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Mais de 821 milhões de pessoas
no mundo passaram fome em 2018
Novo presidente do BNDES pretende
explicar “caixa-preta” em dois meses
Página 3

Senado deve concluir reforma da
Previdência em 45 dias, prevê líder
Página 4

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

17º C
9º C

Noite

Muzema
O subcoordenador do Grupo
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 imprensa, o promotor apontou que
as “obras faraônicas” não poderiam ser realizadas sem a anuência de servidores públicos. Em
abril, dois prédios da região de-

EURO
Compra: 4,22
Venda:
4,22

OURO
Compra: 155,80
Venda: 189,28

sabaram, deixando 24 mortos.
“Não é possível construir
obras faraônicas dessa forma sem
a anuência, ainda que tácita, do serviço público”, disse o promotor.
Entre os denunciados está uma servidora 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.” Evidentemente, existem outros servidores públicos que estão inertes, ou
por medo da organização paramilitar ou porque foram cooptados pela
corrupção. Só dessa forma que se
pode construir esses prédios, porque não são puxadinhos, são prédios multifamiliares exponenciais”, ressaltou o Araújo.
Em nota, a Secretaria Municipal de Fazenda informou que a
servidora denunciada não possuía
acesso ao sistema de cadastro do
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) nem podia incluir
imóveis no programa. Página 4
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Artesp e rodovias reforçam
campanha de imunização
contra o sarampo
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Turismo do Brasil no exterior
ganha nova marca
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Toffoli suspende processos
que contêm dados sem
autorização judicial
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24 Horas Rental Kart
Interlagos: RKC Imab
comemora o vice-título
Com planejamento, disciplina, foco, união e muito trabalho,
a equipe RKC Imab atingiu o seu
objetivo de lutar pela vitória, liderando a maior parte da 4ª edição das 24 Horas Rental Kart Interlagos, 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 competitividade do maior evento de kart
amador do Brasil.
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Talita/Taiana vence country
quota em Espinho; País também
disputa etapa no Canadá
A dupla Talita/Taiana (AL/
CE) superou na tarde de terçafeira (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 etapa quatro estrelas
de Espinho (Portugal), pelo

Circuito Mundial de vôlei de
praia 2019. O resultado credencia o time para a disputa
do classificatório, onde terão que vencer uma rodada
eliminatória para então avançar à fase de grupos do torneio.
Página 8

Crazy+ Blow Up Race
antecipa comemoração do Dia
das Crianças em São Paulo

Alberto Otazú e Samer Ghosn recebem a bandeirada para o RKC

Barrichello não vê a hora
de voltar a acelerar o Stock
#111 em Santa Cruz
Foto/ Carsten Horst
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Bolsonaro participa
de reunião do
Conselho de Governo

Esporte
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baseada na escala de experiência de insegurança alimentar.
Esse indicador vai além da
fome e fornece uma estimativa do número de pessoas sem
acesso estável a alimentos nutritivos 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 nasceram 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
menores de 5 anos com peso
baixo em relação à altura
(7,3%).
Página 4

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 internacional de Santa Cruz do
Sul (RS). Por isso, Rubens
Barrichello não vê a hora de
voltar a acelerar o Stock
#111 d a M o b i l F u l l Time
Sports.
Página 8
Rubens Barrichello é um dos
destaques da temporada

Foto/ Guto Oliveira

Previsão do Tempo
Quarta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulosidade.

Foto/Fernando Frazão/ABr

Entrou em vigor na terçafeira (16) novas medidas
adotadas pelo governo dos
Estados Unidos visando dificultar o ingresso de imigrantes. Pelas novas regras, o
governo norte-americano
não concederá asilo aos imigrantes que não o solicitarem antes em um “terceiro
país seguro”, em uma nova
tentativa de reduzir o fluxo migratório na fronteira
com o México, procedente
principalmente da América
Central.
“Um estrangeiro que entre ou tente entrar nos EUA
através da fronteira sul, depois de não ter solicitado
proteção em um terceiro país
fora dos seus países de cidadania, nacionalidade ou de
última residência legal habitual que tivesse transitado a
caminho dos EUA, não está
apto para o asilo”, afirma a
nova ordem publicada no Registro Federal.
Dessa forma, um estrangeiro que chegar aos EUA
pela fronteira sul terá que
apresentar um pedido de proteção a algum país pelo qual
tenha passado antes de chegar ao território americano.
Um exemplo: um hondurenho que deixar seu país e
transitar pela Guatemala e
México antes de chegar à
fronteira terá que apresentar um pedido para pelo menos um desses países antes
de solicitar o benefício
nos EUA.
A legislação foi apresentada pelos departamentos de
Justiça e de Segurança Nacional do governo do presidente Donald Trump. (Agencia
Brasil)

