendar consultas e exames

O Governador João Doria
apresentou na terça-feira (16),
na Prefeitura de Ribeirão Preto,
o “Hora Marcada”, aplicativo
que visa otimizar o acesso e o
conforto dos usuários do SUS,
funcionando como uma “agenda
digital de saúde”. O app foi de-
senvolvido pela Prodesp, empre-
sa de dados e informática do
Governo do Estado.

“O Hora Marcada será uma
referência nacional. Começa em
Ribeirão Preto, vai pra toda a
região e, na sequência, vai pra
todo o Estado de São Paulo. O
mundo é da tecnologia, que aju-
da a saúde pública”, disse Doria.

Ribeirão Preto já disponibiliza
o app para pacientes de dez Uni-
dades Básicas de Saúde (confira
a lista aqui). A implantação será
expandida gradativamente no
município e, na sequência, para
outras cidades do Estado.

O projeto piloto começou na
UBS José Sampaio – Dr. Rubens
Nicoletti Filho, em 17 de junho.
Em menos de um mês, foi am-
pliado para outras nove UBS,
sendo a mais recente a de Vila
Mariana, onde o app passou a ser
disponibilizado nesta segunda-
feira (15). O evento também
contou com a presença do Se-
cretário de Estado da Saúde, José

Artesp e rodovias reforçam campanha
de imunização contra o sarampo

A Artesp (Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo)
e as concessionárias do Pro-
grama de Concessões Rodovi-
árias do Estado de São Paulo
irão reforçar a campanha de
imunização contra o sarampo
da Secretaria de Saúde do Es-
tado de São Paulo.

Até o dia 16 de agosto, os
painéis de mensagem variável
(PMVs) instalados nas rodovias
que dão acesso à capital paulista
irão exibir mensagens alertando
para a necessidade de vacinação
contra a doença.

Na cidade de São Paulo, a
campanha de vacinação contra o
sarampo foi prorrogada até o dia

16 de agosto. No mesmo perío-
do também haverá vacinação nos
municípios de Guarulhos, Osas-
co, São Bernardo do Campo,
Santo André e São Caetano, lo-
calidades onde a campanha teve
início na quinta-feira (11).

O público alvo são os jo-
vens com idade entre 15 e 29
anos, faixa etária considera-
da mais vulnerável às infec-
ções devido a menor procura
pela segunda dose da vacina.
Para esse público não é ne-
cessário a apresentação da car-
teirinha de vacinação para rece-
ber a dose da vacina.

De acordo com a Secretaria
de Saúde, na capital a meta é

imunizar 2,9 milhões de pesso-
as, enquanto nas outras seis ci-
dades da Grande São Paulo onde
a campanha teve início na sema-
na passada o objetivo é vacinar
900 mil jovens. Segundo balan-
ço da Secretaria, até 15 de julho
foram confirmados 384 casos
de sarampo em São Paulo, sen-
do que mais de 70% do total se
concentra na capital paulista,
com 272 casos.

As mensagens das concessi-
onárias sobre a campanha de va-
cinação serão mostradas nos pa-
inéis eletrônicos instalados nas
rodovias Anhanguera (SP-330) e
Bandeirantes (SP-348), opera-
das pela Autoban; Imigrantes

(SP-160) e Anchieta (SP-150),
sob concessão da Ecovias; Cas-
telo Branco (SP-280 – ViaOes-
te); e Ayrton Senna (SP-070 –
Ecopistas).

Por essas rodovias, chegam
a capital diariamente cerca de
350 mil veículos. Os painéis do
Rodoanel (nos trechos sob con-
cessão da SPMar e RodoAnel)
também exibirão as mensagens.
Serão veiculadas as seguintes
frases: “Proteja-se contra o sa-
rampo. Vacine-se!” e “Jovens de
15 a 29 anos. Vacinem-se con-
tra o sarampo”. As mensagens
serão utilizadas sempre que não
houver mensagem operacionais
a serem exibidas.

Henrique Germann Ferreira, do
Presidente da Prodesp, André
Arruda, e do Prefeito de Ribei-
rão Preto, Duarte Nogueira.

O “Hora Marcada” permite vi-
sualizar as datas e horários de
agendamentos de consultas e exa-
mes, além de cancelamentos e
reagendamentos. É possível soli-
citar agenda de clínico geral, gi-
necologista, pediatra e odontolo-
gista da UBS de referência. Para
agendamento de especialidades e
exames, é necessário o encami-
nhamento médico da UBS.

O aplicativo também pode
ser utilizado por mais de uma
pessoa. Crianças e idosos po-

dem ser cadastrados por seus
cuidadores mediante comprova-
ção de responsabilidade e apre-
sentação do cartão SUS em uma
UBS de vínculo.

Para ter acesso ao “Hora
Marcada”, o paciente deverá bai-
xar o aplicativo, disponível gra-
tuitamente na Google Store e, em
breve, na Apple Store. Após a ins-
talação, é preciso preencher infor-
mações básicas como número do
cartão SUS e CPF. O “passo a pas-
so” do uso pode ser consultado
em  horamarcada.saude.sp.gov.br,
onde há um vídeo tutorial e uma
relação de Perguntas Frequentes
para orientar a população.

Programa Município VerdeAzul 2019
qualifica 164 municípios de SP

O Programa Município
VerdeAzul (PMVA) da Secre-
taria de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Estado de São
Paulo entregou 164 certifica-
dos de qualificação para mu-
nicípios paulistas.

“Esta marca possibili ta
agregar valor para os produtos
gerados nos municípios. É um
símbolo que gera recurso. O
mundo sustentável abre uma
nova oportunidade para vocês
e vamos buscar a certificação
para que essa seja a consciên-
cia do nosso Estado”, disse o
secretário de Infraestrutura e

Meio Ambiente, Marcos Peni-
do. A entrega ocorreu na quin-
ta-feira (11), em Bauru.

A qualificação é conside-
rada pelos executivos um “si-
mulado” para a certificação
que ocorre ao final de cada ci-
clo anual. O município enca-
minha aos técnicos do PMVA
suas 85 tarefas, baseadas em
ações ligadas às diretivas do
Programa. De acordo com a
nota alcançada, a cidade é qua-
lificada para certificação.

“Estamos orgulhosos des-
sa edição que recebeu um vo-
lume recorde de inscritos para

a qualificação. Isso mostra o
quanto os municípios estão
atentos com suas responsabi-
lidades, com o meio ambien-
te, sobretudo com a qualidade
de vida de toda a população”,
destacou o coordenador do
Programa Município VerdeA-
zul, José Walter Figueiredo
Silva.

Atualmente, estão inscri-
tos no programa 638 municí-
pios do Estado que, ao parti-
ciparem de um ciclo, são ava-
liados em ações fundamenta-
das em dez diretivas: Municí-
pio Sustentável, Estrutura e

Educação Ambiental, Conse-
lho Ambiental, Biodiversida-
de, Gestão das Águas, Quali-
dade do Ar, Uso do Solo, Ar-
borização Urbana, Esgoto Tra-
tado e Resíduos Sólidos.

Os municípios certifica-
dos ganham o direito de utili-
zar a logomarca da certifica-
ção e assim agregar valor às
transações comerciais de seus
produtos. Com a qualificação,
os interlocutores municipais
podem ter acesso ao sistema
por meio de senha e login para
conferir as notas e avaliações
das suas cidades.

Matrículas estão abertas para
cursos de EJA do 2º semestre

Cidadãos fora da idade esco-
lar que pretendem retomar os es-
tudos ainda podem se inscrever
para as aulas do segundo semes-
tre na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) nas esco-
las da rede estadual de São Paulo.

O ciclo referente ao Ensino
Fundamental (6º ao 9º ano), com
duração de quatro semestres, é
aberto a estudantes com idade
mínima de 15 anos. Já o Ensino

Médio (1ª a 3ª série) está volta-
do a candidatos acima de 18
anos e pode ser concluído em
três semestres.

Procedimentos
Atualmente, a rede estadual

conta com 190 mil alunos de
EJA matriculados em 1.100 es-
colas de todo o Estado. O cadas-
tro pode ser feito em qualquer
escola da rede, porém é neces-

sário estar atento, pois a unida-
de em que ocorrerão as aulas
pode ser outra.

Por isso, é indicado que, uma
semana antes do início das au-
las, o aluno retorne à escola em
que foi feito o cadastro para con-
firmar horário e endereço de
onde irá estudar. Para inscrição,
o interessado deve apresentar
documento de identidade (cer-
tidão de nascimento e RG) e

comprovante de residência e, se
houver, o histórico escolar.

No caso de alunos com me-
nos de 18 anos, o cadastro deve
ser feito pelos pais ou responsá-
veis. Na EJA, o projeto pedagógi-
co prevê, além do currículo ofi-
cial, atividades que dialoguem
com a vida profissional e cotidia-
no dos alunos. O início do segun-
do semestre na rede estadual está
marcado para o dia 31 de julho.

Casa das Rosas terá sessões
de cinema ao ar livre

Casa das Rosas

Entre os meses de julho e
setembro, a Casa das Rosas, na
capital paulista, vai receber o
tradicional cinema ao ar livre.
O Jardim Paradiso exibirá di-
versos clássicos gratuitamen-
te, com filmes que tratam da
trajetória de pintores impor-
tantes. As sessões serão abertas
ao público e acontecem às quin-
tas-feiras, sempre às 19h.

No dia 18 de julho, quinta-
feira, será exibido o filme  Po-
llock (2000), dirigido por Ed
Harris. O longa, que é indicado
para maiores de 14 anos, conta
a vida do pintor Jackson Pollo-
ck, a primeira celebridade ame-
ricana no mundo das artes plás-
ticas, conhecido por seu estilo
abstrato-expressionista inova-
dor. Sua trajetória de abusos al-
coólicos e de uma relação amo-
rosa muito conturbada, o levou

da ascensão à decadência. A obra
tem 122 minutos.

Já a trajetória do italiano
Amedeo Modigliani também
será exibida no filme Modiglia-

ni – A paixão pela vida,dirigido
por Mick Davis. No dia 1º de
agosto o público conhecerá a
vida adulta do pintor em Paris,
onde se destaca no meio artísti-

co, conta com a amizade turbu-
lenta e o assessoramento de Pa-
blo Picasso, e suas experiênci-
as no meio boêmio.

No dia 15 é a vez de Rem-
brandt, com direção de Alexan-
der Korda.

Em setembro, dia 5, a dire-
ção de Peter Webber em A moça
com brinco de pérola, com três
indicações ao Oscar, recria o
ambiente onde o holandês Johan-
nes Jan Vermeer pintou o qua-
dro que dá nome ao longa, que
tem duração de 100 minutos.

Serviço
Jardim Paradiso – Casa

das Rosas
Local: Espaço Haroldo de

Campos de Poesia e Literatura,
Avenida Paulista, 37 – Paraíso –
São Paulo (próximo à estação
Brigadeiro do metrô)
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( MÍDIAS ) A coluna [diária] de política do jornalista e

cronista Cesar Neto é publicada na imprensa desde 1993. Em

São Paulo (SP), no jornal “O DIA” [3º mais antigo diário em cir-

culação]. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos

pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal  

+
CÂMARA (SP) Camilo Cristófaro (líder PSB), comemoran-

do muito o fato do PSB nacional ter abraçado a candidatura do

ex-governador (SP) Marcio França, coisa que o vereador paulis-

tano tinha feito já no final de 2018, quando França quase foi ree-

leito e foi o mais votado na cidade de São Paulo                     

+          
PREFEITURA (SP) O ex-senador (SP) Aloysio não aceitou

convite pra ser Casa Civil de Bruno Covas [novo PSDB de Do-

ria]. Quem segue cotado é o deputado federal Gilberto Nasci-

mento (PSC), cujo filho vereador foi Secretário (Ação Social)

do governador - agora candidato à prefeito - França (PSB)       

+
ASSEMBLEIA (SP) Deputado Gil ‘Carteiro Reaça’, líder do

PSL Bolsonarista tá mais cotado do que o ex-deputado estadual e

agora senador major Olimpio pra assumir a presidência do parti-

do no Estado, caso o deputado federal Eduardo Bolsonaro acabe
virando Embaixador em Washington (USA)    

+
GOVERNO (SP) Quem não tem como não apoiar seu ex-

vice na prefeitura paulistana, mas ao mesmo tempo não tem como

não deixar uma porta aberta pra deputada federal Joice (no PSL)

pra prefeitura paulistana é o governador (SP) Doria [reformador

do PSDB que agora domina nacionalmente] 

+
CONGRESSO -  Reformas [com ou sem Estados e municí-

pios da Previdência], aprovação ou não da Lei anticrime do mi-

nistro (Justiça)  Moro e ida ou não de Eduardo Bolsonaro pra ser

Embaixador em Washington (USA) e reformas Tributárias vão

bombar na Câmara Federal e no Senado neste 2019           

+
PRESIDÊNCIA - Nova Previdência, mais Privatizações e

nova Tributação, com simplificação dos Impostos. São as priori-

dades do governo Bolsonaro (no PSL), pra que o Brasil consiga

sair da condição de maior queda do PIB de um país que não está
em guerra. As piores guerras são as econômicas              

+
PARTIDOS - Além do PDT [do Brizolismo herdado por Lupi

e que deu procuração pro Ciro], o PSB [ainda sob o mando da

família pernambucana de Arraes] vão decidir se expulsam ou não

parlamentares que votaram pelas reformas Previdenciárias. Vira-

rão neo ‘heróis sem causa’ do Século 21 ?      

+
HISTÓRIAS - Meio Século da chegada da NASA (USA) na

Lua e quase nada a comemorar por aqui. Verdadeiros Cristãos,

que se apoiam na literatura bíblica aproveitam pra dizer que o

Único e Verdadeiro DEUS não criou homem e mulher pra vive-

rem em outros lugares que não no Paraíso Terrestre                     
         

+ 
( EDITOR ) A coluna [diária] de política do jornalista e

cronista Cesar Neto tornou-se referência das liberdades
possíveis na imprensa, nas Instituições e nos partidos. Recebeu
a Medalha Anchieta [Câmara Municipal de São Paulo] e o Colar

de Honra ao Mérito [Assembleia do Estado de São Paulo]
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Acordo afasta dúvida sobre
sobrevivência do Mercosul,

diz especialista
Após 20 anos de negociações, o Mercosul e a União

Europeia fecharam acordo no último dia 28 de junho. Os efeitos
práticos da decisão não são imediatos, avaliam especialistas, mas
afastam as dúvidas sobre a sobrevivência do bloco sul-america-
no. Estão previstas etapas de transição, com abertura de merca-
dos e redução das tarifas, que levarão até dez anos para serem
concluídas.

“A perspectiva do acordo dá ao Mercosul uma nova agenda
para os próximos anos. O bloco vinha estagnado. Agora, de uma
vez por todas, se deixa de lado a discussão sobre a validade do
Mercosul. Estamos falando de dois importantes mercados, como
são o Mercosul e União Europeia, que finalmente chegaram a
um acordo”, dissena segunda-feira (15) Antonio Carámbula, di-
retor-executivo da Uruguay XXI, agência uruguaia de promoção
de exportações e investimentos.

Para Carámbula, o acordo com a União Europeia é o mais
importante do ponto de vista comercial desde o Tratado de As-
sunção, que criou o Mercosul há quase 30 anos. “Foram mais de
20 anos de esforço para conseguir esse acordo. Tendo em conta
os fenômenos protecionistas que estão acontecendo no mundo,
o comércio como ferramenta de desenvolvimento mostra qual
deve ser o caminho”, disse à Agência Brasil.

O acordo, apesar de atingir alguns setores mais sensíveis,
como é o caso dos lácteos e dos vinhos, é visto com bons olhos
pelo mercado uruguaio.

“O Uruguai tem estabilidade política, econômica, segurança
jurídica, um crescimento contínuo e investimentos em tecnolo-
gia. É um país ideal para investir e, daqui, exportar para merca-
dos mais amplos. Somos um importante produtor de alimentos,
com 3,5 milhões de habitantes, 12 milhões de cabeça de gado,
produzimos alimentos para mais de 30 milhões de pessoas, e
podemos chegar a mais de 50 milhões em poucos anos”, disse
Carámbula.

Vinhos e carnes
Quanto ao mercado de vinhos, o receio dos uruguaios não é

em relação ao mercado interno do país. Está relacionado à entra-
da de vinhos europeus no mercado brasileiro, por exemplo, a
preços mais competitivos. Para Carámbula, essa competição com
os países vizinhos pode gerar inconvenientes e desafios, mas ele
acredita que o Uruguai não será negativamente impactado.

“O vinho é um produto muito importante para o Uruguai, está
associado à nossa marca país, como destino gastronômico, pela
qualidade das nossas carnes e nossos vinhos, especialmente o
Tannat, que é uma variedade de uva que dá praticamente só aqui
no Uruguai. Mas acredito que temos a possibilidade de seguir
sendo muito competitivos.”

“Para se ter uma ideia, pagamos de tarifa à União Europeia
mais de US$ 100 milhões de dólares ao ano. E praticamente 80%
corresponde à carne. O acordo vai permitir ao Uruguai eliminar
essas tarifas.”

De acordo com documento divulgado pelo governo uruguaio
na semana passada, cálculos primários estimam um benefício en-
tre 40 e 70 milhões de dólares anualmente, no setor das carnes.

Mel
Os empresários do setor da apicultura também estão atentos.

Para o uruguaio Fernando Camps, que produz e exporta mel, não há
efeitos concretos a curto prazo, mas a notícia do acordo foi boa.

“Somos cautelosos porque esse primeiro acordo é político,
não vai ocorrer a curto prazo, mas a longo prazo. Faltam muitas
etapas e o processo de ratificação acontece em vários países,
aqui e lá [na Europa] e passa pelos parlamentos. Mas a notícia é
boa, é melhor que se comece a avançar, faz 20 anos que espera-
mos um acordo desse tipo”, disse.

Camps disse que Brasil, Argentina e Uruguai são os princi-
pais produtores e exportadores de mel da região e produzem
muito mais do que consomem. “É o oposto do que ocorre nos
países do Norte, principalmente Europa e Estados Unidos. Hoje
em dia, o Uruguai exporta mais de 50% do mel produzido para a
Europa. Mas o negócio do mel é muito dinâmico, pode mudar e
passar a exportar para os Estados Unidos, por exemplo, muito
rapidamente”.

Segundo Camps, o acordo, de certa maneira, visa proteger os
mercados de futuros desequilíbrios.

“O importante é que estabelece uma cota de 45 mil toneladas
de mel, que poderá ser exportado para a Europa sem tarifas, a ser
implementada dentro de cinco anos. Não é muito mais do que se
vende para a Europa hoje em dia. Então, acreditamos que a cota
marca um limite para que não mude tanto a estrutura, que venda-
mos o mesmo ou um pouquinho mais, mas não muito mais. A
ideia é manter certa estabilidade nos volumes, ao menos nos pri-
meiros anos do acordo, e não gerar problemas com outros mer-
cados”, defende Camps.

Apenas no setor de mel, os cálculos primários estimam um
benefício de cerca de 5 milhões de dólares anualmente.

Segundo documento elaborado conjuntamente pelo Ministé-
rio de Economia e Finanças do Uruguai e o Instituto Uruguay
XXI, em 2016, as exportações uruguaias pagam anualmente US$
270 milhões de tarifas, dos quais 40% (US$ 106 milhões) cor-
respondem a tarifas pagas por exportações para a UE.

Concretização
Para valer, o acordo ainda precisa ser aprovado pelos parla-

mentos dos países de cada um dos blocos. A expectativa do Mi-
nistério da Agricultura do Brasil é que isso ocorra no prazo de
um a dois anos. Os países que não ratificarem não terão direito
às condições definidas.

Para o governo uruguaio, o Mercosul vem apostando siste-
maticamente em sua integração ao mundo. O acordo com a União
Europeia foi só o primeiro de uma série que conta com o
EFTA (área de libre comércio formada pela Suíça, Noruega, Is-
lândia e Liechtenstein) e, ainda, com Canadá, Coreia do Sul e
Singapura. A abertura para o mercado europeu deve ajudar a mo-
dernizar o bloco sul-americano, por meio da adoção de práticas
mais transparentes e inovadoras.

O Ministério das Relações Exteriores do Uruguai definiu o
acordo como “amplo e equilibrado” e que compreende um pro-
cesso de integração com um comércio recíproco total de apro-
ximadamente US$ 90 bilhões.

A UE é o segundo destino comercial do Mercosul, assim
como o segundo destino das exportações uruguaias, ficando atrás
da China. Cerca de 20% das exportações uruguaias vão para a
Europa, com destaques para a carne bovina, celulose, madeira,
arroz, couros, cítricos e mel. (Agencia Brasil)
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Presidente da instituição, Gustavo Montezano

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) pretende explicar a
“caixa-preta” na instituição fi-
nanceira em até dois meses, dis-
se  na terça-feira (16), o novo
presidente da instituição, Gusta-
vo Montezano. Ele disse que não
tem opinião formada sobre as
gestões anteriores, mas que pre-
cisa explicar decisões tomadas
nos últimos anos pelo banco.

“O que a gente está se pro-
pondo a fazer é explicar a ‘cai-
xa-preta’. Há uma duvida clara
sobre o que há ou não no BN-
DES. Cada um me conta uma in-
formação diferente da mesma
história. Ao fim de dois meses,
quero ser capaz de explicar esse
conjunto de regulações, emprés-
timos, perdas financeiras que
contextualizam a ‘caixa-preta’. O
que sairá desse estudo, eu prefi-
ro não comentar agora. Prefiro
fazer o dever de casa e qualifi-
car esse tema”, disse Monteza-
no na terça-feira (16), na pri-
meira entrevista coletiva após
assumir o cargo.

Utilizada pelo presidente
Jair Bolsonaro, a expressão
“caixa-preta do BNDES” refe-
re-se a financiamentos para a
exportação de serviços a paí-
ses em desenvolvimento,
como Cuba, Angola, Repúbli-
ca Dominicana e Argentina.
Atualmente, o banco divulga
as condições dessas opera-
ções na página BNDES Trans-
parente, mas Montezano dis-
se ser prioridade número um
da sua gestão prestar mais escla-
recimentos à sociedade.

“Qualquer que seja a conclu-
são, a gente precisa ser transpa-
rente e trazer ela para a socieda-
de e para a mídia. Qualquer coi-
sa que eu fale agora, pode ser
leviano ou parcial. Esperem dois
meses para a gente ter algo com-
pleto e conclusivo. É a priorida-
de um do banco. Aspecto de ima-
gem, protocolo, a gente tem de
analisar sobre todas essas óti-
cas”, explicou.

Metas
Montezano tomou posse na

terça-feira (16) no comando do
banco, substituindo o economis-
ta e ex-ministro Joaquim Levy,
que pediu demissão em junho.
Além da divulgação dos detalhes
da “caixa-preta” do banco, ele
anunciou quatro metas: a venda
de ações de empresas em poder
do banco; a devolução ao Tesou-
ro de R$ 126 bilhões até o fim
do ano e de R$ 144 bilhões até
o fim de 2022; um plano de me-
tas, orçamento e dimensiona-
mento para os próximos três
anos; e a prestação de serviços
de assessoria financeira a órgãos
do governo federal, a estados e
municípios.

Em relação à venda de ações,
Montezano disse que pretende
acelerar a venda da participação
do banco em empresas públicas
e privadas. Hoje, o BNDESPar,
ramo do BNDES que detém pa-
péis de empresas, tem R$ 106,8
bilhões em ações, das quais R$
53,3 bilhões da Petrobras; R$
16,5 bilhões da Vale; R$ 9,3 bi-
lhões da Eletrobras e R$ 9,26
bilhões da JBS. O banco ainda
tem papéis em empresas de ce-
lulose e de empresas estaduais
do setor elétrico, entre outras.

Montezano reconheceu que
não pode desfazer-se de todos os
papéis de uma só vez, para evitar

que o preço das ações desabe no
mercado e o banco tenha prejuí-
zo. No entanto, comprometeu-
se a acelerar as vendas, sem dar
prazo. “Boa parte hoje são posi-
ções especulativas. Se o preço
das ações sobe, é um mero gan-
ho financeiro sem nenhuma en-
trega para a sociedade. É melhor
tirar dinheiro daqui e colocar em
outros ativos, como o saneamen-
to, que também vai ter retorno
financeiro, mas muito mais ou-
tros derivados disso para a soci-
edade como um todo”, disse.

Segundo ele, o BNDESPar
pode até comprar ações de em-
presas, se comprovado que a par-
ticipação renderá retornos para
a sociedade, como investimen-
tos em educação e saneamento
básico.

Devolução
Depois de o banco ter devol-

vido R$ 30 bilhões ao
Tesouro neste ano, Montezano
comprometeu-se a devolver
mais recursos até atingir o valor
prometido de R$ 126 bilhões no
fim do ano. Ele esclareceu que
o ressarcimento não prejudica-
rá a segurança financeira do ban-
co, porque o dinheiro sairá do
caixa da instituição, não do ca-
pital (dinheiro que precisa ficar
parado para cumprir requisitos
de segurança).

Segundo Montezano, a estra-
tégia permitirá ao banco empres-
tar cerca de R$ 70 bilhões por
ano. “Esse é o valor próximo da
média histórica, antes de outros
governos injetarem recursos no
banco para emprestar para seto-
res escolhidos”, esclareceu.

Além dos títulos públicos
emprestados pelo Tesouro, o
governo injetou R$ 36 bilhões
em instrumento híbrido de capi-
tal e dívida (ITCD) no banco nos
últimos anos. No entanto, Mon-
tezano disse que a devolução
desses instrumentos, como está
ocorrendo com a Caixa Econô-
mica Federal, não tem prazo para
ocorrer. “Somente depois que a
gente reembolsar os recursos do
Tesouro, vamos começar a dis-
cutir a devolução do ITCD”, ex-
plicou.

Assessoria financeira
Sobre a venda de serviços de

assessoria financeira, Monteza-
no explicou que o BNDES pre-
tende auxiliar o governo federal,
estados e municípios nas áreas
de privatização, concessão, in-
vestimentos, parcerias público-
privadas e reestruturação finan-
ceira. Os contratos serão vincu-
lados ao sucesso de cada opera-
ção. “Caso a concessão ou pri-
vatização seja bem-sucedida, o
banco recebe uma parte do re-
sultado em forma de comissão”,
disse.

O presidente do BNDES
confirmou que os primeiros cli-
entes do banco serão o Ministé-
rio da Infraestrutura, nos proje-
tos de concessões; a Casa Civil,
responsável pelo Projeto Pilo-
to de Investimentos, e a Secre-
taria de Desestatização, Desin-
vestimentos e Mercados do Mi-
nistério da Economia, que coor-
denará as privatizações. O ban-
co oferecerá assessoria técnica
e conhecimento para o planeja-
mento das operações. Numa se-
gunda etapa, o serviço será es-
tendido a prefeituras e governos
estaduais. (Agencia Brasil)

Inflação pelo IGP-10 sobe de 0,49%
em junho para 0,61% em julho

O Índice Geral de Preços-
10 (IGP-10),  medido pela
Fundação Getulio Va rgas
(FGV), registrou inflação de
0,61% em julho.

O percentual é superior ao
observado em junho (0,49%).

Com isso, o índice acumula
4,41% no ano e 6,23% em 12
meses.

A alta da taxa na passagem
de junho para julho foi puxada
pelos preços no varejo e pelo
custo da construção. A infor-

mação foi dada hoje, no Rio 
de Janeiro, pela FGV.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede o varejo,
subiu de 0,02% em junho
para 0,07% em julho. Já o
Índice Nacional de Custo da

Construção passou de 0,04%
para 1,08%.

O Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo, que mede o ata-
cado, registrou, em julho, a
mesma taxa de junho (0,72%).
(Agencia Brasil)

Turismo do Brasil no exterior ganha nova marca
O Instituto Brasileiro de Tu-

rismo (Embratur) desenvolveu 
uma nova marca para promover
o turismo do Brasil no exterior.
Ela virá acompanhada do slogan-
Visit and love us (Visite e encan-
te-se), ou seja, um convite aos
visitantes se encantarem com o
Brasil, conhecendo  apreciando
tudo de melhor que o país pode
oferecer.

De acordo com a Embratur,
a nova marca é inspirada na Ban-
deira Nacional, símbolo do país

reconhecido em todo o mundo.
“É o maior símbolo nacional.
Nossa natureza, nossos esportis-
tas, a música, a comida, todos
estes pontos da cultura nacional
levaram nossa bandeira lá fora,
com muita maestria, e nós, como
governo, devemos fazer jus a
esse país tão rico”, disse o pre-
sidente da Embratur, Gilson
Machado Neto.

 “Nos inspiramos também na
rosa dos ventos, em um Brasil
que em todas suas direções é lin-

do e cheio de vida, natureza, cul-
tura e encantamento”, acrescen-
tou. “Esta nova marca chancela
isto e a importância do governo
federal dá ao setor do turismo,
fortalecendo a imagem do Bra-
sil e sua bandeira em todo o
mundo”, frisa o presidente Em-
bratur.

Outra mudança na marca é
uso da letra “z”, na grafia do
nome do país em inglês, no lu-
gar do “s” na grafia em portugu-
ês. Segundo a Embratur, a troca

de letra objetiva fortalecer o
marketing digital da marca “Bra-
zil”, facilitando as buscas na in-
ternet realizadas pelos estran-
geiros.

A nova marca foi desenvol-
vida pelos próprios servidores da
Embratur, trazendo economia e
agilidade no desenvolvimento do
projeto. O Instituto pretende ain-
da fazer um lançamento oficial,
com a participação do Presiden-
te da República, Jair Bolsonaro.
(Agencia Brasil)

Banco Pan lidera lista de reclamações
no segundo trimestre

O Banco Pan liderou
o ranking de reclamações con-
tra instituições financeiras no
segundo trimestre deste ano, de
acordo com lista divulgada  na
terça-feira (16) pelo Banco Cen-
tral (BC). A lista refere-se a ban-
cos que têm mais de 4 milhões
de clientes em sua base. Em se-
gundo e terceiro lugares, apare-
cem o Bradesco e o Santander,
respectivamente.

No período apurado, o Ban-
co Central (BC) recebeu 701
queixas consideradas proceden-
tes contra o Pan, a maioria delas
relacionadas à “oferta ou pres-
tação de informação a respeito
de produtos e serviços de forma
inadequada”, com 159 registros,
seguida por “irregularidades re-
lativas a integridade, confiabili-
dade, segurança, sigilo ou legi-
timidade dos serviços relaciona-
dos à operações de crédito”, com
88 ocorrências.

O ranking de reclamações é
formado a partir das demandas
do público registradas nos ca-
nais de atendimento do Banco
Central, como internet, aplica-

tivo, correspondência, feitas
presencialmente ou por telefo-
ne. São consideradas reclama-
ções procedentes as ocorrênci-
as registradas no período de re-
ferência em que se verificou in-
dício de descumprimento por
parte da instituição financeira.

Participam do ranking , além
dos bancos comerciais, os ban-
cos múltiplos, os cooperativos,
os de investimento, as filiais de
bancos comerciais estrangeiros,
caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e in-
vestimento e administradoras de
consórcio. As listas se dividem
entre aquelas instituições finan-
ceiras com mais ou menos de 4
milhões de clientes.

Para fazer o ranking, as re-
clamações procedentes são di-
vididas pelo número de clien-
tes da instituição financeira que
originou a demanda e multipli-
cadas por 1 milhão. Assim, é
gerado um índice, que repre-
senta o número de reclama-
ções da instituição financeira
para cada grupo de 1 milhão de
clientes. O resultado é, portan-

to, avaliado pela quantidade de
clientes de cada instituição fi-
nanceira, combinada com o nú-
mero de reclamações.

Com esse cálculo, o Banco
Pan liderou a lista com índice de
168,45 reclamações para cada 1
milhão de clientes. Ao todo, a ins-
tituição tem 4,1 milhões de cli-
entes. Em segundo lugar
no ranking do segundo trimestre,
aparece o conglomerado Brades-
co, com índice 24,50 e um total
de 2.448 reclamações registradas.
O Bradesco soma 99,8 milhões de
clientes. O conglomerado Santan-
der vem em seguida, com índice
23,75 e um total de 1.080 recla-
mações, considerando um total de
45,4 milhões de clientes.

A Caixa Econômica Federal,
que tem pouco mais de 92,2 mi-
lhões de clientes, obteve índice
de 20,71 com 1.910 reclama-
ções. Já o Banco do Brasil, com
base de 65 milhões de clientes,
registrou índice de 20,63, com
1.342 reclamações.

Em nota, o Santander disse
que “permanece com total em-
penho para prestar o melhor

atendimento aos clientes e tra-
balhar continuamente na melho-
ria dos seus processos, ofertas
e atendimento, tornando-os mais
simples e ágeis para garantir a
satisfação dos consumidores
com o banco”.

Também em nota, o Brades-
co informou que reduzir os ín-
dices de reclamação é objetivo
permanente do banco, assim
como oferecer atendimento de
qualidade a todos os clientes e
usuários. “O banco desenvolve
um extenso programa de análise
da origem das manifestações de
seus clientes e usuários. Esse
trabalho é realizado juntamente
com os gestores de produtos,
processos e serviços e vem pro-
duzindo melhorias na solução e
redução das manifestações.
Além disso, entre outras ações
adotadas, estão os constantes in-
vestimentos em treinamento do
quadro de colaboradores e em in-
fraestrutura. É importante ressal-
tar que o Bradesco tem uma po-
sição de respeito absoluto ao cli-
ente e aos seus interesses”, diz a
nota. (Agencia Brasil)
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Relatório da Orgnização das
Nações Unidas (ONU) revela
que uma pessoa a cada 10, na
população de todo o planeta, pas-
sou fome no ano passado. O nú-
mero totaliza 821,6 milhões de
pessoas. Se considerada pesso-
as em condição “moderada” de
insegurança alimentar, o total
chega a 2 bilhões ou 26,4% da
população mundial

Conforme o documento   Es-
tado da Insegurança Alimentar
e Nutricional no Mundo , desde
2015, a taxa de prevalência de
desnutrição em todo mundo pa-
rou de cair e manteve-se em
11%. “A prevalência da insegu-
rança alimentar moderada ou
grave é baseada na escala de ex-
periência de insegurança ali-
mentar. Esse indicador vai além
da fome e fornece uma estima-
tiva do número de pessoas sem
acesso estável a alimentos nutri-
tivos e suficientes durante todo
o ano”, diz o relatório.

O estudo destaca a gravidade
da situação infantil. É o caso dos
20,5 milhões de bebês que nasce-
ram abaixo do peso (um em cada
sete nascidos); dos 148,9 milhões
de crianças menores de 5 anos
com estatura baixa para a idade
(21,9%); e dos 49,5 milhões me-
nores de 5 anos com peso baixo
em relação à altura (7,3%).

Continentes
Segundo o relatório, no ano

passado, a Ásia (especialmente
o sul do continente) teve o mai-
or número absoluto de pessoas
com fome: 513,9 milhões no
total. Na África, 256,1 milhões
de indivíduos estavam nessa si-
tuação e na América Latina e no
Caribe, 42,5 milhões.

Em termos proporcionais, a
situação é mais grave no lado
oriental da África, onde uma de
cada três pessoas (30,8%) está
subnutrida. A ONU aponta como
causas os conflitos locais, fenô-

menos climáticos e a retração
econômica.  

“Juntos, a África e a Ásia têm
a maior parcela de todas as for-
mas de desnutrição, sendo res-
ponsáveis por mais de nove en-
tre 10 crianças com atraso no
crescimento e mais de nove en-
tre 10 crianças com debilitação
em todo o mundo”, assinala a
nota da ONU.

Lusófonos
Apesar de identificar fome,

a nota da ONU faz destaque po-
sitivo entre os países lusófonos
(falantes da língua portuguesa),
em especial do Brasil.

“Nos últimos 12 anos, va-
mos dizer, a prevalência da su-
balimentação em Angola caiu
pela metade, de 55% para 25%
da população e em Moçambique
também, a prevalência da suba-
limentação caiu no mesmo pe-
ríodo, de 37% para 28%. Ou seja,
em ambos os países, a tendên-

cia é positiva, porém, a situação
continua preocupante.  Em Cabo
Verde e no Brasil, a situação é
melhor. Em Cabo Verde, a fome
atingiu 13% da população e me-
nos de 2,5% da população no
Brasil”, descreve o relatório.

O documento foi lançado por
cinco agências da ONU: a Orga-
nização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação
(FAO); a Organização Mundial da
Saúde (OMS); a Agência da ONU
para Refugiados (Acnur); o Fun-
do das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef); o Programa Mun-
dial de Alimentação (PMA; e o
Escritório das Nações Unidas de
Assistência Humanitária (Ocha).

Além dos problemas de fome
e desnutrição, o relatório da
ONU aponta para o problema de
obesidade. “Em 2018, a estima-
tiva é de que 40 milhões de cri-
anças menores de 5 anos esta-
vam acima do peso”, diz a nota
da ONU. (Agencia Brasil)

‘Obras faraônicas’ na Muzema tiveram
anuência de servidores, diz MPRJ

O subcoordenador do Gru-
po de Atuação Especializada em
Meio Ambiente (Gaema) do
Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, promotor Plinio
Vinicius D’Ávila Araújo, destacou
na terça-feira (16) que chamou a
atenção dos investigadores o fato
de as construções na região da
Muzema, na zona oeste da capi-
tal, terem sido erguidas em área
“impossível de não ser notada”,
já que estava próxima de vias
movimentadas da região. 

Em entrevista coletiva à im-
prensa, o promotor apontou que
as “obras faraônicas” não pode-
riam ser realizadas sem a anuên-
cia de servidores públicos. Em
abril, dois prédios da região de-
sabaram, deixando 24 mortos.

“Não é possível construir
obras faraônicas dessa forma
sem a anuência, ainda que táci-
ta, do serviço público”, disse o
promotor. Entre os denunciados
está uma servidora da prefeitu-
ra que, segundo o promotor, te-
ria atuado facilitando o acesso
da organização criminosa a da-
dos do município e ajudando o
grupo na obtenção de laudos.”
Evidentemente, existem outros
servidores públicos que estão

inertes, ou por medo da organi-
zação paramilitar ou porque fo-
ram cooptados pela corrupção.
Só dessa forma que se pode
construir esses prédios, porque
não são puxadinhos, são prédi-
os multifamiliares exponenci-
ais”, ressaltou o Araújo.

Em nota, a Secretaria Muni-
cipal de Fazenda informou que a
servidora denunciada não pos-
suía acesso ao sistema de cadas-
tro do Imposto Predial Territo-
rial Urbano (IPTU) nem podia
incluir imóveis no programa. 

“A Fazenda acrescenta ain-
da que desaprova qualquer des-
vio de conduta e está à disposi-
ção do Ministério Público para
colaborar com a apuração dos
fatos e que, no momento,
aguarda mais informações para
abrir uma sindicância adminis-
trativa”, diz a nota

14 presos
Com o apoio da Polícia Ci-

vil, o Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro cumpriu
hoje 14 dos 17 mandados de
prisão temporária que foram
expedidos contra a quadrilha
acusada de exploração imobili-
ária clandestina em área de

Mata Atlântica. Cerca de 7 mil
metros quadrados de mata fo-
ram desmatados para a constru-
ção de prédios que, segundo o
MP, não ofereciam condições
mínimas de segurança aos mo-
radores. Dois deles desabaram
em 12 de abril, deixando 24
mortos. 

No cumprimento dos man-
dados de prisão e de busca e
apreensão foram encontradas
ainda seis armas, munições, e
R$ 1,5 milhão em dinheiro e
cheque, além de documentação
que comprova transações imo-
biliárias.

O promotor explicou que os
denunciados se dividiam em
três grupos: os empreendedo-
res, que buscavam os terrenos
e iniciavam a construção; os in-
vestidores, que capitalizavam a
construção em busca de renda
com aluguéis e revendas dos
imóveis irregulares; e os cor-
retores, que vendiam os imóveis
para famílias que, em geral, bus-
cavam sair de comunidades po-
bres da cidade. O grupo tinha
ainda ligação com milícias da
região e chegou a movimentar
cerca de R$ 25 milhões com a
venda e construção dos prédi-

os. 
Para dificultar demolições e

desapropriações, os prédios
eram rapidamente divididos,
com lojas no térreo e famílias
nos andares de cima. Quando as
investigações começaram, em
2014, para apurar o desmata-
mento na região, e, em 2016, já
havia seis prédios na Muzema.
O número que saltou para de-
zenas em cinco anos. Além dos
dois edifícios que desabaram,
cinco já foram demolidos pela
prefeitura e mais seis estão na
lista de condenados pela Defe-
sa Civil.

Apesar das prisões, o MP dis-
se acreditar que “seria ingenui-
dade pensar que a operação de
hoje resolveria o problema de
organização criminosa naquela
localidade”. “É importante, mas
a gente tem que continuar”. 

A denúncia apresentada pelo
MP-RJ envolve 25 pessoas fí-
sicas e duas pessoas jurídicas,
as empresas BLX Serviço de
Engenharia Ltda e Manuel Con-
tainers Andaimes Rio Eireli –
Rio Containers, que, segundo os
promotores, tinham suas ativi-
dades voltadas para dar suporte
à quadrilha. (Agencia Brasil)

Senado deve concluir
reforma da

Previdência em
45 dias, prevê líder
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Jair Bolsonaro

Bolsonaro participa
de reunião do

Conselho de Governo

O presidente Jair Bolsona-
ro participou na terça-feira
(16), no Palácio da Alvorada,
em Brasília, da 16ª Reunião do
Conselho de Governo. Perio-
dicamente, o alto escalão se
reúne para avaliar as ações de-
senvolvidas e discutir as prio-
ridades da agenda do governo
federal.

O encontro começou às
8h15. Estavam presentes, entre
outros ministros, Paulo Gue-
des, da Economia; Tereza Cris-
tina, da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e Onyx Loren-
zoni, da Casa Civil.