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

Foto/Divulgação

EUA
endurecem
regras para
concessão
de asilo

Relatório da Orgnização
das Nações Unidas (ONU) revela 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 pessoas em condição “moderada”
de insegurança alimentar, o total
chega a 2 bilhões ou 26,4% da
população mundial
Conforme o documento
Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional no Mundo, desde 2015, a taxa de
prevalência de desnutrição em
todo mundo parou de cair e
manteve-se em 11%. “A
prevalência da insegurança alimentar moderada ou grave é

Priscilla com os filhos e a amiguinha Manuela
No calendário, o dia ensolarado 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 infláveis, gigantes
e coloridos instalados ao longo
do percurso de 5km no Parque
de Material Aeronáutico de São

Paulo (PAMA-SP)., no Campo de Marte, garantiram a alegria dos mais de seis mil inscritos. O público foi composto majoritariamente por familiares e grupos de amigos que
levaram os pequenos para uma
manhã de esporte e muita diversão. “A participação da criançada foi nota dez”, atestou
Fábio Avelar.
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Governo de SP lança ‘Hora Marcada’
para agendar consultas e exames
www.cesarneto.com
( 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 circulação]. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) Camilo Cristófaro (líder PSB), comemorando muito o fato do PSB nacional ter abraçado a candidatura do
ex-governador (SP) Marcio França, coisa que o vereador paulistano tinha feito já no final de 2018, quando França quase foi reeleito 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 Doria]. Quem segue cotado é o deputado federal Gilberto Nascimento (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 partido no Estado, caso o deputado federal Eduardo Bolsonaro acabe
virando Embaixador em Washington (USA)
+
GOVERNO (SP) Quem não tem como não apoiar seu exvice 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 municípios da Previdência], aprovação ou não da Lei anticrime do ministro (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 prioridades 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. Virarão 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 viverem 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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Ribeirão Preto já disponibiliza
o app para pacientes de dez Unidades 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 ampliado para outras nove UBS,
sendo a mais recente a de Vila
Mariana, onde o app passou a ser
disponibilizado nesta segundafeira (15). O evento também
contou com a presença do Secretário de Estado da Saúde, José

Henrique Germann Ferreira, do
Presidente da Prodesp, André
Arruda, e do Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira.
O “Hora Marcada” permite visualizar as datas e horários de
agendamentos de consultas e exames, além de cancelamentos e
reagendamentos. É possível solicitar agenda de clínico geral, ginecologista, pediatra e odontologista da UBS de referência. Para
agendamento de especialidades e
exames, é necessário o encaminhamento 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 comprovação de responsabilidade e apresentação do cartão SUS em uma
UBS de vínculo.
Para ter acesso ao “Hora
Marcada”, o paciente deverá baixar o aplicativo, disponível gratuitamente na Google Store e, em
breve, na Apple Store. Após a instalação, é preciso preencher informações básicas como número do
cartão SUS e CPF. O “passo a passo” 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.

Artesp e rodovias reforçam campanha
de imunização contra o sarampo
A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo)
e as concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo
irão reforçar a campanha de
imunização contra o sarampo
da Secretaria de Saúde do Estado 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 período também haverá vacinação nos
municípios de Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo,
Santo André e São Caetano, localidades onde a campanha teve
início na quinta-feira (11).
O público alvo são os jovens com idade entre 15 e 29
anos, faixa etária considerada mais vulnerável às infecções devido a menor procura
pela segunda dose da vacina.
Para esse público não é necessário a apresentação da carteirinha de vacinação para receber a dose da vacina.
De acordo com a Secretaria
de Saúde, na capital a meta é

imunizar 2,9 milhões de pessoas, enquanto nas outras seis cidades da Grande São Paulo onde
a campanha teve início na semana passada o objetivo é vacinar
900 mil jovens. Segundo balanço da Secretaria, até 15 de julho
foram confirmados 384 casos
de sarampo em São Paulo, sendo que mais de 70% do total se
concentra na capital paulista,
com 272 casos.
As mensagens das concessionárias sobre a campanha de vacinação serão mostradas nos painéis eletrônicos instalados nas
rodovias Anhanguera (SP-330) e
Bandeirantes (SP-348), operadas pela Autoban; Imigrantes

(SP-160) e Anchieta (SP-150),
sob concessão da Ecovias; Castelo Branco (SP-280 – ViaOeste); 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 concessão da SPMar e RodoAnel)
também exibirão as mensagens.
Serão veiculadas as seguintes
frases: “Proteja-se contra o sarampo. Vacine-se!” e “Jovens de
15 a 29 anos. Vacinem-se contra o sarampo”. As mensagens
serão utilizadas sempre que não
houver mensagem operacionais
a serem exibidas.