Antes do encontro, Bolso-

naro, acompanhado da primei-
ra-dama, Michelle Bolsonaro,
participou da cerimônia de has-
teamento da bandeira, na área
externa do Alvorada. Desde o
início do mandato, o presiden-
te reúne o grupo para o mo-
mento cívico na entrada da sua
residência oficial.

Após a reunião no Alvora-
da, Bolsonaro participou da
posse do novo presidente do
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e
Social (BNDES), Gustavo
Montezano, às 11h30, no
Palácio do Planalto. (Agen-
cia Brasil)

A reforma da Previdência
ainda não chegou ao Senado,
mas já tem recebido prazos para
sua conclusão. O líder do gover-
no na Casa, Fernando Bezerra

(MDB-PE), acredita que em até
45 dias a reforma estará aprova-
da em definitivo. “Nas avalia-
ções que temos feito, é possí-
vel, a partir da chegada aqui no
Senado, de obter essa aprovação
nos dois turnos em 45 dias”.

A perspectiva do líder é mais
otimista que a da presidente da
Comissão de Constituição e Jus-

tiça (CCJ) do Senado, Simone
Tebet (MDB-MS). Segundo ela,
a votação deve ocorrer em 60
dias, uma vez que a análise do
tema na comissão deve levar, no
mínimo, três semanas.

Porém, na avaliação de Be-
zerra, no Senado a discussão é
mais fácil que na Câmara, por ter
um número bem menor de par-

lamentares, em comparação
com a Câmara. Lá são 513, já no
Senado são 81.

 “Se o debate se esgota na
CCJ, e a própria presidente es-
tima três, quatro semanas, a gen-
te poderá ter uma votação em
uma semana e, na outra semana,
o segundo turno. Aqui são 81
senadores, é mais fácil. Se en-

cerrar na CCJ com três, quatro
semanas, tem possibilidades de
resolver em plenário em 15
dias”, disse o líder.

Bezerra também se mostrou
tranquilo quanto aos votos. Ele
disse que o governo tem maio-
ria no Senado, e que existem
votos suficientes para aprovar a
reforma da Previdência. “A ava-

liação nossa é que o governo
deverá ter, para a votação da re-
forma da Previdência, entre 54
e 60 votos mais ou menos, para
o texto que sair da Câmara”.

Aprovada em primeiro turno 
na última sexta-feira (12), a re-

forma da Previdência ainda será
votada em segundo turno, previs-
ta para ocorrer em 6 de agosto,
após o recesso parlamentar. Só
depois é que seguirá para o Se-

nado. Caso seja aprovada no Se-
nado sem alterações, o texto vai
à promulgação. Qualquer altera-
ção no texto enviado ao Senado
faz com que ele volte à Câmara
para que sejam confirmadas.

Estados e municípios
O texto votado pelos sena-

dores deve ser a mesma propos-

ta aprovada na Câmara. A ideia é
evitar alterações que façam com
que o texto volte para confirma-
ção na Câmara e, com isso, re-
tarde sua conclusão.

Qualquer alteração deverá se
tornar uma nova proposta. E, nes-
se quesito, está a inclusão dos
estados e municípios na refor-
ma. A medida chegou a ser con-

siderada no plenário da Câmara,
mas não foi à frente. A tese que
ganha força no Senado é a reda-
ção de outra proposta de emen-
da à Constituição (PEC), que tra-
mite independentemente da re-
forma principal. Essa ideia de-
verá ser apresentada relator da
reforma na Casa, Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE).

O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, é um dos apoi-
adores da tramitação independen-
te. Para ele, é tarefa do Senado,
como “Casa da Federação”, cui-
dar dos estados e municípios. “Se
o relator da matéria, senador Tas-
so, tem o desejo de incluir, espe-
ro que o Senado possa debater e
incluir os estados e municípios

na nova Previdência. O nosso
sentimento é que se incluam os
estados e municípios, se faça
essa emenda na PEC da reforma
e que se inicie uma nova emenda
constitucional a partir deste
novo texto.” (Agencia Brasil)

ISEC SECURITIZADORA S.A - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS DA 24ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 24ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A 
(“Emissora” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados 
a se reunirem em 2ª convocação, na Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada em 05 
de agosto de 2019, às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a 
fi m de, nos termos da cláusula 16.10  do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 24ª Série da 4ª Emissão (“Termo de 
Securitização”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia:  (i) a decretação, ou não, do vencimento antecipado da 
CCB de nº FP2012/18, emitida em 19 de dezembro de 2018, pela Porte Engenharia e Urbanismo Ltda. (“CCB” e “Devedora”) 
no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), e, consequentemente dos CRI, em razão do descumprimento, por 
parte da Devedora e/ou Avalistas, das obrigações não pecuniárias prevista na cláusula 9, item “xiii” da CCB, bem como,  do 
descumprimento da Razão de Garantia da Cessão Fiduciária na ordem de 120% (cento e vinte por cento), nos termos da 
cláusula 9, item “v” da CCB; (ii) Postergação do prazo previsto na cláusula 7, parágrafo segundo da CCB,  para que a Devedora 
apresente o relatório preparado pela Fitch Ratings Brasil Ltda, de classifi cação de risco de crédito (rating) da Devedora em 
relação à Cédula e ao CRI; (iii) Alteração da periodicidade da verifi cação das Razões de Garantia, passando a ser considerado 
o coefi ciente da divisão entre a média móvel mensal  dos últimos dois meses, de modo que  o Servicer, continuará enviando 
mensalmente a Emissora, no último dia do mês (“Data de apuração”), o relatório relativo ao fechamento do mês, contendo 
a relação dos contratos cedidos, parcelas devidas no mês, a abertura dos valores pagos, incluindo principal, atualização 
monetária, e eventuais encargos por atraso, bem como, data de vencimento e pagamento da respectiva parcela, além do 
envio do relatório com fl uxo futuro de todos os contratos cedidos, conforme previsto na cláusula 8.4.1 do Termo de 
Securitização; (iv) Autorizar a Securitizadora e o Agente Fiduciário a fi rmarem todos e quaisquer documentos relacionados às 
deliberações acima, inclusive os aditamentos necessários aos documentos do CRI, bem como, praticar todos os atos 
necessários para efetivação. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de no mínimo 
metade dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em 
primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em 
circulação detidos pelos Titulares de CRI presentes, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 16.9.1 do Termo de 
Securitização, as quais deverão ser aprovadas, sejam em primeira ou segunda convocação por no mínimo 75% (setenta e 
cinco por cento) dos CRI em circulação. Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por 
procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, 
bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, 
regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o 
reconhecimento de fi rma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a verifi cação de quórum seja 
feita com certa celeridade e de modo efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e 
voto na referida assembleia sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.
com.br, juridico@isecbrasil.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora em sua 
sede, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se 
com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos 
originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 12 de julho de 2019.  
ISEC SECURITIZADORA S.A

Dedini S/A Equipamentos e Sistemas
CNPJ/MF 67.541.961/0001-84 - NIRE 35300133226 - Em Recuperação Judicial - Barueri - SP

Aviso aos Acionistas
Encontra-se à disposição dos senhores acionistas da Dedini S/A Equipamentos e Sistemas, em 

Estado de São Paulo, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, referente ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.018, conforme aplicável. Barueri, 15 de julho de 2.019. 
Giuliano Dedini Ometto Duarte – Diretor. (16-17-18)
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20(VINTE) DIAS.PROCESSO Nº1102940-95.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). José Walter Chacon Cardoso, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS ROBERTO FERNANDES, filho de Milton de Souza Fernandes, que por este Juízo tramitam 
os autos de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento de Fany Fernandes, Betty Souza Fernandes e Zelia Fernandes 
movidos por Maria Angela Bertão Fernandes. Encontrando-se o herdeiro em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta (artigos 1864 e seguintes do Código Civil) e para,querendo,no 
prazo de 5(cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, acompanhar o pedido formulado na presente 
ação.Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação,o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação 
para todos os atos do processo. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.[17,18]  

��������������	
�� �����������$� '6)(�)Q�����������������%��#��&���$��"��&���$�� ':�� $�!&>$�(����))�
*+��� �,����,���� ����-�.�����/0,�1� ���2�����,G��3���M� �� �=���3G�1��4������,��5���+��1����������4��3��3��� �����4��1
3�� 8��9����� �,�1� ,�:�� 2�����E�����2�)�E������ ���R����������)N���������1���*����&�#�%&&>���$�� 1� 3�
=,44����,�4,+��,=�,4,3��3�,��,G��1�?+,�.��������+BO,4�,��,�0�B�4��,��,G+��3B��,9�),��4��,��G�9,3���,���,3��8�:�B5�
�>�� �J,� �C+���+� �B5�� �,���;��3B�1� �,� ��:,��9,3�����9+91� �;C,��0�3��� �� ?+�3���� �,��F� %����!1 "� '�G�4��� �,
��$�(1� �,8,�,3�,���0����,4��,=�4�����4� �3�,0���9,3�,�3��:�3������ �,?+,�������4��3����� �,?+,�����,9� �+G��� �G3�����1
8��� �,8,����� �� :���B5�� =��� ,������ '���1� ����G�� �!#1� �3:�4�� ���(1� =���� ?+,� ,9�$!� ���41� �� 8�+��� ��� =����� 4+=��1� �8,�,B�
:�3�,4��B5�1� 4�;� =,3�� �,� =�,4+9��,9�4,� :�9�� 0,����,���4� �4� 8���4� ��,G���4���5�� 4,3��� :�3�,4����� �� �B5�1� �� �L
4,�K�:�34��,����� �,0,�1�:�4��,9�?+,�4,�K�3�9,����:+������,4=,:���� '���1�����G���  (���,�K���=�,4,3�,�,�����1�=��
,A�����1� �8�A���� ,� =+;��:���� 3�� 8��9�� ��� �,��������)���������� ,� =�44���� 3,4��� :����,� �,��5���+���

��������������	
��������������������������������$�� �� �&%���$"�"��&���� ���'�(�))��*+��'�(��,����,���
��� -�.�����/0,�1����2�����,G��3��� �.� ����=�1��4������,��5���+��1���'�(�������6����)����������7����6�1�3�
8��9������,�1�,�:��2�����;,�����+��9,��:����9L�:����,�)��,����4�=������34��+B5�������)�� '��*������$"�"$$�&�$>
���$�$�(1� ?+,�E�3:��E���,4:���>�� �J,� �C+���+� �B5�� �,���;��3B�1� �,���:,��9,3�����9+91� �;C,��0�3��� �� ?+�3���
�,� �F� �##��$"1!!� '9��B�� �,� ��$"(1� �,:���,3�,� ��� =��:,��9,3��� �,� ,9=�L4��9�� 4�;� 3S� � $�%�1� :���,���� �"!1
�,8,�,3�,� T� :�3��� :���,3�,� 3S� �%#���"1� �GH3:��� ��$&� ���E�3:�� ���� �+����� �4��3��� �� �,?+,����� ,9� �+G��� �G3�����1
8��� �,8,����� �� :���B5�� =��� ,�����1� =���� ?+,� ,9�$!� ���41� �� 8�+��� ��4� ��� ���4� 4+=��1� �8,�,B�� :�3�,4��B5�1� 4�;� =,3�� �,
=�,4+9��,9�4,� :�9�� 0,����,���4� �4� 8���4� ��,G���4���5�� 4,3��� :�3�,4����� �� �B5�1� �� �,?+,����� 4,�K� :�34��,����
�,0,�1�:�4��,9�?+,�4,�K�3�9,����:+������,4=,:������,�K���=�,4,3�,1��8�A����,�=+;��:����3��8��9����� �,����5���+��1
��4� $#� �,�9���� �,� ��$%�

��������������	
��������������������������������$�$$"%!�!&���$!�"��&��������'�(�))��*+��'�(��,����,���
���$-�.�����/0,�1����2�����,G��3���M�������44���,3J�������U1��4������,��5���+��1���'�(��2��0���E,�,������3,�M�0�,�1
3�� 8��9������,�1�,�:��2�����E�������G��;����,�0�B�4��,� �38��9K��:�� 'E��4��(������ '��*����� !��%!#>���$� #(1�?+,
�+���9L��:����9=�3J��� �,��,G+�����D�,� �J,� �C+���+� �B5�� �,���;��3B�1� �,���:,��9,3�����9+91� �;C,��0�3��� �
?+�3���� �,� �F� %�$!"1�#� '4,�,9;��� �,� ��$!(1� �,:���,3�,� ��� ��3������ �,� �,G+��� �=@��:,� 3S� $%!!$1� �/�+��4� 3S4
#&%�%���1� ##"��!&�� ,� "� ��#&$�� �4��3��� �� �,?+,����� ,9� �+G��� �G3�����1� 8��� �,8,����� �� :���B5�� =��� ,�����1� =���
?+,�,9�$!����41���8�+�����4�������4�4+=��1��8,�,B��:�3�,4��B5�1�4�;�=,3���,�=�,4+9��,9�4,�:�9��0,����,���4��4�8���4
��,G���4���5�� 4,3��� :�3�,4����� �� �B5�1� �� �,?+,����� 4,�K� :�34��,����� �,0,�1� :�4�� ,9�?+,� 4,�K� 3�9,���� :+�����
,4=,:������,�K���=�,4,3�,�,�����1�=���,A�����1��8�A����,�=+;��:����3��8��9������,��������)����������,�=�44����3,4��
:����,� �,��5���+��1� ��4� $"� �,� C+3J�� �,� ��$%�

��������������	
��������������������������������$� &#���� ���$!�"��&��$�����'�(�))��*+��'�(��,����,���
���$!-�.�����/0,�1����2�����,3������/0,�1��4������,��5���+��1���'�(����������������<������76���������M����
����1�3��8��9������,�1�,�:��2�����E����'�(�<�������<)��1�E��4��,���1��2����� !&� �"�%�1�?+,��J,�8���=��=�4��
+9���B5���,���:,��9,3�����9+9��/0,��=���=���,��,�<�E��E�3V�E��4����>����E�3:��)D���=��1���,G�3���,9�4/3�,4,�
?+,� �� �,?+,����� L� �,0,���� ��� ?+�3���� �,��F$$��&#�1#&'�9���>��$!(1�,:���,3�,� �����3������ �,��J,?+,��4=,:���
3�� �� "�$�  %�!�1���3������ �,�7������:,�����7���� 2K:��� 3�� �� "��!" ���%� ,���3������ �,���L����� ��:,�����7���
2K:���3���� "��!"!$�"����3:�3���3���4,����L+�,9��+G��� �3:,����,�35��4�;���1�8����,8,�����4+������	
�1�=���������1
=���� �4� ���4� ,� �,�9�4� ��� �B5�� =��=�4��� ,� =���� ?+,1� 3�� =����� �,� $!� ���41� ?+,� 8�+��K� �=@4� �� �,:+�4�� ��� =����� ��
=�,4,3�,� ,�����1� �=�,4,3�,� �,4=�4�����5�� 4,3��� :�3�,4������� �B5�1� �� �L+� 4,�K� :�34��,����� �,0,�1� :�4��,9�?+,� 4,�K
3�9,����:+������,4=,:������,�K���=�,4,3�,�,�����1�=���,A�����1��8�A����,�=+;��:����3��8��9������,��������)���������
,� =�44���� 3,4��� :����,� �,��5���+��1� ��4� �#� �,� C+3J�� �,� ��$%�

������� �,�����B5�������� ��� ���4����:,44�� 3�� $�#��&��� ���$#�"��&��$������������3G��+W�V�91� *+��� �,����,���� ��
#-�.�����/0,�����2�����,3����������=����>�1�2�����;,����)������+:��,��,�����,4��,���9��'�2���!&�"����� ���(1�?+,
��:�,���,�E,3,8�:,3�,� �,��,3J���4� ��<�4=����� �/���� ��;�3H4� �J,� �C+���+� �B5��)�3��@���1� =���� :�;��3B�� ��� ?+�3���
�,��F� $���"$�1"!� 'C+�J�� �,� ��$#(1� �,:���,3�,� ��� :J,?+,� 3�� "!��$�1� :�3��� :���,3�,� 3�� �"�& #��1� �GH3:��� ����
���E�3:�����E��4����>����4��3������,?+,�����,9��+G����G3�����1�8����,8,�������:���B5��=���,�����1�=����?+,�,9�$!����41
��8�+�����4�������4�4+=��1�=�G+,����L;����'8�:�3����4,3����,�:+4��4�=��:,44+��4(1��:�,4:�����,�J�3��K���4���0�:��/:��4
,?+�0��,3�,4� �� !I� ��� 0����� ��� �L;���� '����G�� #�$� ������(1� �+� �8,�,B�� ,9;��G�41� 4�;� =,3�� �,� :�30,��,��4,� �
9�3����� �3�:���� ,9�9�3�����,A,:+��0����,:������4� �4� =����4� 4+=��1� 3�� 4��H3:��1� 4,�K� 3�9,���� :+������ ,4=,:���� ,
����� �,G+����=��44,G+�9,3������ 8,���1�3�4�9���,4��������G���!#1� �.����������,�K���=�,4,3�,1��8�A����,�=+;��:����
�1� �$>�#>��$%

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES



São Paulo, quarta-feira, 17 de julho de 2019 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Vientos Agrícolas Intermediação de Negócios e Participações S.A.
CNPJ 29.423.253/0001-50

Demonstração das Mutações do Patrimônio LíquidoDemonstrações do resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Relatório dos Auditores Independentes

Notas Explicativas

Balanços patrimoniais
Demonstrações Financeiras em 31/12/2018

1 - Contexto Operacional: A Vientos Agrícolas Intermediação de Negócios e Partici-
pações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado localizada 
em São Paulo/SP constituída em 12/01/2018 e tem como objeto social: (i) a interme-
diação de atividades agrícolas; e (ii) participação em outras sociedades, na qualidade 
de acionista ou quotista. Atualmente, a Companhia detém ações/quotas nas seguintes 
companhias: (i) Vientos Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.; (ii) 
Energia do Canindé Participações Societárias S.A.; e (iii) UFV Verde Vale III Energia 
Solar S.A. 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financei-
ras: 2.1. Declaração de conformidade:  
Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronun-
ciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A aprovação das demons-

24 de junho de 2019. 
2.2 Resultado abrangente - 
apresentou a Demonstração do Resultado Abrangente para o período de 12 de janeiro 
(data da constituição) a 31 de dezembro de 2018, por motivo de não existir nenhum 
resultado que se caracterizasse como abrangente. 2.3 Moeda funcional e de apre-
sentação - 
em reais (R$), que é a moeda do principal ambiente econômico onde a Companhia 
opera (“moeda funcional”). 2.4 Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das 

-
tração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 

liquidação das operações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados. A Companhia revisa suas estimativas e premissas, pelo me-
nos, anualmente. 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do 
resultado - As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência. 
b) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem depósito 

mudança de valor.c) Passivos circulante e não circulante - São demonstrados pelos 
valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas. d) Imposto de renda e contribuição so-
cial - A Companhia não apurou lucro tributável e, consequentemente, não obteve base 
de cálculo positiva para imposto de renda e contribuição social. A Companhia adota o 
regime de apuração pelo lucro real. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

2018
Caixa 70
Banco Itaú S.A. 732.178

732.248
5 - Adiantamento a Fornecedores - Refere-se ao adiantamento de prestação de 
serviços ao fornecedor 3L Assessoria Empresarial Ltda. no valor de R$107.865 em 31 
de dezembro de 2018. 6 – Fornecedores:

2018
Hays do Brasil Consultores 38.415
DNV Global 24.625
Outros 46

63.086
7 - Obrigações Tributárias:

2018
Retenções sociais a recolher 7.372
IRPJ a recolher 3.338
COFINS e PIS a recolher 65

10.775
8 - Patrimônio Líquido: a) Capital social - O capital social está representado por 
1.122.600 ações ordinárias, sem valor nominal. b) Dividendos - Aos acionistas estão 
assegurados dividendos mínimos não inferiores a 25% do lucro líquido de cada exer-
cício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destinações determi-

As notas explicativas são partes integrantes  

Nota 2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 732.248
Tributos e contribuições a recuperar 20
Adiantamento a fornecedores 5 107.865

840.132

Total do ativo 840.132

Passivos/ Circulante Nota 2018
Fornecedores 6 63.086
Obrigações tributárias 7 10.775

73.861
Patrimônio líquido 8
Capital social 1.020.060
Prejuízos acumulados (253.789)

766.271
Total do passivo 840.132

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018
Prejuízo do período (253.789)

Variação dos ativos e passivos operacionais:
Tributos e contribuições a recuperar (20)
Adiantamento a fornecedores (107.865)
Fornecedores 63.086
Obrigações tributárias 10.775

(34.023)

Caixa liquido utilizado nas atividades operacionais (287.812)

Aumento do capital 1.020.060
1.020.060

Aumento de caixa e equivalente de caixa 732.248

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período -
732.248

Aumento de caixa e equivalente de caixa 732.248

Despesas operacionais: Nota 2018
Despesas com serviços prestados 9 (242.284)
Despesas administrativas 10 (11.732)
Despesas tributárias (804)

(254.820)

1.415
(384)

11 1.031
Prejuízo do período (253.789)

Capital Social

Subscrito A integralizar
Prejuízos 

acumulados Total
Constituição da empresa 600 (540) - 60
Aumento de capital em 
23/07/2018 102.000 (102.000) - -
Aumento de capital em 
05/10/2018 1.020.000 - - 1.020.000
Prejuízo do período - - (253.789) (253.789)
Saldos em 31/12/2018 1.122.600 (102.540) (253.789) 766.271

nadas pela Assembleia Geral. 9 - Despesas com Serviços Prestados:
2018

Consultorias e assessorias (229.600)
Traduções (10.031)
Outros (2.653)

(242.284)
10 - Despesas Administrativas:

2018
Viagens e hospedagens (9.869)
Fretes e carretos (1.604)
Custas e emolumentos (259)

(11.732)
11 - Resultado Financeiro Líquido:

2018
Receitas Financeiras

1.415
Despesas Financeiras
Despesas bancárias (384)

1.031
12 - Instrumentos Financeiros: Os valores de realização estimados de ativos e pas-

-
níveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. A administração desses 
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, renta-
bilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanen-
te das taxas contratadas em comparação com as vigentes no mercado. A Companhia 

e operando apenas instrumentos que permitam controles e riscos. A Companhia não 
-

que tenham caráter especulativo. 13 - Eventos subsequentes - Em fevereiro de 2019, 
a Companhia celebrou um contrato para a compra de créditos da Queiroz Galvão 
Energia S.A. que era detido pelo BTG no valor de R$67 milhões que foram integral-
mente pagos em fevereiro e abril de 2019.

Aos Administradores e Acionistas da Vientos Agrícolas Intermediação de Negó-
cios e Participações S.A. - São Paulo – SP - Opinião - Examinamos as demonstra-

(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 
e a respectiva demonstração do resultado, do resultado abrangente, da mutação do 

-
tuição) a 31 de dezembro de 2018, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-

-

de Negócios e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
-

tuição) a 31 de dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do au-

à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
-

deral de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é apropriada e 

Responsabilidades da administração e 
A administração da Companhia 

-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações 

-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o 

que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 

Responsabili-
Nossos objetivos 

-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 

auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 

opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 

-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo 

-
liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacio-
nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 

nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 

-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatí-
vel com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 

-

 
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019.

Diretores
Gustavo Florentino Ribeiro - Diretor Presidente

Fabiana D'Avila Souza - Diretora Financeira/Contadora
 CRC MG-076977-O-9

BKR - Lopes, Machado Auditores - CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ-060.611/O-0.

Vientos Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ 31.562.351/0001-10

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 20/09 a 31/12/2018Demonstrações do resultado de 20/09 a 31/12/2018

Demonstrações dos Fluxos de Caixa de 20/09 a 31/12/2018

Relatório dos Auditores Independentes

Notas Explicativas

Balanços patrimoniais
Demonstrações Financeiras em 31/12/2018

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

1 - Contexto Operacional: A Vientos Companhia Securitizadora de Créditos Finan-
ceiros (“Companhia”) é uma sociedade de capital fechado localizada em São Paulo/
SP constituída em 20/09/2018 e tem como objeto: (a) a aquisição, a securitização e a 

investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercan-
til, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pela Caixa 
Econômica Federal, nos termos do artigo 1º da Resolução do CMN nº 2.686/00; (b) 

qualquer título ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâ-
mites da legislação e da regulamentação aplicáveis; e (c) a realização de negócios e a 
prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos supra-
citadas. Atualmente, a Companhia detém créditos oriundos de aquisições via cessões 
de crédito e de empréstimos concedidos a determinadas companhias. 2 - Base de 
Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: 2.1 Declaração de 
conformidade - -
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as 
normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpreta-
ções e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho 

na reunião da diretoria realizada em 24/06/2019. 2.2 Resultado abrangente - Em 
ção do 

Resultado Abrangente para o período de 20 de setembro (data da constituição) a 
31/12/2018, por motivo de não existir nenhum resultado que se caracterizasse como 
abrangente. 2.3. Moeda funcional e de apresentação - -
ras foram preparadas e estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda do principal 
ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional”). 2.4. Uso de esti-
mativas e julgamentos - 
as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premis-
sas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados dos ele-

estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados. A Companhia revisa 
suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 3 - Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado - As receitas e despesas são conta-
bilizadas pelo regime de competência. b) Passivo circulante e não circulante - São 
demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. c) Imposto de ren-
da e contribuição social - A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real. 
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

2018
Caixa 1.000

10
5.002.964
5.003.974

-
5 - Partes Relacionadas:

2018
Éolos Energia Renováveis S.A. 279.639.385
Central Geradora Eólica Colônia S.A 13.427.433
Queiroz Galvão Energias Renováveis S.A. 10.039.218
Provisão para perda (39.217.394)

263.888.642
A operação tratou-se de aquisição da totalidade dos créditos que o Banco do Bra-
sil S.A. possuía tendo como devedores principais as sociedades listadas e descritas 
no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Crédito Sem Coobrigação e 

-
são”) e decorrentes dos contratos também listados e descritos no referido Contrato 

em 25/09/2018 de R$284.739.811, foram cedidos sem coobrigação do Banco do Bra-
sil, tendo como garantias as cédulas de crédito bancários, penhor de ações e outras 
avenças, possuindo ainda acordo de credores, compartilhamento de garantias, direitos 

-
roz Galvão Energia Renováveis S.A. de concessão de linha de crédito no valor de 

Cessão Fiduciária das Ações da Fiadora. No mês de dezembro de 2018 foi liberado o 
montante de R$10.000.000. O valor do principal incidirá juros à taxa média ajustada 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

cláusulas 6 e 7 do Contrato de Empréstimo. 6 - Obrigações Tributárias: 
2018

Provisão para Imposto de Renda 1.020.619
Provisão para Contribuição Social 370.303
Provisão para PIS / COFINS 212.937
Outras obrigações 65.810

1.669.669
7 – Empréstimos:

2018
Banco do Brasil 245.522.417
Juros (3.781.826)

249.304.243
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Crédito sem Coobrigação e Ou-

sendo o preço de cessão no valor de R$245.522.417 a ser pago em três anos da 
assinatura do Contrato, tendo como garantia a) cédula de crédito bancário, b) penhor 
de ações e outras avenças, c) de acordo de credores, compartilhamento de garantias, 

contrato de penhor de direitos creditórios, e) instrumento de constituição de penhor em 
primeiro e segundo graus e outras avenças, f) contrato de penhor de ações e de direi-
tos, entre outras garantias listadas no contrato. Sobre o preço da cessão incidirão en-

 8 - Provisão para 
Contingências: A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 31/12/2018 
qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em seus 
assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com avaliação de risco de 
perda provável ou possível de perda. 9 - Patrimônio Líquido:  a) Capital social: O 
Capital Social está representado por 17.001.000 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. b) Dividendos: Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos 

-
gislação em vigor e deduzido das destinações determinadas pela Assembleia Geral. 
Conforme o artigo 13 do Estatuto Social da Companhia os dividendos estarão sujeitos 
à aprovação prévia e escrita dos acionistas. 10 - Despesas com Serviços Prestados:

2018
Honorários de advocatícios (196.845)
Honorários de consultoria empresarial (60.000)

(256.845)
11 - Despesas Tributárias: A Companhia provisionou PIS/COFINS, como se devido 

dos devedores principais das sociedades listadas no Instrumento Particular de Cessão 
de Transferência de Créditos conforme nota (7). 12 - Resultado Financeiro Líquido:

2018

 Juros ativos 8.327.007
 Rendas de créditos vinculados 37.373

431
8.364.811

 Juros passivos (3.781.826)
(19)

(3.781.844)
4.582.967

13 - Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: A Companhia pro-
visionou Imposto de Renda e Contribuição Social, como se devido fossem em caso 

principais das sociedades listadas no Instrumento Particular de Cessão de Transfe-
rência de Créditos conforme nota (7). 14 - Instrumentos Financeiros: Os valores de 

-
dos por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de 
avaliações. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias 
operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle con-
siste em acompanhamento permanente das taxas contratadas em comparação com as 
vigentes no mercado. A Companhia tem como política não assumir posições expostas 

controles e riscos. A Companhia não realizou operações com derivativos no período. 

15 - Eventos 
Subsequentes: Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de en-

Nota 2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 5.003.974

Não circulante
Partes relacionadas 5 263.888.642

Total do ativo 268.892.616

Passivo/Circulante Nota 2018
Fornecedores 194.151
Obrigações tributárias 6 1.669.669
Empréstimos 7 6.820.067

8.683.887
Não circulante
Empréstimos 7 242.484.176
Patrimônio líquido 9
Capital social 15.001.000
Prejuízos acumulados 2.723.553

17.724.553
Total do passivo 268.892.616

espesas operacionais: Nota 2018
 serviços prestados 10 (256.845)

11 (211.390)
(258)

(468.493)
(468.493)
8.364.811

(3.781.844)
12 4.582.967

Imposto de renda e contribuição social 13 (1.390.921)

2.723.553

Capital Social

Subscrito A integralizar
 

 acumulados Total
Constituição da empresa 1.000 - - 1.000
Aumento de capital  
 conforme Ata de 
 05/12/2018 15.000.000 - - 15.000.000
Aumento de capital 
 conforme Ata de 
 21/12/2018 2.000.000 (2.000.000) - -

- - 2.723.553 2.723.553
Saldos em 31/12/2018 17.001.000 (2.000.000) 2.723.553 17.724.553

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018
2.723.553

Variação dos ativos e passivos operacionais:
Fornecedores 194.151
Obrigações tributárias 1.669.669
Caixa liquido utilizado nas atividades operacionais 4.587.373

Aumento do capital social 15.001.000
Partes relacionadas (263.888.642)
Empréstimos 249.304.243

416.601
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 5.003.974
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período -

5.003.974
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 5.003.974

Aos
Administradores e Acionistas da
Vientos Companhia Securitizadora De Créditos Financeiros
São Paulo – SP
Opinião - -
zadora de Créditos Financeiros (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2018 e a respectivas demonstração do resultado, da muta-

de constituição) a 31 de dezembro de 2018, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 

-
curitizadora de Créditos Financeiros em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 

constituição) a 31 de dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabili-

em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 

Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 

Responsabilidades da 
A adminis-

tração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

pelos controles internos que ela determinou como necessário para permitir a elabora-

-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade 

, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa-

- -
ras tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-

decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 

fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 

-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, 

-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 

concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-

conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 

eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 

-
-

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019. 
Gustavo Florentino Ribeiro - 

Fabiana D'Avila Souza 

Diretoria
BKR - Lopes, Machado Auditores - CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ-060.611/O-0.
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FINANCIAL ABV PARTICIPAÇÕES S.A. 
 NIRE: 35.300.41328-8 - CNPJ: 14.367.758/0001-77

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinaria de 05.06.2019.
Data, Hora e Local: 05.06.2019, às 17h00, na sede, Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, 10º andar, parte, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de Souza, Secretário: Marcos Mo-
retti. Deliberações Aprovadas: (i) a eleição dos Srs. Luis Claudio Garcia de Souza, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG 
nº 17.470.433 SSP/SP, CPF/MF nº 316.230.187-49, como Presidente do Conselho, Douglas Shibayama, brasileiro, soltei-
ro, administrador, RG nº 0025668109-SSP/SP, CPF/MF nº 287.502.788-35; e Marcos Moretti, brasileiro, divorciado, advo-
gado, RG nº 5.772.152/SSP-SP, CPF/MF nº 448.215.738-49; todos com endereço comercial em São Paulo/SP, para Conse-
lheiros, com mandato de 1 ano, vencendo em 05.06.2020, sendo permitida a reeleição, e (ii) a remuneração anual global 
dos Administradores no valor máximo de R$ 1.000,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.06.2019. Acionistas; 
Captalys Serviços de Crédito Ltda, e Captalys Companhia de Investimentos, ambas por seus Diretores Marcos 
Moretti e Margot Alyse Greenman. JUCESP nº 344.116/19-0 em 28.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Convocamos o Sr. Alan da Silva Domingos CTPS nº 25732/316, para comparecimento 
no RH da empresa para recebimento das verbas rescisórias e anotação de baixa na 
CTPS, no dia 17/07/2019, às 14:00 horas.

MPM Parking Serv. de Estacionamento

Policon S/A Empreendimentos
CNPJ/MF nº 44.142.321/0001-04 - NIRE nº. 35300049730

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 29/04/2019 às 15h00, na Rua Sapetuba, 99, São Paulo/SP. Convocação/Presentes: Dispensada a publicação conforme o Ar-
tigo 124, §4º da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 10.303/2001, e pela presença da totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente - Darci Maria Duran 
de Moraes, Secretário -Odimir José de Moraes Junior. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” I) a eleição dos seguintes Diretores para o 
período compreendido entre de 01/05/2019 a 30/04/2021, eleitos: Diretora Presidente - Darci Maria Duran de Moraes, RG nº. 2.472.154-2 SSP/SP 
e CPF/MF 166.396.888-83; Diretor Superintendente - Odimir José de Moraes Junior, RG nº. 16.775.937-1 SSP/SP e CPF/MF 084.045.558-50; Diretor 
Administrativo - Ricardo Cunha Godoy, RG nº. 21.516.353 SSP/SP e CPF/MF 270.705.048-29. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não 
estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade. II) o não preenchimento do cargo de Diretor Financeiro; III) Balanços Gerais, e 
demais Demonstrações Financeiras dos Exercícios fi ndos em 31/12/2017 e 31/12/2018. IV) a não instalação do Conselho Fiscal. VI) fi xada a remu-
neração global de R$ 45.000,00 por mês, à Diretoria a título de honorários. Encerramento: Nada lavrou-se a presente ata e vai assinada por todos 
os acionistas. São Paulo, 29/04/2019. Acionistas: Darci Maria Duran de Moraes, Elaine Darci de Moraes, Erica Cristina de Moraes Mellão, Odimir 
José de Moraes Junior e Gisele Mara de Moraes. A presente é cópia fi el transcrita no livro próprio. Mesa: Darci Maria Duran de Moraes - Presidente; 
Odimir José de Moraes Junior - Secretário. Diretoria: Darci Maria Duran de Moraes - Diretora Presidente; Odimir José de Moraes Junior - Diretor 
Superintendente; Ricardo Cunha Godoy - Diretor Administrativo. JUCESP nº 343.787/19-2 em 28/06/2019.

Notas Explicativas: 1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as normas emana-
das da Lei 6.404. 2. O resultado foi apurado pelo regime de competência dos exercícios. 3. O Capital Social está representado por 
7.878.969 ações nominativas no valor de R$ 1,00 cada uma.

Policon S/A Empreendimentos - CNPJ 44.142.321/0001-04
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação 
de V.Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2018. São Paulo, 13 de Fevereiro de 2.019.
Balanço Patrimonial - Em Reais 2018 2017
Ativo/Circulante 7.080.898 8.109.195
Imóveis para Revenda 3.310.528 3.332.652
Outras Contas 3.770.370 4.776.543
Não Circulante - -
Investimentos: Imobilizado Líquido 4.867.770 4.542.770
Total do Ativo 11.948.668 12.651.964

Balanço Patrimonial - Em Reais 2018 2017
Passivo/Circulante 371.767 395.108
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 11.576.901 12.256.855
Capital 7.878.969 7.878.969
Reserva de Lucros 3.697.931 4.377.886
Total do Passivo 11.948.668 12.651.964

Demonstração Resultado do Exercício 2018 2017

Demonstrações Resultado Abrangentes 2018 2017
Resultado Líquido 2.886.445 2.689.927
Resultado Abrangente Total 2.886.445 2.689.927

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2018 2017
Caixa Gerado Atividade Operacionais 2.254.784 1.763.846
Recebimentos 6.646.796 6.799.002
(-) Pagamentos Despesas/Fornecedores (4.392.012) (5.035.156)
Caixa Aplicação Atividade Investimentos 302.876 473.500
Transferência Circulante para Permanente 302.876 473.500
Caixa Atividade Financeira (3.566.400) (3.649.500)
Pagamento Dividendos (3.566.400) (3.649.500)
Variação Líquido Caixa (1.008.740) (1.412.154)

Demonstração das  Reser- Reser- Reservas Patri-
Mutações do Capital vas vas de Lucros a mônio
Patrimônio Líquido Social Capital Lucros Realizar Líquido
Saldo 31/12/2017 7.878.969 - 4.377.886 - 12.256.855
Resultado Abrangente - - 2.886.445 - 2.886.445
Transferência Dividendos - - (2.886.445) - (2.886.445)
Transferência Dividendos
 Exercicios Anterior - - (679.955) - (679.955)
Saldo 31/12/2018 7.878.969 - 3.697.932 - 11.576.901 Darci Maria Duran de Moraes - Diretora Presidente; Odimir José 

de Moraes Júnior - Diretor Superintendente; Carlos Renê Motta - 
Diretor Administrativo; Ricardo Cunha Godoy - Diretor Financeiro; 
Maria Mitsue K Nakajima - CT CRC 1SP155835/O-7

Receita Operacional Bruta 6.410.121 6.513.621
Dedução da Receita (234.354) (237.747)
Receita Líquida de Serviços 6.175.767 6.275.874
Custo (673.684) (400.363)
Lucro Operacional Bruto 5.502.083 5.875.510
Receitas/Despesas Operacionais (1.942.217) (2.500.901)
Lucro Operacional Líquido 3.559.866 3.374.609
Lucro antes da CSLL/IRPJ 3.559.866 3.374.609
Contribuição Social (184.611) (187.592)
Provisão para o IRPJ (488.810) (497.090)
Lucro Líquido Após as Provisões 2.886.445 2.689.927
Dividendos distribuídos (2.886.445) (2.689.927)
Dividendos distribuídos Exercícios Anteriores (679.955) (959.573)
Lucro Líquido (679.955) (959.573)
Lucro por Ação (antes da distribuição de lucros) 0,37 0,34
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Toffoli
suspende

processos que
contêm dados

sem autorização
judicial

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Dias
Toffoli, decidiu  na terça-feira (16)
suspender todas as investigações
que foram baseadas em dados fis-
cais repassados pelo Conselho de
Controle de Atividades Financei-
ras (COAF) e pela Receita Federal
ao Ministério Público sem autori-
zação judicial.

Com a decisão, as investiga-
ções que estão em andamento em
todo o país só poderão ser reto-
madas após o plenário da Corte
decidir sobre a constitucionalidade
do compartilhamento, com o Mi-
nistério Público, de dados sigilo-
sos de pessoas investigadas. O
julgamento da questão deve ocor-
rer em novembro.

A liminar de Toffoli atinge to-
dos os inquéritos e procedimen-
tos de investigação criminal (PIC),
apuração interna do MP, que tra-
mitam no Ministério Público Fede-
ral (MPF), além dos estaduais, em
que não houve prévia decisão ju-
dicial para repasse dos dados pela
Receita, Coaf e Banco Central.

A decisão do ministro foi to-
mada em um processo que tramita
na Corte desde 2017, no qual se
discute a legalidade do
compartilhamento de informações
fiscais sem autorização judicial. A
medida suspende todas as inves-
tigações no país baseadas em da-
dos fiscais repassados sem auto-
rização. Entre os processos
suspensos está o do senador Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ) que é par-
te de uma investigação baseada em
compartilhamento feito pelo Coaf.
(Agencia Brasil)

UFMT tem
energia cortada

por falta de
pagamento

A Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) teve a ener-
gia elétrica cortada  na terça-feira
(16) por falta de pagamento, de
acordo com a assessoria de im-
prensa da instituição. O corte ocor-
reu por volta das 11h.

Segundo a assessoria da uni-
versidade, a instituição foi surpre-
endida porque estava negociando
com a Energisa, empresa respon-
sável pela distribuição de energia
no estado. Uma reunião estava
agendada para quinta-feira (18), de
acordo com a UFMT. Os cinco
campi estão sem luz: Cuiabá,
Rondonópolis, Barra do Garças,
Pontal do Araguaia e Sinop.

Em nota, o Ministério da Edu-
cação (MEC) informou que o mi-
nistro Abraham Weintraub adota-
rá medidas emergenciais para a
“religação imediata” da energia elé-
trica na universidade. “O ministro
irá ainda tomar as medidas cabí-
veis tanto administrativas como
judiciais para a responsabilização
dos envolvidos pela má gestão na
UFMT”, diz nota divulgada pela
Assessoria de Comunicação Soci-
al do MEC.

Segundo o texto, ao tomar co-
nhecimento da situação na última
quinta-feira (11), Weintraub cha-
mou a reitora Myrian Serra ao mi-
nistério e autorizou o repasse de
R$ 4,5 milhões para que a reitoria
da UFMT, nomeada há três anos,
quitasse a dívida das contas de luz.

A reitora da UFMT, que cum-
pria agenda em Sinop, está
retornando para a capital. As ne-
gociações estão sendo feitas, no
momento, pelo vice-reitor, Evandro
Aparecido Soares.

A universidade tem hoje 26.938
estudantes na graduação e 2.446 na
pós-graduação. Ao todo, são 106
cursos presenciais e oito a distân-
cia na graduação, além de 66 pro-
gramas de mestrado e doutorado.