Programa Município VerdeAzul 2019
qualifica 164 municípios de SP
O Programa Município
VerdeAzul (PMVA) da Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Estado de São
Paulo entregou 164 certificados de qualificação para municípios paulistas.
“Esta marca possibilita
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 consciência do nosso Estado”, disse o
secretário de Infraestrutura e

Meio Ambiente, Marcos Penido. A entrega ocorreu na quinta-feira (11), em Bauru.
A qualificação é considerada pelos executivos um “simulado” para a certificação
que ocorre ao final de cada ciclo anual. O município encaminha aos técnicos do PMVA
suas 85 tarefas, baseadas em
ações ligadas às diretivas do
Programa. De acordo com a
nota alcançada, a cidade é qualificada para certificação.
“Estamos orgulhosos dessa edição que recebeu um volume recorde de inscritos para

a qualificação. Isso mostra o
quanto os municípios estão
atentos com suas responsabilidades, com o meio ambiente, sobretudo com a qualidade
de vida de toda a população”,
destacou o coordenador do
Programa Município VerdeAzul, José Walter Figueiredo
Silva.
Atualmente, estão inscritos no programa 638 municípios do Estado que, ao participarem de um ciclo, são avaliados em ações fundamentadas em dez diretivas: Município Sustentável, Estrutura e

Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.
Os municípios certificados ganham o direito de utilizar a logomarca da certificação 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 escolar que pretendem retomar os estudos ainda podem se inscrever
para as aulas do segundo semestre na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) nas escolas 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 voltado 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 escolas de todo o Estado. O cadastro pode ser feito em qualquer
escola da rede, porém é neces-

sário estar atento, pois a unidade em que ocorrerão as aulas
pode ser outra.
Por isso, é indicado que, uma
semana antes do início das aulas, o aluno retorne à escola em
que foi feito o cadastro para confirmar horário e endereço de
onde irá estudar. Para inscrição,
o interessado deve apresentar
documento de identidade (certidão de nascimento e RG) e

comprovante de residência e, se
houver, o histórico escolar.
No caso de alunos com menos de 18 anos, o cadastro deve
ser feito pelos pais ou responsáveis. Na EJA, o projeto pedagógico prevê, além do currículo oficial, atividades que dialoguem
com a vida profissional e cotidiano dos alunos. O início do segundo semestre na rede estadual está
marcado para o dia 31 de julho.

Casa das Rosas terá sessões
de cinema ao ar livre
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 diversos clássicos gratuitamente, com filmes que tratam da
trajetória de pintores importantes. As sessões serão abertas
ao público e acontecem às quintas-feiras, sempre às 19h.
No dia 18 de julho, quintafeira, será exibido o filme Pollock (2000), dirigido por Ed
Harris. O longa, que é indicado
para maiores de 14 anos, conta
a vida do pintor Jackson Pollock, a primeira celebridade americana no mundo das artes plásticas, conhecido por seu estilo
abstrato-expressionista inovador. Sua trajetória de abusos alcoólicos e de uma relação amorosa muito conturbada, o levou

co, conta com a amizade turbulenta e o assessoramento de Pablo Picasso, e suas experiências no meio boêmio.
No dia 15 é a vez de Rembrandt, com direção de Alexander Korda.
Em setembro, dia 5, a direção de Peter Webber em A moça
com brinco de pérola, com três
indicações ao Oscar, recria o
ambiente onde o holandês Johannes Jan Vermeer pintou o quadro que dá nome ao longa, que
tem duração de 100 minutos.

Foto/ Governo do Estado de São Paulo
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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 desenvolvido pela Prodesp, empresa 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 ajuda a saúde pública”, disse Doria.