Este ano, o MEC contingenciou,
em média, 29,74% do orçamento
discricionário das universidades fe-
derais. Esses recursos, segundo a
Associação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais de
Ensino Superior, são usados prin-
cipalmente para o pagamento de
energia elétrica e vigilância.

De acordo com a pasta, o
contingenciamento pode ser rever-
tido e não gera impacto imediata-
mente uma vez que as instituições
ainda dispõem da maior parte dos
recursos previstos para o ano.

Nesta quarta-feira (17), o minis-
tro da Educação, Abraham
Weintraub, apresentará o progra-
ma Future-se, que pretende, segun-
do a pasta, modernizar o funciona-
mento das universidades federais.
A adesão das instituições será
voluntária. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1021542-51.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional VII-Itaquera,Estado de São Pau-
lo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da 
Lei,etc.FAZ SABER a(o) DANIEL HENRIQUE MOREIRA,Bra-
sileiro,RG 240976599,CPF 129.718.898-58,que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Jose Dorival Tesser,ale-
gando em síntese:Trata-se de Ação Monitória aonde o Reque-
rente recebeu do Requerido 02 (duas) folhas de cheque de 
números 000418 e 000420 e série FUO166,emitidos em data de 
06/01/2010,no valor de R$2.000,00(dois mil reais) cada um. Os 
presentes cheques pertencem ao Banco Bradesco (237), 
agência 2866,conta-corrente 006879.O Requerido não efetuou 
o pagamento dos valores devidos nas datas aprazadas,acar-
retando a devolução de referidos títulos, perfazendo assim a 
prova escrita da obrigação. Assim sendo, o débito total do 
Requerido, incluindo juros moratórios e correção monetária 
perfazem um total de R$ 8.318,38 (oito mil,trezentos e dezoito 
reais e trinta e oito centavos).Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.             [17,18] 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  08/
07/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:1EDF7 -  CONTRATO: 1137040512496 - EMPRESA  GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1370- JARDIM PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA MAJOR FREIRE, Nº 122, APARTAMENTO 22, 2°
ANDAR OU 3° PAVIMENTO , EDIFICIO TIBIDABO  VILA MONTE ALEGRE, 42°
SUBDISTRITO JABAQUARA- SP. CABENDO-LHE DIREITO A UMA VAGA  DE
GARAGEM , EM LOCAL INDETERMINADO , PARA O AUTOMOVEL DE PASSEIO DE
PEQUENO OU MEDIO PORTE , COM AUXILIO DE MANOBRISTA, SAO PAULO/SP

CARLA REGINA HIGA  TACIRO, BRASILEIRO(A), FONOAUDIÓLOGA, CPF:
07425133865, CI: 12.194.536 CASADA.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

17 - 18 - 19/07/2019

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

RENATO CASTRO DE ABREU, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
BANCO DE DADOS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE ABREU E DE
MONICA MARIA CASTRO DE ABREU. MARYANE PEREIRA BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PROMOTORA DE VENDAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/10/1994),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSAFA DA SILVA
BRITO E DE ANDREA GOMES PEREIRA.

JOÃO PAULO DE MOURA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPOSITOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (10/08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO CARLOS DE MOURA E DE MARTA HELENA RIBEIRO DE MOURA. ÉRIKA DE
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BACKOFFICE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (26/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA E DE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA.

RENAN RAY GAMA BAPTISTA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (14/06/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAYON JOSE BAPTISTA DE OLIVEIRA JUNIOR E DE SIMONE DE
ALMEIDA GAMA. LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE DE PCP, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/03/2001), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADENILSON SANTOS DE ALMEIDA
E DE PATRICIA CRISTINA FERREIRA.

JOELSON DE LIMA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO EM
MONTE SANTO, BA NO DIA (03/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE TERTULIANO DA SILVA E DE ELIDIA CARDOSO DE LIMA. LUCIANE
CONCEIÇÃO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,
NASCIDA EM ITAQUAQUECETUBA, SP NO DIA (04/09/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALUISIO DANIEL DE SOUZA E DE LUIZA CONCEIÇÃO DE
SOUZA.

VINICIUS DOS SANTOS FIGUEIREDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESCARIADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (05/01/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO VERISSINO DE FIGUEIREDO E DE NANCI VIEIRA DOS
SANTOS DE FIGUEIREDO. ANA CAROLINA PIGNATARI PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/01/1996),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO PEREIRA E
DE ANA PAULA PIGNATARI.

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO JARDINEIRO, NASCIDO EM
SÃO BENEDITO DO SUL, PE NO DIA (14/06/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO RODRIGUES DA SILVA E DE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO.
IRAILDES SOUZA VIEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA
EM IBIRATAIA, BA NO DIA (03/06/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ALFREDO FLORENCIO VIEIRA E DE VALDA SOUZA.

TIAGO MARINHO DE LIMA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (17/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE IRANILDO FERREIRA DE LIMA E DE ELIANE MARINHO FRANÇA DE LIMA. VANESSA
ANDRADE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO BARBOSA DOS SANTOS E DE SONIA DE ANDRADE DOS
SANTOS.

JOSÉ WELINGTON DE ALMEIDA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE,
NASCIDO EM ESTADO DE PERNAMBUCO NO DIA (03/06/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE TEÓFILO FRANCISCO DA SILVA E DE EUDOCIA DE
ALMEIDA SILVA. ANDRÉA MIGUEL DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (10/09/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DERMIVALDO MIGUEL DOS SANTOS E DE HILDA
PEREIRA DOS SANTOS.

ADRIANO RODRIGUES DE MELLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (28/08/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CICERO ROBERTO DE MELLO E DE DOMINGAS
RODRIGUES DE MELLO. KELLY ALBIMAR DOS PASSOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO ADRIANO DOS PASSOS E DE NEUZA
CLEMENTE DOS PASSOS.

Barão Miracema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
NIRE 35.221.821.651 - CNPJ nº 09.121.458/0001-73

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 10.07.2019, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Pet-
zenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. redução do capital social em R$ 626.597,00, sendo R$ 46.597,00 direciona-
dos a absorção de prejuízos e R$ 580.000,00 por serem considerados excessivos, com o cancelamento de 626.597 quo-
tas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, 
a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda cor-
rente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 2.092.313,00 para 
R$ 1.465.716,00, dividido em 1.465.716 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessá-
rios. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.07.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Partici-
pações, Cybra de Investimento Imobiliário Ltda, ambas por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Essencis Soluções Ambientais S.A.
CNPJ nº 40.263.170/0001-83 - NIRE nº 35.300.371.780

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30.04.2019
Data, Hora, Local: 30.04.2019 às 17 horas, Avenida Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Ciro Cambi Gouveia, Secretário: Valter Daniel Alvares. Deliberações 
Aprovadas: (a) O relatório de administração, Balanço Patrimonial e as demonstrações do Resultado do exercício fi ndo em 
31.12.2018, bem como as notas explicativas às Demonstrações fi nanceiras, publicados no dia 30.04.2019, nos jornais: DOESP e 
Jornal O Dia SP. (b) A destinação do resultado do exercício fi ndo em 31.12.2018, no qual foi apurado lucro líquido no valor de 
R$ 45.487.744,14, conforme segue: (i) o montante de R$  2.274.387,21, será destinado à formação de Reserva Legal; e (ii) o 
montante de R$  43.213.356,93, será destinado à conta de Retenção de Lucro. (c) Deliberada a não instalação do Conselho 
Fiscal, conforme facultado pela Lei das S.A. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2019. Mesa: Ciro Cambi Gouveia 
- Presidente da Mesa, Valter Daniel Alvares - Secretário da Mesa. Acionista: Solví Participações S.A. Celso Pedroso e 
Lucas Quintas Radel. JUCESP nº 346.527/19-3 em 02.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Revita Engenharia S.A.
CNPJ nº 08.623.970/0001-55 - NIRE nº 35.300.338.952

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 06.05.2019
Data, Hora, Local: 06.05.2019, às 12hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: José Francivito Diniz. Deliberações 
Aprovadas: (a) O relatório da diretoria, contendo as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2018, publicados no “DOESP” e no “Jornal O DIA SP” no dia 30.04.2019. Os acionistas, consideraram sanada a falta de 
publicação de avisos e a inobservância do prazo de 30 dias para a publicação dos documentos mencionados; (b) As contas do 
exercício fi ndo em 31.12.2018 e a apropriação do prejuízo apurado no valor de R$ 4.194.195,04 e sua destinação, conforme 
segue: (i) R$ 313.427,61 foi destinado a conta de Retenção de Lucros; e (ii) R$ 3.880.767,43 foi destinado à conta de Retenção 
de Lucros. (c) Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.05.2019. Acionistas: 
Solví Participações S.A.. Por: Celso Pedroso e Lucas Quintas Radel. Servy Participações S.A. - Por: Celso Pedroso e José Francivito 
Diniz. JUCESP 357.051/19-1 em 05/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vega Valorização de Resíduos S.A. – VVR 
CNPJ nº 14.749.160/0001-42 - NIRE 35.300.416.295

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 06.05.2019
Data, Hora, Local: 06.05.2019, às 10hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/SP. Presenças: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: José Francivito Diniz. Deliberações 
Aprovadas: (a) O relatório da diretoria, contendo as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2018, publicados no “DOESP” e no “Jornal O DIA SP” do dia 30.04.2019. Os acionistas, na forma do artigo 133, §4º 
da Lei das S.A., consideraram sanada a falta de publicação de avisos e a inobservância do prazo de 30 dias para a publicação 
dos documentos mencionados; (b) As contas de 31.12.2018, no qual foi apurado lucro líquido no valor de R$ 71.641.602,42 
e sua destinação: (i) R$ 2.390.815,10 sendo o valor total distribuído aos acionistas a título de dividendos antecipados e pagos 
em 2018, cuja declaração é ora ratifi cada. (c) A não instalação do Conselho Fiscal. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
06.05.2019. Acionistas: Solví Participações S.A. p/ Celso Pedroso e Lucas Quintas Radel; Servy Participações S.A. p/ Celso 
Pedroso e José Francivito Diniz. JUCESP 346.862/19-0 em 03.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0210590-25.2009.8.26.0006. O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr. José Luiz de
Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLEUBER DO CARMO PEREIRA, CPF 010.843.505-99,
que a ação de busca e apreensão, convertida em ação de depósito, promovida por Mercabenco Mercantil e
Administradora de Bens e Consórcios Ltda, foi julgada procedente, condenando o requerido, como devedor
fiduciário equiparado a depositário, a restituir à autora o veiculo objeto da ação ou o equivalente em dinheiro,
bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) do valor da dívida pecuniária. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, efetue o pagamento da quantia de R$ 77.013,37 (setenta e sete mil, treze reais e trinta e
sete centavos), atualizada até outubro de 2018, advertido de que, em caso de não pagamento, o valor reclamado
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por
cento), com fundamento no parágrafo 1º de referido artigo, advertindo-o, ainda, que transcorrido o prazo
previsto sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação,
independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.
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. 17 e 18/07

11ª Vara Cível do Fórum Central Cível/SP - Processo nº: 1090372-42.2018.8.26.0100. Classe-Assunto: Execução
de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços. Exeqüente: Fundação de Rotarianos de São Paulo. Executado:
Ricardo Bressan Athia. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização
do requerida, defiro a citação editalícia requerida às fls. 117/118, servindo a presente decisão como edital.
Este juízo FAZ SABER a Ricardo Bressan Athia, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida
Ação de Execução de Título Extrajudicial por Fundação de Rotarianos de São Paulo, pretendendo a cobrança
de R$ 61.535,03 (para agosto de 2018) embasados em instrumento de confissão de dívida. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
a dívida e/ou oponha embargos. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora
as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 143,80, providenciando, no mais, a publicação do
edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de vinte dias. Intimem-se. São
Paulo, 4 de julho de 2019. Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito. 17 e 18/07

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

e

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 09.304.427/0001-58 - NIRE 35.300.352.068

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários
da 25ª e 26ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“CRI”), em primeira convocação

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“GAIA”), pelo presente edital de convocação, 
com suas publicações realizadas em conjunto com a Habitasec Securitizadora S.A. (“HABITASEC”), companhia securitizadora 
inscrita no CNPJ/MF nº 09.304.427/0001-58, em razão das formalidades decorrentes da cessão dos direitos em obrigações, 
conforme Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada em 30 de abril de 2019, bem como nos termos da Cláusula 12.3 
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 25ª e 26ª Séries da 4ª 
Emissão da GAIA, fi rmado em 24 de março de 2011, aditado em 03 de março de 2016 e em 14 de julho de 2017 (“Termo 
de Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 25ª e 26ª Séries da 4ª Emissão 
da GAIA (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da HABITASEC, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, 9º andar, 
conjunto 92, CEP 01451-902, a se realizar, em primeira convocação, no dia 06 de agosto de 2019, às 14:00 horas, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) realização, ou não, de aporte pelos Titulares de CRI para a conta do Patrimônio 
Separado, com a fi nalidade de reembolsar as despesas previstas no Termo de Securitização e aquelas decorrentes da 
emissão dos CRI, conforme demonstrativo que será apresentado pela securitizadora que detiver os CRI sob sua emissão, 
isto é, seja a GAIA ou a HABITASEC, aos Titulares de CRI na data em que houver a instalação da assembleia; (ii) 
constituir, ou não, fundo especial de despesas pelo período de 06 (seis) meses visando adimplir as obrigações previstas 
no Termo de Securitização, decorrentes da emissão dos CRI; visando arcar com as despesas que devem ser deduzidas da 
conta do Patrimônio Separado, o que se operará com aporte realizado pelos Titulares de CRI para a conta do Patrimônio 
Separado; (iii) a aprovação ou não do plano de recuperação judicial da Devedora, conforme publicado pela GAIA em Fato 
Relevante de 28 de maio de 2019, com a inclusão deste item na Ordem do Dia por solicitação de Titulares de CRI; (iv) 
confi rmar a representação dos direitos dos Titulares de CRI no âmbito da recuperação judicial da Devedora e respectiva 
assembleia geral de credores nos termos da Lei nº 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, considerando a totalidade de seus 
créditos na posição de credor quirografário, isto é, sem garantia; (v) avaliar e constituir possível comitê de governança 
para representar os titulares dos CRI, e juntamente com o assessor legal eleito na Assembleia Geral de Titulares de CRI 
realizada e suspensa em 29 de novembro de 2017 e retomada no dia 25 de abril de 2018 (“AGT CRI 25/04/2018”), defi nir 
as aprovações na Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial (“AGC”) em segunda convocação, no auditório 
do Edifício Spazio JK, situado na Avenida Juscelino Kubistscheck, nº 1726, Itaim, São Paulo/SP, no dia 09 de agosto de 
2019 às 08h00, com início dos trabalhos as 10h00 e em qualquer outra AGC que se fi zer necessária; e (vi) outros assuntos 
de interesse dos Titulares dos CRI, em razão do exposto nos itens anteriores desta Ordem do Dia. Todos os termos 
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização 
e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a convocação 
acima, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com 
poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da HABITASEC, no endereço 
retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em 
benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 12 de julho de 2019.

BAHEMA S.A.
CNPJ nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da BAHEMA S.A. (“Companhia”) para se reunirem em AGE da Companhia, a
ser realizada em 12/08/2019, às 9h, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.369, 8º andar,
conjuntos 812 a 815, Jardim Paulistano/SP, CEP 01452-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) aprovar a alteração da denominação da Companhia de Bahema S.A. para Bahema Educação S.A., com a consequente
alteração do artigo 1º do Estatuto Social; (ii) aprovar a alteração do objeto social para (a) excluir as seguintes atividades:
(a.1) administração de bens móveis e imóveis, próprios ou de terceiros, que independam de autorização governamental;
(a.2) desenvolvimento de atividades ligadas à fabricação e à comercialização de máquinas, equipamentos, peças ou
afins; e (a.3) importação e exportação de serviços; (b) incluir as seguintes atividades: (b.1) desenvolvimento, diretamente
ou por meio de participação em outras sociedades, de projetos e atividades nas áreas de educação pré-escolar,
educação infantil, educação básica (ensino fundamental ao ensino médio), desenvolvendo todas as demais atividades
inerentes à prestação de serviços educacionais; (b.2) desenvolvimento, diretamente ou por meio de participação em
outras sociedades, de projetos e atividades de cursos livres, incluindo cursos pré-vestibulares, bem como aulas de
reforço e ensino de esportes, dança e artes cênicas e demais atividades relacionadas ao esporte e cultura; e (b.3) prestação
de serviços de apoio às instituições de ensino e educadores, incluindo serviços administrativos, de treinamento,
qualificação, consultoria, assessoria, avaliação e demais serviços relacionados à área educacional; e (c) adequar, quando
necessário, a redação das demais atividades do objeto social; com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto
Social; (iii) aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia, das atuais 2.400.000 ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal para 4.800.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, com a consequente alteração do artigo 8º do Estatuto Social; (iv) aprovar a alteração do Regulamento do Plano
de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Bahema S.A. e suas empresas controladas, aprovado em AGE da
Companhia realizada em 2/10/2017, para: (a) aumentar o limite máximo de ações que poderão ser objeto de opções
outorgadas de 100.000 para 200.000, com a consequente alteração da Cláusula 3.1 de referido Regulamento; e (b) alterar
o prazo mínimo dos programas com períodos de reserva de direitos, de 24 meses para 6 meses, com a consequente
alteração da Cláusula 4.1.3(b) de referido Regulamento; (v) aprovar a aquisição de 95% do capital social da Fórum
Cultural Participações Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 33.828.784/0001-08, com sede na Cidade de
Niterói/RJ, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 2454 (“Fórum Cultural”), de acordo com Contrato de Aquisição de
Participação e Outras Avenças celebrado em 13/05/2019 entre a Companhia e os sócios das sociedades detentores das
quotas da Fórum Cultural. Poderão participar da AGE, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, ou via boletim de voto a
distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração:
Presencial: os acionistas titulares das ações de emissão da Companhia poderão participar da AGE, desde que referidas
ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária das ações - Itaú Corretora de Valores
S.A., e portando os seguintes documentos: (i) pessoa física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica -
cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com
foto do(s) representante(s) legal(is); e (iii) acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento - cópia autenticada
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), bem
como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Procuração: as procurações poderão ser
outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei das S/A. e na Proposta da Administração.
O representante legal do acionista deverá comparecer à AGE munido da procuração e demais documentos indicados
na Proposta da Administração, além de documento que comprove a sua identidade. Boletim de Voto a Distância: 
a Companhia disponibilizará para a AGE o sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM 481, permitindo
que seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou ao
escriturador das ações de emissão da Companhia  ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações
constantes na Proposta da Administração. A Companhia solicita aos seus acionistas que, caso possível, depositem os
documentos indicados na Proposta da Administração, na sede social da Companhia, até as 18h00 do dia 9/08/2019,
último dia útil antes da data da Assembleia. Nos termos do artigo 5º, § 2º, da Instrução CVM 481, o acionista que
comparecer à assembleia munido dos  documentos exigidos poderá dela participar e votar, ainda que tenha deixado de
 depositá-los previamente. A Proposta da Administração para a AGE conforme previsto na Instrução CVM 481 e os demais
documentos a ela relativos encontram-se à disposição dos acionistas na sede e na internet, nos endereços eletrônicos
da  Companhia (www.bahema.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). São Paulo, 12/07/2019.
Cassio Beldi - Presidente do Conselho de Administração.
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�5�� 4,3��� ,9;��G���� �� �B5�1� ���A,:+����1� 4,�K� :�34��,����� �,0,�1� :�4�� ,9�?+,� 4,�K� 3�9,���� :+������ ,4=,:����
�,�K� �� =�,4,3�,� ,�����1� =��� ,A�����1� �8�A���� ,� =+;��:����3�� 8��9����� �,��������)����������,� =�44����3,4��� :����,
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045497-55.2016.8.26.0100. O Dr. Guilherme
Ferreira da Cruz, Juiz de Direito da 45ª Vara Cível desta Capital/SP, FAZ SABER a KENIA HUGO LUCAS,
CPF 003.136.160-94, que Nicom Comércio de Materiais para Construções Ltda, ajuizou uma Ação Monitória
para cobrança da quantia de R$ 4.669,22, referente as notas fiscais anexas aos autos. Estando o réu em lugar
ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido
de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 16 e 17/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000102-37.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) LUCIANO GABRIELI DI RITI, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 9382469, CPF 143.908.128-07, que lhe foi 
proposta inicialmente uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento cumulada com cobrança, por parte de Antonio da Cruz 
Pinto, objetivando a cobrança do valor de R$6.390,60, atualizado até dezembro/2015, referente aos alugueres mais encargos 
vencidos e não pagos, do imóvel consistente no salão comercial, situado nesta Capital à Avenida dos Radialistas, nº 51, piso 
inferior, salão 01, Pq. São Domingos, locado ao réu mediante contrato de locação firmado em 29/07/2015 e o consequente 
despejo do referido imóvel, sendo que a ação prosseguiu-se com a cobrança, face a desocupação do imóvel. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital 
da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação,presumir-se-ão aceitos,pela ré,como verdadeiros,os fatos articulados pela autora conforme previsto no artigo 
344 do C.P.C., ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 03 de julho de 2019.        [17,18] 
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ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ  nº 55.333.769/0001-13

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃOÓ O S Ç ORELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Administração

Srs. Sócios: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras elaboradas segundo o que dispõe a Lei das S.A.´s, relativas ao exercício encerrado em 
31/12/2018 e permanecemos à disposição  para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários.  A Administração.

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)  Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 

financeiras e estão disponíveis aos sócios  

na administração da sociedade.

Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto - Administradora
Sérgio Vieira Ramos Martins Fernandes - Contador 

CRC 1SP286743/O-1

Demonstração do Fluxo de Caixa (em milhares de reais)

Demonstração do Resultado do Exercício (em milhares de reais)

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 141.535 8.133
Ajuste para conciliar o lucro ao caixa

Depreciações e amortizações 2.425 5.477
Resultado da equivalência patrimonial (83.519) (65.478)

60.441 (51.868)
Aumento (redução) dos ativos operacionais

Clientes 5.467 9.049
Impostos a recuperar 653 4.729
Estoques 14 10
Adiantamentos diversos (75) 1.690
Despesas pagas antecipadamente 494 254
Outros ativos operacionais (426) (358)
Impostos diferidos 46.680 -
Processos judiciais e precatórios a receber (140.699) (11.207)

(87.892) 4.167
Aumento (redução) dos passivos operacionais

Fornecedores (1.712) (4.439)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 188 (1.757)
Obrigações tributárias 2.239 7.641
Adiantamento de clientes 577 (419)
Provisão para contingências - 6.127

1.292 7.153

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (26.159) (40.548)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em controladas (541) (220)
Adiantamento para futuro aumento de capital (611) (6.106)
Compra de ativo imobilizado (183)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (20.351) (31.933)
Partes relacionadas - empréstimos a interligadas (46.725) 31.402

Caixa líquido consumido pelas atividades de 
investimento (68.411) (6.857)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Baixa de imobilizado e intangível líquido 1.274 365
Baixa de investimentos 53.996 -
Recebimento de dividendos 39.021 35.524

Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamentos 94.291 35.889

Diminuição líquido de caixa e equivalentes 
de caixa (279) (11.516)

Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período 1.722 13.238

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 1.443 1.722
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes 
de caixa (279) (11.516)

2018 2017
Receita líquida de obras  102.577  65.661 

Custo das obras executadas  (76.697)  (69.254)
Lucro (Prejuízo) bruto  25.880  (3.593)
Despesas operacionais

Despesas administrativas e comerciais  (42.482)  (39.977)
Despesas tributárias  (608)  (1.107)

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras  99  29.719 

Despesas financeiras  (13.275)  (17.167)
Outras receitas (despesas) operacionais

Resultado da equivalência patrimonial  83.519  65.478 
Outras Receitas/Despesas Operacionais  88.402  (25.220)

Resultado antes das provisões de IR e CSLL  141.535  8.133 
Lucro do exercício  141.535  8.133 

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante

Fornecedores 12.436 14.148
Empréstimos e Financiamentos 23.768 38.177
Salários e encargos a Pagar 3.949 3.761
Adiantamentos de clientes 598 21
Obrigações tributárias 18.484 16.245
Lucros a distribuir 708 708

Total do passivo circulante 59.943 73.060
Não circulante

Empréstimos e Financiamentos 38.250 44.192
Partes relacionadas - Interligadas 316.703 321.184
Provisão para contingências 6.127 6.127

Total do passivo não circulante 361.080 371.503
Patrimônio líquido

Capital social 530.000 530.000
Reservas de Reavaliação 55 72
Ajuste de Avaliação Patrimonial 79.400 79.400
Reserva de lucros a realizar 385.787 244.235

Total do patrimônio líquido 995.242 853.707
Total do passivo e patrimônio líquido 1.416.265 1.298.270

Ativo 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.443 1.722
Clientes 46.011 48.781
Clientes Partes relacionadas 50.958 53.655
Impostos a recuperar 5.520 6.173
Estoques 1.323 1.337
Adiantamentos diversos 175 100
Despesas antecipadas 179 673
Propriedade disponível para venda 81.594 81.594

Total do ativo circulante 187.203 194.035
Não circulante

Partes relacionadas 378.155 335.911
Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo 25.360 24.729
Processos Judiciais e precatórios a receber 352.885 212.186
Impostos diferidos 81.339 128.019
Depósitos judiciais 2.005 1.599
Participação Societária em Coligadas e Controladas 307.096 316.053
Investimento em Imóveis 67.959 67.959
Imobilizado 12.983 16.247
Intangível 1.280 1.532

Total do ativo não circulante 1.229.062 1.104.235
Total do ativo 1.416.265 1.298.270

Capital 
Social

Reserva de 
capital

Ajuste Avaliação 
Patrimonial

Reserva Lucros a 
Realizar

Lucros 
acumulados

 
Total

Em 31 de dezembro de 2016  530.000  1.497  79.400  234.677 -  845.574
Lucro do exercício - - -  8.133  8.133

Transferência para reserva de lucros a realizar - - -  8.133  (8.133) -

Realização da reserva de reavaliação -  (1.425) -  1.425 - -
Em 31 de dezembro de 2017  530.000  72  79.400  244.235 -  853.707

Lucro do exercício - - -  141.535  141.535

Transferência para reserva de lucros a realizar - - -  141.535  (141.535) -

Realização da reserva de reavaliação -  (17) -  17 - -
Em 31 de dezembro de 2018  530.000  55  79.400  385.787 -  995.242

Organosolví - Soluções Orgânicas para a Vida S.A.
CNPJ nº 12.589.885/0001-95 - NIRE nº 35.300.454

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 27.05.2019
Data, Hora, Local: 27.05.2019, às 14h45min, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400, 1º andar, Lado A, São Paulo/
SP.  Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Celso Pedroso e Secretária: Célia Maria Bucchianeri Francini 
Vasconcellos. Deliberações Aprovadas: 1. o relatório da administração, contendo as Demonstrações Contábeis 
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, documentos esses sobre os quais o Conselho de Administração 
manifestou-se favoravelmente. (b) Face à ausência de lucros acumulados em 31.12.2018, não há resultados a serem 
distribuídos. (c) Não instalação do Conselho Fiscal. (d) reeleger os atuais membros do Conselho de Administração: 
Presidente: , brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 84.125.147 SSP/SP e CPF/MF 052.993.138-96, 
Conselheiros: brasileira, casada, administradora de empresas, RG 
10.786.537-3 SSP/SP e CPF/MF 078.003.088-55, , brasileiro, casado, economista, RG 19.645.437-
2 SSP/SP e CPF/MF 152.495.878-60, , brasileiro, empresário, residente em Pirapozinho/SP, RG 
11.149.004-2, SSP/SP e CPF/MF 017.764.318-80. , brasileiro, solteiro, RG 48.472.670-5 SSP/SP e 
CPF 360.77.078-57, residente em Pirapozinho/SP, todos residentes em São Paulo/SP, exceto quando indicado. Os 
conselheiros ora reeleitos declaram que não estão incursos em nenhum crime que os impeçam por lei de exercer atividades 
mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 27.05.2019. Acionistas: Solví Participações S.A. - Celso Pedroso e 
Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Representantes Legais, Wap Planejamento e Participações Ltda. - 
Sérgio Massao Watanabe - Administrador, Conselheiros Eleitos: Celso Pedroso - Presidente do Conselho, Célia Maria 
Bucchianeri Francini Vasconcellos, Ricardo Nogueirão Luiz, Sergio Massao Watanabe e Sérgio Kenji Watanabe - Conselheiros. 
JUCESP 344.461/19-1 em 01.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CENTRO MÉDICO JABAQUARA S.A.
(Companhia Fechada) CNPJ/MF Nº 67.781.427/0001-45 - NIRE Nº 35.3.0052570-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2019
1. HORA, DATA E LOCAL: Às 11 horas do dia 15 de julho de 2019, na sede social do Centro Médico 
Jabaquara S.A., localizada na Rua das Perobas nº 266, Jabaquara, na Cidade e Estado de São 
Paulo, CEP: 04.321-120 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇAS E QUORUM: O Edital de 
Convocação foi publicado no Jornal O Dia SP nos dias 6, 7, 8, 9 e 10/07/2010 (edição única), 11 e 

6, 11 e 12/07/2019, às páginas 22, 39 e 20, respectivamente, nos termos do art. 124, §1º, I, da Lei 
nº 6.404/76. Presentes acionistas representando 97,53% do capital votante da Companhia, conforme 

para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. MESA: Presidente: Sr. Mauro Teixeira Sampaio, 
Secretário: Sr. Henrique Cipriano Policastro. 4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E 
SEM RESSALVAS: 5.1. Registrar a lavratura da presente ata em forma de sumário, na forma do Artigo 
130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

 
5.2. Aprovar, na forma do artigo 12 da Lei nº 6.404/76, o grupamento das 

ações representativas do capital social da Companhia, na proporção de 43.000 (quarenta e três mil) 
ações ordinárias atualmente existentes para cada 1 (uma) ação ordinária após o grupamento, sem 

Grupamento”), sendo que as novas ações originadas 
do Grupamento conferirão a seus titulares os mesmos direitos existentes imediatamente antes do 
Grupamento. 5.3. Em decorrência do grupamento deliberado no item 5.2 acima, os acionistas terão o 
prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação da presente ata, para: (i) negociarem entre si as frações 

Companhia; ou (ii) solicitar à Companhia a recompra de suas respectivas posições fracionárias. O 
preço de recompra das frações corresponderá ao valor patrimonial da Companhia, proporcionalmente 
às frações a serem adquiridas, calculado com base no balanço patrimonial levantado em 31 de maio 
de 2019. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente ata, sem que o 
acionista tenha recomposto a sua participação na forma do item (i) acima, ou se manifestando quanto 
à recompra de suas frações, a Companhia realizará a recompra das frações e deverá convocar nova 
assembleia geral para homologar o grupamento ora aprovado, sendo que as frações remanescentes 
deverão ser canceladas. 5.4. Os valores correspondentes às frações de ações remanescentes que 
vierem a ser adquiridas pela Companhia, conforme previsto no item 5.3 acima, serão (i) depositados 
nas respectivas contas correntes de seus titulares ou, na sua ausência de tais dados, (ii) mantidos à 
disposição de seus titulares na Companhia pelo prazo de 3 anos contados desta data. 5.5. Autorizar 

matérias ora deliberadas. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata que, tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada por 
todos os presentes. Assinaturas: Mauro Teixeira Sampaio - Presidente da Mesa; Henrique Cipriano 
Policastro - Secretário; e a acionista Rede D’or São Luiz S.A., representada na forma de seu Estatuto 

São Paulo, 15 de julho de 2019. Henrique 
Cipriano Policastro, Secretário.
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0127063-
19.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Acosider Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda, CNPJ 02.072.108/0001-15, na pessoa
de seu representante legal, e Augusto Araújo Torres, brasileiro, casado, CPF 833.912.076-
04, que Banco Fibra S/A ajuizou-lhes uma ação Execução de Título Extrajudicial para
cobrança de R$ 500.386,98 (03/2018), referente às Cédulas de Crédito Bancário CG nºs
342.909 e 116409. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO e
INTIMAÇÃO por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o
quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereçam embargos, facultando
os executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês,
bem como do ARRESTO que recaiu sobre seus ativos financeiros no importe de R$121,92,
que se converterá em PENHORA, decorrido o prazo para pagamento, independentemente
de termo, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.257, inciso IV, do
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art.
344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2019. B 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 365 DIAS. PROCESSO Nº 1005133-
13.2017.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ANTONIO AUGUSTO NETO, português, nascido em 11/01/1915, filho de José
Bernardino Neto e Maria Jose Felgueiras que lhe foi proposta uma ação de Declaração
de Ausência por parte de Isabel Maria Correia, alegando em síntese: que o requerido,
conforme informações colhidas dos familiares, viajou para o norte do Brasil em 1939, para
uma região de garimpo e nunca mais deu notícias”. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido. Foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 1 (um) ano
com intervalos de 2 (dois) em 2 (dois) meses, venha alegar o que for a bem de seus
direitos, nos termos do artigo 745, do Código de Processo Civil, sob pena de presumirem-
se aceitos como verdadeiros, os fatos constantes nos autos. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João
Mendes s/n, 5º andar - Salas, 519/521, Centro - CEP 01501-900, São Paulo-SP. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2018.      B 17/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1015228-98.2014.8.26.0004.
O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro
Regional IV - Lapa. Faz Saber a Silva & Molento Ltda - EPP, CNPJ 60.870.870/0001-43,
na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao
pagamento de R$ 91.059,00 (nov/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 Guaipá, n° 280, Vila Leopoldina,
São Paulo/SP, Parceiro 10013434, instalação BTE0016766. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias
supra, conteste, 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). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 14.06.2019.

B 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016578-56.2016.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
JOSE L MEIRELES COMÉRCIO DE PLÁSTICOS - EPP, CNPJ 20.681.674/0001-06,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Santander (Brasil) S/A,
objetivando a quantia de R$ 104.055,06, decorrente de limite de crédito rotativo fornecido
a sua conta corrente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito atualizado e honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da
causa, ficando isento das custas processuais, ou ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado inicial em mandado executivo (art 701/702 do CPC), presumindo-se como
verdadeiros os fatos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei, NADA MAIS.          B 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0100634-23.2008.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc, faz saber à
AIRTON JOSÉ DOS SANTOS, CPF/MF 949.284.108-82, com paradeiro ignorado e
FRANCISCO DOS SANTOS, CPF/MF: 041.324.358-30, atualmente em lugar incerto e
não sabido, dos termos da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica dos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (0100634-
23.2008.8.26.0002), para, querendo, responder no prazo legal, sob pena de revelia, ou
efetuar o pagamento da importância devida, acrescida dos juros moratórios e correção
monetária até o efetivo pagamento, bem como custas e honorários. Não sendo contestada
a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2019.          B 16 e 17/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011817-93.2018.8.26.0008
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WANDERLEI
FEOLA, 20392808803, CNPJ 26.314.536/0001-75, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO CIDADE DO SOL, objetivando
declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando-o a ressarcir o
Autor nas quantias pagas, no montante de R$15.459,50 (fevereiro/2018), corrigidos
monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2019.          B 16 e 17/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015495-43.2012.8.26.0009
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado
de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a JOÃO TINEU, CPF 039.909.908-53, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
objetivando a cobrança do valor de R$4.212,49 (08/2012), corrigidos e acrescido de
encargos legais, bem como as que se vencerem, referente ao débito das faturas de
fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua Padre Faustino, nº 106
(RGI 205934579). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.          B 16 e 17/07

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1022726-86.2016.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti
D Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro na forma da
Lei. Faz Saber a Josefa Ribeiro dos Santos Auto Peças Me, CNPJ 15.155.784/0001-42,
na pessoa de seu representante legal e Josefa Ribeiro dos Santos CPF 384.779.118-43,
que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 42.669,49 (05/2016), referente ao saldo devedor do contrato de Empréstimo Capital
de Giro, materializados em Cédulas de Crédito Bancário (nºs. 9.419.859 e 9.931.025).
Estando as executadas em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros
e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
para ofereçam embargos, facultando as executadas nesse prazo, reconhecendo o crédito
do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na
forma da lei.          B 16 e 17/07
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023307-57.2014.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato
Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO ROGÉRIO DA SILVA, Brasileiro, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegando em síntese: A requerente construiu às suas expensas,
na cidade de São Paulo -, no endereço Rua Francisco José Alves, 163, Q-3 – L-3, B26, E-a, apto 24ª, Vila
Paulista II – Cidade de São Paulo- SP CEP 08490-630. em que moram os requeridos um conjunto de unidades
habitacionais, uma das quais, situada no endereço no qual os requeridos residem por força de atribuição da
posse conferida por contrato celebrado em conformidade com as normas do Sistema Financeiro de Habitação
– SFH, conta contrato nº 9535998. Os requeridos encontravam-se inadimplentes com as prestações de seu
financiamento e foram convocados a participar da Semana de Conciliação. A conciliação restou frutífera,
resultando na celebração de acordo entre as partes, acordo este que foi devidamente homologado. O acordo
foi descumprido, uma vez que atualmente está com 26 parcelas atrasadas após sua celebração. O patrono
do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento das custas e
despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$ 19.993,54. Conforme despacho
de fls 256 o herdeiro Paulo Rogério deverá ser citado por edital, com prazo de 20 dias para se pronunciar sobre
sua habilitação no polo passivo, nos termos do art. 690 do Código do Processo Civil. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2018. 17 e 18/07

HABRASET HOTELEIRA S/A
CNPJ nº 03.791.971/0001-95

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstra-
ções Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. As Demonstrações Financeiras citadas refletem com exatidão o
movimento dos negócios e o resultado do exercício. Estamos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fize-
rem necessários. São Paulo, maio de 2019. A Diretoria.

Ativos 2018 2017
Circulantes  2.316  2.916
Caixa e equivalentes de caixa  1.347  1.406
Contas a receber de clientes  848  1.236
Estoques  33  28
Impostos a recuperar  35  152
Outras contas a receber  33  31
Despesas antecipadas  20  63
Não Circulantes  14.540  14.136
Depósitos judiciais  88  67
Imobilizado  14.405  14.007
Intangível  47  62

Total dos Ativos  16.856  17.052

Passivos E Patrimônio Líquido 2018 2017
Circulantes 1.779  2.034
Fornecedores  296  358
Impostos e contribuições a recolher  653  821
Obrigações trabalhistas e encargos sociais  376  359
Adiantamentos de clientes  349  401
Outros passivos  105  95
Não Circulantes  41  38
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  41  38
Patrimônio Líquido 15.036  14.980
Capital social  8.261  8.261
Retenção de Lucros  5.123  5.067
Reserva legal  1.652  1.652
Total atribuível aos controladores  15.036  14.980
Total dos Passivos e Patrimônio Líquido  16.856  17.052

Demonstração do Resultado - Para o Período de 31 de Dezembro de
2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2018 2017
Receita Líquida de Serviços e Vendas  16.633  14.839
Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados  (571)  (638)
Lucro Bruto  16.062  14.201
Despesas Operacionais
Com vendas  (1.532)  (1.702)
Gerais e administrativas  (6.542)  (5.719)
Outras despesas e receitas operacionais, líquidas  (2.074)  (1.640)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro  5.914  5.140
Resultado Financeiro
Despesas financeiras  (26)  (28)
Receitas financeiras  161  118
Resultado antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social  6.049  5.230

Imposto de renda e contribuição social corrente  (1.993)  (1.792)
Lucro Líquido do Período  4.056  3.438
Lucro Líquido do Exercício por Quota  0,49  0,42

Demonstração do Resultado Abrangente - Para os Exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Valores expressos em milhares
de reais - R$) 2018 2017
Lucro Líquido do Exercício  4.056  3.438
Outros resultados abrangentes  -  -
Total do Resultado Abrangente do Exercício  4.056  3.438

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para o Período de 31 de Dezembro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Reservas de lucros Total
Reten- Re- Lucros/ atribuível

 Capital ção de serva Prejuizo  aos con-
 social lucros  legal acumulados troladores

Saldos em 31/12/2016  8.261  -  1.652  4.829  14.742
Distribuição de dividendos  -  -  -  (3.200)  (3.200)
Reserva Legal  -  -  -  -  -
Lucro líquido do exercício  -  -  -  3.438  3.438
Saldos em 31/12/2017  8.261  -  1.652  5.067  14.980
Distribuição de dividendos  -  -  -  (4.000)  (4.000)
Reserva Legal  -  -  -  -  -
Lucro líquido do exercício  -  -  -  4.056  4.056
Saldos em 31/12/2018  8.261  -  1.652  5.123  15.036

Demonstração do Fluxo de Caixa - Para o Período de 31 de
Dezembro de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro (Prejuízo) do período  4.056  3.438
Ajustes por:
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  3  3
Provisão para Participação nos Lucros e Resultados - PLR  88  862
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  388  (279)
Impostos a Recuperar  117  (4)
Estoques  (5)  (6)
Outras contas a receber  (2)  16
Despesas antecipadas  43  (3)
Créditos Diversos  -  34
Depósitos Judiciais  (21)  (6)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores  (62)  (67)
Impostos e contribuições a recolher  (168)  298
Obrigações trabalhistas e encargos sociais  (71)  50
Adiantamentos de clientes  (52)  71
Outros passivos  10  (49)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  4.324  4.358
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de bens do ativo imobilizado  (383)  (600)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (383)  (600)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos pagos  (4.000)  (3.200)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento  (4.000)  (3.200)
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes
de Caixa  (59)  558

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  1.406  848
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  1.347  1.406
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa  (59)  558

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras para os
Exercícios findos em 31 de Dezembro 2018 (Em Milhares de Reais)