Casa das Rosas
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-

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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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pretende explicar a
“caixa-preta” na instituição financeira em até dois meses, disse na terça-feira (16), o novo
presidente da instituição, Gustavo Montezano. Ele disse que não
tem opinião formada sobre as
gestões anteriores, mas que precisa explicar decisões tomadas
nos últimos anos pelo banco.
“O que a gente está se propondo a fazer é explicar a ‘caixa-preta’. Há uma duvida clara
sobre o que há ou não no BNDES. Cada um me conta uma informação diferente da mesma
história. Ao fim de dois meses,
quero ser capaz de explicar esse
conjunto de regulações, empréstimos, perdas financeiras que
contextualizam a ‘caixa-preta’. O
que sairá desse estudo, eu prefiro não comentar agora. Prefiro
fazer o dever de casa e qualificar esse tema”, disse Montezano na terça-feira (16), na primeira entrevista coletiva após
assumir o cargo.
Utilizada pelo presidente
Jair Bolsonaro, a expressão
“caixa-preta do BNDES” refere-se a financiamentos para a
exportação de serviços a países em desenvolvimento,
como Cuba, Angola, República Dominicana e Argentina.
Atualmente, o banco divulga
as condições dessas operações na página BNDES Transparente, mas Montezano disse ser prioridade número um
da sua gestão prestar mais esclarecimentos à sociedade.
“Qualquer que seja a conclusão, a gente precisa ser transparente e trazer ela para a sociedade e para a mídia. Qualquer coisa que eu fale agora, pode ser
leviano ou parcial. Esperem dois
meses para a gente ter algo completo e conclusivo. É a prioridade um do banco. Aspecto de imagem, protocolo, a gente tem de
analisar sobre todas essas óticas”, explicou.

Foto/Valter Campanato/ABr

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

Presidente da instituição, Gustavo Montezano
Metas
Montezano tomou posse na
terça-feira (16) no comando do
banco, substituindo o economista 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 Tesouro de R$ 126 bilhões até o fim
do ano e de R$ 144 bilhões até
o fim de 2022; um plano de metas, orçamento e dimensionamento 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 papéis 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 bilhões da Eletrobras e R$ 9,26
bilhões da JBS. O banco ainda
tem papéis em empresas de celulose 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 prejuízo. No entanto, comprometeuse a acelerar as vendas, sem dar
prazo. “Boa parte hoje são posições especulativas. Se o preço
das ações sobe, é um mero ganho financeiro sem nenhuma entrega para a sociedade. É melhor
tirar dinheiro daqui e colocar em
outros ativos, como o saneamento, que também vai ter retorno
financeiro, mas muito mais outros derivados disso para a sociedade como um todo”, disse.
Segundo ele, o BNDESPar
pode até comprar ações de empresas, se comprovado que a participação renderá retornos para
a sociedade, como investimentos em educação e saneamento
básico.
Devolução
Depois de o banco ter devolvido 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 prejudicará a segurança financeira do banco, porque o dinheiro sairá do
caixa da instituição, não do capital (dinheiro que precisa ficar
parado para cumprir requisitos
de segurança).

Segundo Montezano, a estratégia permitirá ao banco emprestar 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 setores escolhidos”, esclareceu.
Além dos títulos públicos
emprestados pelo Tesouro, o
governo injetou R$ 36 bilhões
em instrumento híbrido de capital e dívida (ITCD) no banco nos
últimos anos. No entanto, Montezano disse que a devolução
desses instrumentos, como está
ocorrendo com a Caixa Econômica Federal, não tem prazo para
ocorrer. “Somente depois que a
gente reembolsar os recursos do
Tesouro, vamos começar a discutir a devolução do ITCD”, explicou.
Assessoria financeira
Sobre a venda de serviços de
assessoria financeira, Montezano explicou que o BNDES pretende auxiliar o governo federal,
estados e municípios nas áreas
de privatização, concessão, investimentos, parcerias públicoprivadas e reestruturação financeira. Os contratos serão vinculados ao sucesso de cada operação. “Caso a concessão ou privatização seja bem-sucedida, o
banco recebe uma parte do resultado em forma de comissão”,
disse.
O presidente do BNDES
confirmou que os primeiros clientes do banco serão o Ministério da Infraestrutura, nos projetos de concessões; a Casa Civil,
responsável pelo Projeto Piloto de Investimentos, e a Secretaria de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados do Ministério da Economia, que coordenará as privatizações. O banco oferecerá assessoria técnica
e conhecimento para o planejamento das operações. Numa segunda etapa, o serviço será estendido 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 Preços10 (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 Consumidor, 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 Produtor Amplo, que mede o atacado, registrou, em julho, a
mesma taxa de junho (0,72%).
(Agencia Brasil)