1. Contexto Operacional: A Habraset Hoteleira S.A. (Habraset) é uma
Companhia de capital fechado e tem por objeto principal a exploração de
atividades e serviços de hotelaria, através da utilização da marca Ibis
Budget (AccorInvest). O modelo de negócio desta Companhia é adminis-
trado pela AccorInvest Brasil S/A pelo sistema de parceria ou “joint-
venture”. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais
práticas contábeis adotadas: As demonstrações contábeis da Habraset
apresentam-se de forma individual e foram elaboradas em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposi-
ções contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas Resoluções do Con-

selho Federal de Contabilidade e incorporam as alterações trazidas pelas
Leis 11.638/07 e 11.941/10. 3. Práticas Contábeis: As práticas contábeis
adotadas para a contabilização e elaboração das demonstrações financei-
ras emanam das disposições das Sociedades por Ações e podem ser resu-
midas como segue:a. Apuração do resultado: Apurado com observância
ao regime de competência, aplicando a confrontação entre realização das
receitas e das despesas; b. Contas a receber Clientes: Registradas e
mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e re-
presentativo, é calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão

para créditos de liquidação duvidosos considera a política da Companhia
aprovada pela administração para o seu reconhecimento ou perda e consi-
dera os riscos da não realização das contas a receber. c. Imobilizado:
Avaliados considerando os custos de aquisição mais os custos necessári-
os para a utilização do bem. A depreciação é calculada pelo método linear
considerando o prazo de vida útil dos bens. d. Contas a pagar Fornece-
dores: Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos,
quando aplicável e representativo, é calculado e apresentado pelo valor
presente de realização. e. Impostos e contribuições a recolher: As pro-
visões para Imposto de Renda e Contribuição Social, constituídas em con-
formidade com a Legislação fiscal vigente. f. Provisão para riscos con-
tingentes: As provisões para riscos contingentes são constituídas consi-
derando a avaliação de risco efetuada pelos escritórios homologados, as
avaliações consideram a melhor estimativa de risco provável de realiza-
ção. 4. Patrimônio Líquido: O Patrimônio é composto por Capital Social
constituído de 8.260.534 ações ordinárias, todas nominativas sem valor
nominal, incluindo reserva de lucros, qual considera a constituição de 5% a
título de reserva legal, limitado a 20% do capital social, e lucro líquido do
exercício.
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Demonstrações do Resultado Abrangente - Para Os Exercícios
findos Em 31 De Dezembro de 2018 E De 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
2018 2017

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (8.559)  (48.785)
Outros resultados abrangentes  -  -
Total do Resultado Abrangente do Exercício  (8.559)  (48.785)

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.
CNPJ nº 01.436.319/0001-27

Demonstrações Financeiras - (Em milhares de reais-R$)

Ativo  Nota Explicativa 2018 2017
Ativo Circulante  8.422  10.198
Caixa e equivalentes de caixa 4  41  523
Contas a receber de clientes e outras 5  -  -
Estoques  228  367
Impostos e contribuições a recuperar 6  7.745  8.467
Outros ativos  408  841
Ativo Não Circulante 352.107  215.500
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13.a  3.934  3.457
Depósitos judiciais 7  262  676
Imobilizado 8  347.887  211.200
Intangível  24  167
TOTAL DO ATIVO 360.529  225.698
Passivo  Nota Explicativa 2018 2017
Circulante  7.992  6.426
Contas a pagar a fornecedores e outras 3.488  2.811
Impostos e contribuições a recolher 10  1.083  1.202
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 9  1.565  609
Adiantamentos de clientes  -  -
Parcelamentos fiscais 12  -  660
Provisões para custas trabalhistas  -  855
Outras contas a pagar 11  1.856  289
Passivo Não Circulante  2.071  2.738
Parcelamentos fiscais 12  -  1.934
Provisão para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas 14  2.071  804

Patrimônio Líquido  350.466  216.534
Capital social 16  221.562  221.562
Adiantamento para futuro aumento de capital 16  168.522  26.031
Prejuízos acumulados  (39.618)  (31.059)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  360.529  225.698

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
 Nota  explicativa 2018 2017

Receita Líquida de Produtos Vendidos
e Serviços Prestados 17  28  14.338

Custo dos Produtos Vendidos e
Serviços Prestados 18  (2.344)  (16.149)

Lucro (Prejuízo) Bruto  (2.316)  (1.811)
Despesas Operacionais
Com vendas 18  (2.001)  (3.437)
Gerais e administrativas 18  (6.681)  (10.830)
Outras despesas operacionais, líquidas 18  2.022  (32.323)
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do
Resultado Financeiro (8.976)  (48.401)

Resultado Financeiro
Receitas financeiras 19  2  1.673
Despesas financeiras 19  (61)  (155)
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de
Renda e da Contribuição Social  (9.035)  (46.883)

Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes 13.b  -  (131)
Diferidos 13.b  476  (1.771)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (8.559)  (48.785)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício Por Cota-R$ (0,3863)  (2,2019)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota

explicativa 2018 2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  (8.559)  (48.785)
Ajustes em:
Depreciação e amortização 8  3.927  6.669
Provisão (reversão) para créditos de liquidação
duvidosa 5  -  (507)

Provisão (reversão de) para custas trabalhistas  1.267  (429)
Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis
e trabalhistas 14  -  87

Reversão de reestruturação  (855)  -
Valor residual na baixa de ativo imobilizado 8  90  35.154
Valor residual na baixa de ativo intangível  -  253
Baixa de adiantamento de terceiros  -  -
Reversão de Parcelamento Fiscal  (2.594)  -
Imposto de renda diferido 13.b  (477)  1.771
Imposto de renda corrente 13.b  -  131

 (7.201)  (5.656)
Redução (aumento) do capital circulante:
Contas a receber de clientes e outras 5  -  3.460
Estoques  139  1.619
Depósitos judiciais 7  414  288
Impostos e contribuições a recuperar 6  722  1.336
Outros ativos  433  (1.776)
 Fornecedores  677  775
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 9  956  (3.663)
Impostos e contribuições a recolher 10  (119)  (1.783)
Adiantamentos de clientes  -  (598)
Outras contas a pagar 11  1.567  (2.926)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações  (2.412)  (8.924)
Imposto de renda e contribuição social pagos 13.b  -  (131)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais  (2.412)  (9.055)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado 8  (140.561)  (38.737)
Valores recebidos na alienação de imobilizado  -  2.926
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de investimento  (140.561)  (35.811)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de parcelamentos fiscais 12  -  (649)
Distribuição de Dividendos  -  (17.000)
Aumento de capital  142.491  26.031
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
atividades de financiamento  142.491  8.382

Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa  (482)  (36.484)
Caixa E Equivalentes De Caixa
Saldo final 4  41  523
Saldo inicial 4  523  37.007
Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa (482)  (36.484)

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras para os
Exercícios findos em 31 de Dezembro 2018  - (Em Milhares de Reais)

1. Contexto Operacional: A Nova Riotel Empreendimentos Hoteleiros
Ltda. (“Empresa”) é uma subsidiária da Hotelaria AccorInvest Brasil S.A
(“AccorInvest”), que detém 99,99% de participação em seu capital social.
Essa, por sua vez, é controlada pela ACCOR IP B.V. sediada em
Luxemburgo. No decurso das atividades do Grupo Accor no Brasil e em li-
nha com as diretrizes do Grupo, a Hotelaria Accor Brasil S.A. (“HAB”) reali-
zou uma reorganização societária visando separar as atividades de opera-
dor hoteleiro (“AccorHotels”) da atividade de investimento em hotéis própri-
os (“AccorInvest”). Nessa operação, foi transferida a participação da Em-
presa da HAB para AccorInvest em sua totalidade. A Empresa paralisou as
atividades do Hotel em maio de 2017 para a sua renovação através da con-
versão da bandeira “Sofitel” para a bandeira “Fairmont”. A conversão é um
processo que envolve a troca de todo o mobiliário dos quartos, roupa de
cama e banho, material de conveniência “souvenirs” além da mudança do
estilo e arquitetura da construção. Passa também pela mudança do con-
ceito dos restaurantes do hotel, áreas de lazer e salas de reunião. 2. Apre-
sentação das demonstrações contábeis e principais práticas
contábeis adotadas: As demonstrações contábeis da Nova Riotel apre-
sentam-se de forma individual e foram elaboradas em conformidade com

as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas Resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade e incorporam as alterações trazidas pelas Leis
11.638/07 e 11.941/10. 3. Práticas Contábeis: As práticas contábeis
adotadas para a contabilização e elaboração das demonstrações financei-
ras emanam das disposições das Sociedades por Ações e podem ser resu-
midas como segue: a.Apuração do resultado: Apurado com observância
ao regime de competência, aplicando a confrontação entre realização das
receitas e das despesas; b. Contas a receber Clientes: Registradas e
mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e re-
presentativo, é calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão
para créditos de liquidação duvidosa considera a politica da Empresa apro-
vada pela administração para o seu reconhecimento ou perda e considera
os riscos da não realização das contas a receber. c. Imobilizado: Avalia-
dos considerando os custos de aquisição mais os custos necessários para
a utilização do bem. A depreciação é calculada pelo método linear conside-
rando o ciclo operacional dos bens, suportados por Laudo específico e re-
gistrado. d. Contas a pagar Fornecedores: Registradas e mantidas no
balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo é
calculado e apresentado pelo valor presente de realização. e. Impostos e
contribuições a recolher: As provisões para Imposto de Renda e Contri-

buição Social, constituídas em conformidade com a Legislação fiscal vi-
gente. f. Parcelamentos Fiscais: até junho/2014 era operada sob o mode-
lo de contrato de locação, a partir dessa data a AccorInvest Brasil S/A pas-
sou a ser a única proprietária, após levantamento identificou pendencias
de IPTU, junto aos órgãos responsáveis. Dessa forma a Administração da
Empresa regularizou o débito fiscal por meio do parcelamento da dívida,
finalizado a quitação no ano de 2018. g. Provisão para riscos contingen-
tes: As provisões para riscos contingentes são constituídas considerando
a avaliação de risco efetuada pelos escritórios homologados, as avalia-
ções consideram a melhor estimativa de risco provável de realização. 4.
Patrimônio Líquido: O Patrimônio é composto por Capital Social constitu-
ído de 39.008.400 quotas, incluindo reserva de lucros, considera a consti-
tuição de 5% a título de reserva legal e lucro líquido do exercício.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Capital  Adiantamento para Lucros (Prejuízos)
explicativa  social  futuro aumento de capital  acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2016  221.562  -  34.726  256.288
Aumento de Capital  -  26.031  -  26.031
Prejuízo do exercício  -  -  (48.785)  (48.785)
Distribuição de Dividendos  -  -  (17.000)  (17.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  221.562  26.031  (31.059)  216.534
Aumento de Capital - 142.491 -  142.491
Prejuízo do exercício - -  (8.559)  (8.559)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  221.562  168.522  (39.618)  350.466
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HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A. E CONTROLADAS
CNPJ nº 02.419.765/0001-96

Demonstrações Financeiras - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

 Nota  Controladora  Consolidado
Ativos explicativa 2018 2017 2018 2017
Ativos Circulantes  66.724  46.758  75.113  59.874
Caixa e equivalentes de caixa 4  18.799  5.268  18.840  7.198
Aplicações financeiras 4  12.423  6.965  12.423  6.965
Contas a receber de clientes 5  24.800  25.258  24.800  26.494
Estoques  3.233  3.241  3.461  3.635
Despesas antecipadas  3.085  1.635  3.142  1.776
Impostos a recuperar 6  2.610  2.526  10.322  11.145
Outros ativos  1.774  1.865  2.125  2.661

Ativos Não Circulantes 704.036  578.489  705.678  584.098
Realizável a longo prazo:
Depósitos judiciais 18  3.357  5.856  3.619  6.598
Imposto de renda e
contribuição social diferidos 24 a)  24.053  38.703  27.987  42.160

Fundo de reserva 19  11.438  10.701  11.438  10.701
Créditos diversos  55  215  55  215
Partes Relacionadas 14 c)  26.657  17.177  26.657  17.177
Investimentos 9  378.004  240.687  27.538  16.662
Imobilizado 7  232.293  233.773  580.181  458.980
Intangível 8  28.179  31.377  28.203  31.605

Total dos Ativos  770.760  625.247  780.791  643.972

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
 Nota  Controladora  Consolidado

Passivos explicativa 2018 2017 2018 2017
Circulante 157.953  87.096  164.973  94.699
Fornecedores - terceiros 10  12.657  19.346  16.146  22.515
Partes relacionadas 14  100.128  26.360  99.982  25.830
Impostos e contribuições a
recolher 11  3.854  4.465  4.905  6.246

Obrigações trabalhistas e
previdenciárias 12  20.652  17.192  22.216  18.403

Empréstimos e financiamentos 15  5.428  5.160  5.428  5.160
Parcelamentos fiscais  -  -  -  660
Adiantamentos de clientes 13  3.654  1.927  3.653  2.328
Outras contas a pagar 16  11.580  12.646  12.643  13.557
Passivos Não Circulantes 29.030  30.575  32.041  34.207
Provisões de reestruturação  1.435  500  1.435  1.355
Provisão para benefícios a
empregados 17  1.365  1.283  1.365  1.283

Provisão para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas 18  9.646  8.568  11.717  9.411

Parcelamentos fiscais  -  -  940  1.934
Provisão para passivo a
descoberto 9  86  -  86  -

Fundo de reserva 19  12.600  11.385  12.600  11.385
Empréstimos e financiamentos 15  3.898  8.839  3.898  8.839
Patrimônio Líquido 583.777  507.576  583.777  515.066
Capital social 20  676.002  549.819  676.002  549.819
Prejuízos acumulados  (92.309)  (42.243)  (92.309)  (42.243)
Ajuste de avaliação patrimonial 20  84  -  84  -
Total atribuível aos controladores  583.777  507.576  583.777  507.576
Participação dos acionistas não
controladores no patrimônio
líquido das controladas -  -  0  7.490

Total dos Passivos e
Patrimônio Líquido 770.760  625.247  780.791  643.972

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Participação dos
Capital Outros Lucros Total acionistas não contro- Total do

Nota Capital social a Resultados (prejuízos) atribuível aos ladores no patrimônio patrimônio
explicativa  social Integralizar Abrangentes acumulados  controladores  líquido das controladas  líquido

Saldos em 31 de Dezembro de 2016  59.976  -  -  81.187  141.163  -  141.163
Acervo líquido cindido da HAB  384.303  -  -  15.100  399.403  14.005  413.408
Dividendos distribuídos  -  -  -  -  -  (850)  (850)
Capitalização de Lucros acumulados  81.723  -  -  (81.723)  -  -  -
Aumento de capital  150.000  (126.183)  -  -  23.817  -  23.817
Prejuízo do exercício  -  -  -  (56.807)  (56.807)  (5.665)  (62.472)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 676.002  (126.183)  -  (42.243)  507.576  7.490  515.066
Integralização de capital 20  -  126.183  -  -  126.183  -  126.183
Outros resultados abrangentes 17  -  -  84  -  84  -  84
Aumento de capital  -  -  -  -  -  -  -
Dividendos distribuídos  -  -  -  -  -  -  -
Resultado de reorganização societária 9 b)  -  -  -  -  -  (8.275)  (8.275)
Resultado do exercício  -  -  -  (50.066)  (50.066)  785  (49.281)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 676.002  -  84  (92.309)  583.777  0  583.777

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota  Controladora  Consolidado

explicativa 2018 2017 2018 2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício  (50.066) (56.807)  (49.218)  (62.472)

Ajustes em:
Imposto de renda e contribuição
social reconhecida no
resultado do exercício 24 b)  14.903  (2.849)  14.173  846

Depreciação e amortização 7  26.825  19.598  30.749  26.530
Redução ao valor recuperável
do ativo imobilizado 7  (3.345)  1.725  (3.345)  1.725

Valor residual do ativo
imobilizado baixado 7  209  2.675  398  38.082

Provisão para créditos de
liquidação duvidosa 5  (133)  764  (133)  257

Equivalência patrimonial 9  4.355  43.142  (4.725)  3.456
Provisão de reestruturação  935  500  80  71
Provisão para benefícios à
empregados 17  167  101  83  101

Fundo de reserva 19  1.215  921  1.215  921
Provisão para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas 18  9.282  120  10.509  203

Provisão para passivo a
descoberto  86  -  86  -

Perda com variação cambial, líquida  1.223  1.418  1.223  1.417
 5.656  11.308  1.096  11.137

Redução (aumento) do capital circulante:
Aplicações Financeiras  (5.458)  -  (5.458)  (6.964)
Contas a receber de clientes 5  591  (3.946)  1.827  (764)
Estoques  8  (367)  174  1.246
Impostos a recuperar 6  (340)  2.076  823  3.407
Outros ativos  91  5.299  536  3.536
Despesas antecipadas  (1.450)  1.326  (1.366)  1.323
Depósitos judiciais 18  2.499  (391)  2.979  (109)
Partes Relacionadas 14 a)  (1.018)  1.752  (1.164)  1.786
Pagamento de contingências 18  (8.203)  (35)  (8.203)  (35)
Fundo de reserva 19  (737)  (788)  (737)  (788)
Créditos diversos  160  19.976  160  19.976
Fornecedores - terceiros 10  (6.689)  12.501  (6.369)  13.344
Impostos e contribuições a
recolher 11  (611)  1.325  (1.341)  (505)

Obrigações trabalhistas e
previdenciárias 12  3.460  2.813  3.813  (899)

Adiantamentos de clientes 13  1.727  (742)  1.325  (1.393)
Partes Relacionadas 14 b)  (530)  (3.138)  -  (3.138)
Outras Contas a Pagar 16  (1.066)  9.213  (914)  6.316

 (11.911)  58.182  (12.819)  47.476
Caixa gerado pelas (aplicado
nas) nas operações:

Juros e encargos financeiros
pagos 14 d)  (1.101)  (1.510)  (1.101)  (1.510)

Imposto de renda e contribuição
social pagos  -  (381)  -  (1.941)

Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais  (13.012)  56.291  (13.921)  44.025

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa e equivalentes de caixa
oriundos de cisão  -  255  -  255

Aumento de participação em
controladas 9 (143.671) (30.661)  (661)  (4.630)

Empréstimos à partes
relacionadas 14 c)  (9.480) (17.177)  (9.480)  (17.177)

Alienação de imobilizados -  -  -  2.926
Aquisição de imobilizados 7 (19.011) (43.673)(159.570) (82.410)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento (172.162) (91.256) (169.711) (101.036)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de parcelamentos fiscais -  -  (1.654)  (649)
Captação de empréstimos e
financiamentos 14 d)  99.298  23.291  99.298  23.291

Amortização de empréstimos -
partes relacionadas 14 d)  (24.666)  -  (24.666)  -

Amortização de empréstimos
e financiamentos 15  (5.301)  (5.072)  (5.301)  (5.072)

Juros sobre empréstimo 14 d)  1.191  1.626  1.191  1.626
Aumento de capital 20  126.183  23.817  126.183  23.817
Efeito líquido de reorganização
societária  -  -  (1.777)  -

Dividendos pagos -  -  -  (19.320)
Dividendos recebidos 20  2.000  875  2.000  -
Caixa líquido gerado pelas
(aplicado nas) atividades de
financiamento  198.705  44.537  195.274  23.693

Aumento (Redução) Líquido(a) de
Caixa e Equivalentes de Caixa 13.531  9.572  11.642  (33.318)

Caixa E Equivalentes De Caixa
No início do exercício 4  5.268  2.661  7.198  40.516
No fim do exercício 4  18.799  12.233  18.840  7.198
Aumento (Redução) Líquido(a) de
Caixa e Equivalentes de Caixa  13.531  9.572  11.642  (33.318)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2018 e de 2017 - (Valores expressos em milhares de reais)

 Nota  Controladora  Consolidado
explicativa 2018 2017 2018 2017

Receita Líquida de
Serviços e Vendas 21  339.664  234.251  347.572  263.427

Custos dos Produtos Vendidos
e Serviços Prestados 22 (129.515) (90.892) (134.495) (107.360)

Lucro Bruto 210.149 143.359 213.077 156.067
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas 22 (95.517) (57.822) (95.836) (62.784)
Gerais e administrativas 22 (98.487) (67.987) (106.141) (84.786)
Resultado de equivalência
patrimonial 22 (4.355) (43.142)  3.482 (3.456)

Outras despesas
operacionais, líquidas 22 (42.349) (31.744) (43.029) (65.832)

(Prejuízo) Operacional antes
do Resultado Financeiro (30.559) (57.336) (28.447) (60.791)

Resultado Financeiro
Despesas financeiras 23 (11.154) (3.675) (12.219) (3.857)
Receitas financeiras 23 6.550 1.355 6.596 3.022
(Prejuízo) antes do Imposto de
Renda e da Contribuição Social (35.163) (59.656) (34.070) (61.626)

Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes 24.b (252) (1.003) (1.036) (2.927)
Diferidos 24.b (14.651) 3.852 (14.175) 2.081
(Prejuízo) Líquido do Exercício (50.066) (56.807) (49.281) (62.472)
Atribuível Aos
Acionistas controladores - - (50.066) (56.807)
Acionistas não controladores - - 785 (5.665)

Notas Explicativas Sobre as Demonstrações Financeiras - para os
Exercícios findos em 31 de Dezembro 2018 (Em Milhares de Reais). 1.
Contexto Operacional: As principais atividades da Hotelaria AccorInvest
Brasil S A são a exploração de atividades hoteleiras em geral, de bar, res-
taurante, a prestação de serviços de gerenciamento e consultoria de servi-

Demonstrações do Resultado Abrangente
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
 Controladora  Consolidado

2018 2017 2018 /2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do
Exercício  (50.066) (56.807) (49.281)  (62.472)

Outros resultados abrangentes  84  -  84  -
Total do Resultado Abrangente
do Exercício  (49.982) (56.807) (49.197)  (62.472)

ços hoteleiros em geral e de atividades turísticas e similares. A Empresa é
controlada pela Accor IP B.V. (“Controladora”), que detém 99,99% de parti-
cipação em suas cotas, e tem sua Matriz localizada na Avenida das Nações
Unidas, 7.815, 8º andar - Torre II, Pinheiros - São Paulo - SP. 2. Apresen-
tação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis
adotadas:. As demonstrações financeiras da Companhia compreendem
as demonstrações financeiras preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Controladora e Consoli-
dado. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas in-
cluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e
as orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade -
CFC. 3. Práticas Contábeis: As práticas contábeis adotadas para a
contabilização e elaboração das demonstrações financeiras emanam das
disposições das Sociedades por Ações e podem ser resumidas como se-
gue: a. Apuração do resultado: Apurado com observância ao regime de
competência, aplicando a confrontação entre realização das receitas e das
despesas; b. Contas a receber Clientes: Registradas e mantidas no ba-
lanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo, é
calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão para créditos de
liquidação duvidosa considera a politica da Companhia aprovada pela ad-
ministração para o seu reconhecimento ou perda e considera os riscos da
não realização das contas a receber. c. Imobilizado: Registrados ao custo
de aquisição, deduzido de depreciação e amortização acumuladas. As de-
preciações e amortizações são calculadas pelo método linear a taxas que
levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens, ou de
acordo com o prazo do contrato de locação. d. Investimentos: Os investi-
mentos nas empresas controladas e coligadas são avaliados pelo Método
de Equivalência Patrimonial. e. Contas a pagar Fornecedores:
Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando
aplicável e representativo é calculado e apresentado pelo valor presente
de realização. f. Impostos e contribuições a recolher: As provisões para
Imposto de Renda e Contribuição Social, constituídas em conformidade
com a Legislação fiscal vigente.g. Empréstimos: A Companhia possui a
operação de financiamento junto a instituição financeira, que viabilizou a
construção de uma filial em Porto Alegre, registrado pelo valor provável de
realização. O contrato foi assinado em 2014 e possui prazo de 6 anos (1
ano de carência e 5 anos de amortizações). Sua liquidação dar-se-á no se-
gundo semestre de 2020. h. Partes relacionadas: Durante o ano, a com-
panhia adquiriu empréstimo junto à AccorInvest Luxemburg no montante
de EUR$22.500 mil com vencimento em setembro de 2019 e juros anual
de 0,647%. i. Provisão para riscos contingentes: As provisões para ris-
cos contingentes são constituídas considerando a avaliação de risco efetu-
ada pelos escritórios homologados, as avaliações consideram a melhor
estimativa de risco provável de realização. j. Provisões para Reserva de

Didier Bosc

Reposição: Constituída baseada nos contratos que pré definem esta con-
dição, que deve ser utilizada nas renovações e manutenção dos ativos
operacionais. 4. Patrimônio Líquido: O Patrimônio é composto por Capi-
tal Social constituído de 676.002 ações ordinárias, todas nominativas sem
valor nominal, incluindo reserva de lucros, qual considera a constituição de
5% a título de reserva legal e lucro líquido do exercício.

Maisa Santana de Souza - Contadora - CRC - 1SP 216.383/O-0Gerard Martinez

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo 0012179-06.2013.8.26.0100. O Dr. Guilherme Silveira Teixeira,
Juiz de Direito da 23ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Inepi Indústria de
Computadores do Brasil Ltda CNPJ: 71.612.717/0001-32 (na pessoa de seu representante legal), que Telefônica
Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o
recebimento de R$ 660.413,16 (Fevereiro/2013), referente a prestação de serviços de telecomunicações.
Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação,
a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 10/06/2019. 17 e 18/07

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  16/
07/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: 1EBF7 - CONTRATO: 102734161081-7 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0273- VILA MARIA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ALEXANDRE LEVI, 202, APARTAMENTO TIPO Nº 42,
LOCALIZADO NO 4° PAVIMENTO TIPO DO EDIFICIO CAMBUI MIRIM, (TORRE 1,
BLOCO A), INTEGRANTE DO CONDOMINIO RESERVA DO BOSQUE, ESQUINA DA
RUA SILVEIRA DA MOTA, E RUA LUIS GAMA, NO 12º SUBDISTRITO-CAMBUCI.
CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM PARA GUARDA DE 1
AUTOMOVEL DE PASSEIO, EM LUGAR INDIVIDUAL, E DE USO INDETERMINADO,
COM UTILIZACAO DE MANOBRISTA/GARAGISTA - SAO PAULO – SP.

MARCELO LUIZ DE SOUZA, BRASILEIRO(A), PROFESSOR, CPF: 14870566800,
CI: 20278145-SSP/SP, SOLTEIRO(A) E CONJUGE, SE CASADO(A)ESTIVER.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

16 - 17 - 18/07/2019
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Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 17 de julho de 2019

24 Horas Rental Kart Interlagos:
RKC Imab comemora o vice-título

Página 8

No calendário, o dia enso-
larado do último domingo foi
14 de julho. Na percepção de
quem participou da edição de
São Paulo da Crazy+ Blow Up
Race, parecia 12 de outubro,
quando se comemora o Dia das
Crianças. Os 11 obstáculos in-
fláveis, gigantes e coloridos
instalados ao longo do percur-
so de 5km no Parque de Mate-
rial Aeronáutico de São Paulo
(PAMA-SP), no Campo de
Marte, garantiram a alegria dos
mais de seis mil inscritos. O
público foi composto majori-
tariamente por familiares e gru-
pos de amigos que levaram os
pequenos para uma manhã de
esporte e muita diversão. “A
participação da criançada foi
nota dez”, atestou Fábio Avelar,
diretor da Leg Assessoria e só-
cio da NorteMkt no projeto
Crazy+ Blow Up Race.

“Esse é o terceiro evento da
temporada 2019 da Crazy. Es-
tamos com casa lotada, inscri-
ções esgotadas e a presença de
muitas famílias. Está mesmo
parecendo o Dia da Criança,
quase na proporção de 50% em
relação aos adultos. Vemos
desde meninos e meninas me-
nores, entre quatro a cinco
anos, até os  maiores, entre dez
e 12. Sempre acompanhados
por pais, mães, avós ou tios.
E ver a felicidade de todos é
muito bom. Os nossos obstá-
culos são diferenciados, com
pegada de aventura, de desa-
fio divertido, e proporcionam
um programa que permite que
adultos e crianças brinquem e
pratiquem esporte juntos”, de-
clarou Avelar.

As palavras de Avelar são
ratificadas por ‘corredores lou-
cos’ de todas as idades. Thais
Veríssimo de Vitta levou os
dois filhos para sua segunda
corrida de rua. “Sou educadora
física e gosto de estimular a
criançada a praticar esporte,
sair do sofá, não ficar só no vi-
deogame. Meus filhos são bem
ativos, mas tem muito menino
e menina obesos e com coles-
terol alto. Temos que cuidar e
dar exemplo. Por isso, correr
junto é muito bom e vale a
pena”, contou. O sorriso da
filha Gabriela, de seis anos,
comprovava o acerto da inici-
ativa. “Fiz todos os obstácu-
los e foi legal. Gostei mais do
escorrega. Escorreguei com a
minha mãe”.

A instrumentadora Priscilla
Oliveira trouxe os filhos e uma
amiguinha para participar, “é a
segunda vez que participamos
desta prova e já virou tradição
para nós, correr com as crian-
ças faz a gente se sentir crian-
ça também”

Ao focar na participação

Crazy+ Blow Up Race
antecipa comemoração do
Dia das Crianças em SP
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Escorregador gigante

em detrimento à competição,
a Crazy+ Blow Up Race favo-
rece a participação de pessoas
de todas as idades em uma ati-
vidade conjunta. Com isso, o
objetivo de ter crianças e adul-
tos fazendo esporte lado a lado
é alcançado. Contudo, tente
perguntar a um menino sobre
quem corre mais. “Meu pai não
aguenta correr comigo, não
me acompanha”, garantiu Mat-
teo, do alto dos seus seis anos.
O pai, Adhemir Stravatti, sor-
ri, feliz com o entusiasmo do
filho. “Esse evento é show de
bola. Eu corro faz tempo e ago-
ra o Matteo está crescendo
com esse gosto”.

Vinícius Souza, de dez
anos, também contou ter dei-
xado o pai, Cléber, para trás ao
longo do percurso de 5km.
“Essa corrida é muito legal,
muita adrenalina nos obstácu-
los. Correr com o meu pai foi
bom, mas ele não conseguiu
passar na minha frente”, afir-
mou o menino, acompanhado
pela irmã Lívia, de seis anos.
“A Crazy foi a nossa segunda
corrida em família e uma ex-
periência bastante positiva. Es-
tar junto aos filhos para uma
atividade saudável é importan-
te”, completou Cléber.

Avelar ressalta que ativida-
des como a Crazy ajudam a ga-
rantir um futuro mais saudável.
“Nossa proposta é essa, reunir
a família e incentivar as crian-
ças a fazer atividade física des-
de cedo e levar isso para a
vida toda. Acredito que mo-
mentos únicos como este,
quando unimos todos em um
mesmo ambiente, em que par-
ticipam da mesma atividade,
além de ser muito legal, é sig-
nificativo. Difícil conseguir
isso no dia a dia, ou se tem um
programa infantil em que o
adulto apenas acompanha, ou
tem um programa de adultos
que a criança vai. Aqui, todo
mundo se diverte junto”.

Vem mais loucura por aí -
A próxima etapa da Crazy+
Blow Up Race será em Salva-
dor (BA), dia 28 de setembro,
na Arena Fonte Nova. Uma se-
mana depois, segue para Bra-
sília (DF). O Estádio Mané
Garrincha recebe a estrutura
com 11 obstáculos de 15 me-
tros de altura e 35 metros em
6 de outubro.

Outras duas capitais já ti-
veram o evento: Rio de Janei-
ro, em 28 de abril, na Marina
da Glória; e Belo Horizonte
(MG), dia 4 de maio, na espla-
nada do estádio do Mineirão.
Juntas, as duas provas conta-
ram com mais de 10 mil pes-
soas.  Mais
i n f o r m a ç õ e s :  h t t p : / /
www.crazyrace.com.br/

Fábio PL (E) e Fábio Cunha
(D), pilotos e dirigentes do RKC
Kart Club

Com planejamento, discipli-
na, foco, união e muito trabalho,
a equipe RKC Imab atingiu o seu
objetivo de lutar pela vitória, li-
derando a maior parte da 4ª edi-
ção das 24 Horas Rental Kart In-
terlagos, disputadas no último
final de semana no Kartódromo
Ayrton Senna, na zona sul de São
Paulo. O resultado final mostrou
a Car Racing 1 em primeiro,

com 1168 voltas, seguida da
RKC Imab, a 1min06s101, e a
GPK 1, a três voltas, mostrando
o elevado nível e a competitivi-
dade do maior evento de kart
amador do Brasil.

“A equipe foi soberana, com
muita gente trabalhando com pla-
nejamento, dedicação e serieda-
de. Foram muitas reuniões e trei-
nos, tudo de forma metodológi-
ca, para finalmente sermos pre-
miados pela nossa união e com-
petência. Ficamos felizes e co-
memoramos com a nossa costu-
meira alegria, marca do nosso
clube de companheirismo”, co-
memorou Marcelo Yoshida, che-
fe de equipe do RKC Kart Club.

O principal kart RKC largou
da 40ª posição, mas com menos
de 50 voltas o piloto Alberto Ota-
zú já tinha batido o recorde
(1min05s981) do traçado inverso
de 1.150 metros e assumido a li-
derança da prova. A partir daí o
time foi trocando de pilotos a cada
kart sorteado e sustentando a pon-
ta, até sofrer com uma quebra ines-
perada no momento em que saia
de um pitstop, provocando um
atraso de 45 segundos. Mesmo
assim, terminou as 12 primeiras
horas na segunda posição, atrás

da equipe Tartarugas, mas logo na
primeira volta da relargada no
novo sentido do circuito assumiu
novamente a primeira posição.

Na segunda parte da corrida
a disputa continuou acirrada, e a
liderança era alternada de acordo
com as estratégias adotadas por
cada equipe, para ser decidida a
partir da 23ª hora, com Car Ra-
cing e RKC já ocupando as duas
primeiras posições. A Rolley Ball
terminou em 18º, a Speed Truck
em 48º e a RKC Inarco em 49º,
todas trabalhando em prol do su-
cesso do RKC Kart Club.

“Esta prova envolve muita
estratégia e só é definida mesmo
na última hora. Nossos pilotos fo-
ram gigantes, andando rápido e
constantes com o equipamento que
tinham em mãos a cada sorteio de
kart. Não cometemos sequer um
erro, portanto, devemos parabeni-
zar a eficiência da Car Racing pela
vitória. Chegamos perto e sabemos
que já estamos incomodando. Em
2020 estaremos na disputa nova-
mente”, completou Yoshida.

Os pilotos Alberto Otazú,
Alexandre Caraviello, Andrez
Velasco, Eduardo Fiaminghi, Fá-
bio Cunha, Fábio Noronha, Fábio
PL, Fernando Teles, Fernando

Uterpertinger, Fernando Xime-
nes, Geison Granelli, Igor Mori,
Ivan Guerra, Jorge Filipe, Mar-
cel Souza, Marcio Simão, Nel-
son Reple, Rodrigo Borotto, Sa-
mer Ghosn, Sérgio Compain, Vivi
Gola e Wilson Escribano se divi-
diram formando as equipes RKC
Imab, RKC Inarco, Speed Truck e
Rolley Ball, comandada por Mar-
celo Yoshida, Luis Barbosa e Pe-
dro Baptista, com apoio técnico
de Alex ‘MySpotter’ Madueño,
Ayrton Hilgert, Eduardo Xime-
nes, Fernanda Jardim, Henrique
Luis e Renê Ferreira. 

Os dez primeiros na 4ª 24
Horas Rental Kart Interlagos
foram: 1) Car Racing 1, 1168 vol-
tas; 2) RKC Imab, a 1min06s101;
3) GPK 1, a 3 voltas; 4) Team
Huayra, a 4 voltas; 5) Fkart Endu-
rance Team 1, a 5 voltas; 6) Speed
Brothers 2, a 5 voltas; 7) Alliga-
tors Bodebrown 1, a 7 voltas; 8)
Tartarugas 2, a 11 voltas; 9) Uni-
kart 1, a 11 voltas; 10) Maverick
Racing Team 1, a 12 voltas.

 A equipe RKC tem o apoio
de Cervejas Votus/Ecoposte/Es-
petinhos Esperança/Imab/Tro-
féus Inarco/Master Express/Por-
to Penha Food Park/Rolley Ball/
Speed Truck.
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Barrichello não vê a hora de voltar a
acelerar o Stock #111 em Santa Cruz

Barrichello (esquerda) com o chefe de equipe Maurício Ferreira

Foram longos 40 dias, desde
a etapa de Londrina, no Paraná,
até este final de semana (dias 20
e 21), quando será realizada a
quinta etapa da temporada 2019
da Stock Car no autódromo in-
ternacional de Santa Cruz do Sul
(RS). Por isso, Rubens Barriche-
llo não vê a hora de voltar a ace-
lerar o Stock #111 da Mobil Full
Time Sports.

Além de matar a saudade, ou-
tro motivo que deixa o piloto
animado é poder correr no sele-
tivo traçado gaúcho de 3.531 me-
tros, um de seus favoritos no ca-
lendário. Com 14 curvas no total,
mesclando curvas de altíssima,
média e baixa velocidades, o cir-
cuito também traz boas lembran-
ças para Barrichello: são três pó-
dios no total, sendo uma vitória em
2017, um segundo lugar em 2016
e um terceiro em 2015. Em 2017,
o piloto também conquistou a
pole position em Santa Cruz.

“Eu adoro o traçado de Santa
Cruz e esta também é uma pista

que me traz ótimas memórias. A
minha vitória lá em 2017 foi uma
daquelas inesquecíveis, em que o
carro estava perfeito. E é o que eu
espero que aconteça desta vez no-
vamente”, comentou Barrichello.

Na disputa em Londrina, no
início de junho, o piloto ficou de
fora do pódio pela primeira vez

numa etapa de 2019. Barrichello
enfrentou problemas no câmbio
de seu carro e não pode disputar a
corrida 1, para que o reparo fosse
feito. Num esforço muito grande
de todo o time, o piloto pode vol-
tar para a pista na segunda corri-
da, terminando em oitavo lugar,
depois de largar dos boxes.

“Neste intervalo, fizemos
bem nossa ‘lição de casa’ e es-
tou bem esperançoso. Vou para
Santa Cruz com todo o carinho
de sempre. Em Londrina, perde-
mos muitos pontos, mas pra mim
o que ficou marcado foi a garra
que todos da equipe tiveram para
fazer meu carro andar, porque eu
quase perdi as duas corridas”,
destacou o campeão de 2014 da
Stock Car.

“Estou muito feliz por voltar
a acelerar o meu #111 depois de
tanto tempo. Vamos pra Santa
Cruz com tudo”, finalizou o pi-
loto que na temporada já tem duas
vitórias (Velo Città e Goiânia) e
um segundo lugar (Velopark).

A etapa de Santa Cruz terá
apenas dois dias de atividades.
Os treinos livres e o classifi-
catório acontecem no sábado.
No domingo, as duas provas te-
rão 40 minutos e mais uma vol-
ta cada, com suas largadas às 11
horas e meio-dia (ambas ao
vivo no SporTV).
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Circuito Mundial

Talita/Taiana vence country
quota em Espinho; País também

disputa etapa no Canadá
A dupla Talita/Taiana (AL/

CE) superou na tarde de terça-
feira (16) as compatriotas Carol
Solberg/Maria Elisa (RJ) por 2
sets a 1 (21/12, 12/21, 14/16) na
disputa do country quota da eta-
pa quatro estrelas de Espinho
(Portugal), pelo Circuito Mundi-
al de vôlei de praia 2019. O re-
sultado credencia o time para a
disputa do classificatório, onde
terão que vencer uma rodada eli-
minatória para então avançar à
fase de grupos do torneio.

A partida pelo classificatório
ocorre nesta quarta-feira (17),
em horário ainda indefinido. As
brasileiras, que pela pontuação
no ranking de entradas não te-
rão que jogar a primeira roda-
da, esperam o vencedor do du-
elo entre as chinesas Zeng/Lin

e as holandesas Van Driel/
Schoon. Quem também disputa
o classificatório é o time for-
mado por Guto/Saymon (RJ),
mas o duelo acontece apenas na
quinta-feira (18), com adversá-
rio ainda indefinido.

No naipe feminino já estão
garantidas Ágatha/Duda (PR/SE),
Ana Patríc ia/Rebecca (MG/CE)
e Fernanda Berti/Bárbara Sei-
xas (RJ), mais bem colocadas
no ranking de entradas, partin-
do da fase de grupos, que co-
meça na quinta-feira. No nai-
pe masculino, Alison/Álvaro
Filho (ES/PB), André Stein/
George (ES/PB), Evandro/Bru-
no Schmidt (RJ/DF) e Pedro
Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB)
partem da fase de grupos, a par-
tir de sexta-feira (19).

A competição em Espinho
rende cerca de R$ 75 mil para os
campeões dos naipes masculino
e feminino. Ao todo, o torneio
distribui cerca de R$ 1,1 milhão
em premiação aos atletas, além
de oferecer pontuação alta para
o ranking internacional – 800
para os times vencedores (mes-
mo número para a corrida olím-
pica brasileira). Espinho recebe
uma etapa pela 16ª vez no torneio
masculino, e pela 11ª no torneio
feminino.

Canadá
Além da disputa da etapa qua-

tro estrelas de Espinho (Portu-
gal), nesta semana também
acontece a etapa três estrelas de
Edmonton (Canadá). O Brasil
será representado por dois ti-

mes: Josi e Juliana (SC/CE) no
naipe feminino, e Harley/Luci-
ano (DF/ES) no masculino. A
dupla feminina já parte direto
da fase de grupos, na quinta-fei-
ra, enquanto o time do torneio
masculino joga o classificató-
rio, nesta quarta-feira.

Será a primeira vez que a ci-
dade de Edmonton recebe uma
etapa do Circuito Mundial de
vôlei de praia. A etapa não conta
pontos para a corrida olímpica
brasileira, mas rende uma premi-
ação de cerca de R$ 37 mil e 600
pontos no ranking internacional
aos campeões. Será a segunda
etapa internacional de Josi e Ju-
liana, que disputaram o torneio
em Itapema (SC). Já Luciano e
Harley disputam primeira etapa
juntos no tour.