Turismo do Brasil no exterior ganha nova marca
O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) desenvolveu
uma nova marca para promover
o turismo do Brasil no exterior.
Ela virá acompanhada do sloganVisit and love us (Visite e encante-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 Bandeira Nacional, símbolo do país

reconhecido em todo o mundo.
“É o maior símbolo nacional.
Nossa natureza, nossos esportistas, 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 presidente 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, cultura e encantamento”, acrescentou. “Esta nova marca chancela
isto e a importância do governo
federal dá ao setor do turismo,
fortalecendo a imagem do Brasil e sua bandeira em todo o
mundo”, frisa o presidente Embratur.
Outra mudança na marca é
uso da letra “z”, na grafia do
nome do país em inglês, no lugar do “s” na grafia em português. Segundo a Embratur, a troca

de letra objetiva fortalecer o
marketing digital da marca “Brazil”, facilitando as buscas na internet realizadas pelos estrangeiros.
A nova marca foi desenvolvida pelos próprios servidores da
Embratur, trazendo economia e
agilidade no desenvolvimento do
projeto. O Instituto pretende ainda fazer um lançamento oficial,
com a participação do Presidente da República, Jair Bolsonaro.
(Agencia Brasil)

Banco Pan lidera lista de reclamações
no segundo trimestre
O Banco Pan liderou
o ranking de reclamações contra instituições financeiras no
segundo trimestre deste ano, de
acordo com lista divulgada na
terça-feira (16) pelo Banco Central (BC). A lista refere-se a bancos que têm mais de 4 milhões
de clientes em sua base. Em segundo e terceiro lugares, aparecem o Bradesco e o Santander,
respectivamente.
No período apurado, o Banco Central (BC) recebeu 701
queixas consideradas procedentes contra o Pan, a maioria delas
relacionadas à “oferta ou prestação de informação a respeito
de produtos e serviços de forma
inadequada”, com 159 registros,
seguida por “irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade dos serviços relacionados à operações de crédito”, com
88 ocorrências.
O ranking de reclamações é
formado a partir das demandas
do público registradas nos canais de atendimento do Banco
Central, como internet, aplica-

tivo, correspondência, feitas
presencialmente ou por telefone. São consideradas reclamações procedentes as ocorrências registradas no período de referência em que se verificou indício de descumprimento por
parte da instituição financeira.
Participam do ranking, além
dos bancos comerciais, os bancos múltiplos, os cooperativos,
os de investimento, as filiais de
bancos comerciais estrangeiros,
caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento e administradoras de
consórcio. As listas se dividem
entre aquelas instituições financeiras com mais ou menos de 4
milhões de clientes.
Para fazer o ranking, as reclamações procedentes são divididas pelo número de clientes da instituição financeira que
originou a demanda e multiplicadas por 1 milhão. Assim, é
gerado um índice, que representa o número de reclamações da instituição financeira
para cada grupo de 1 milhão de
clientes. O resultado é, portan-

to, avaliado pela quantidade de
clientes de cada instituição financeira, combinada com o número 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 instituição tem 4,1 milhões de clientes. Em segundo lugar
no ranking do segundo trimestre,
aparece o conglomerado Bradesco, com índice 24,50 e um total
de 2.448 reclamações registradas.
O Bradesco soma 99,8 milhões de
clientes. O conglomerado Santander vem em seguida, com índice
23,75 e um total de 1.080 reclamações, considerando um total de
45,4 milhões de clientes.
A Caixa Econômica Federal,
que tem pouco mais de 92,2 milhões de clientes, obteve índice
de 20,71 com 1.910 reclamações. 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 empenho para prestar o melhor

atendimento aos clientes e trabalhar continuamente na melhoria 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 Bradesco informou que reduzir os índices 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 produzindo melhorias na solução e
redução das manifestações.
Além disso, entre outras ações
adotadas, estão os constantes investimentos em treinamento do
quadro de colaboradores e em infraestrutura. É importante ressaltar que o Bradesco tem uma posição de respeito absoluto ao cliente e aos seus interesses”, diz a
nota. (Agencia Brasil)

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-americano. Estão previstas etapas de transição, com abertura de mercados 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, diretor-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 Assunção, 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 tecnologia. É um país ideal para investir e, daqui, exportar para mercados 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 entrada 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 entre 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 esperamos um acordo desse tipo”, disse.
Camps disse que Brasil, Argentina e Uruguai são os principais 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 vendamos o mesmo ou um pouquinho mais, mas não muito mais. A
ideia é manter certa estabilidade nos volumes, ao menos nos primeiros anos do acordo, e não gerar problemas com outros mercados”, 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 Ministério 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) correspondem a tarifas pagas por exportações para a UE.
Concretização
Para valer, o acordo ainda precisa ser aprovado pelos parlamentos dos países de cada um dos blocos. A expectativa do Ministério 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 sistematicamente 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, Islândia e Liechtenstein) e, ainda, com Canadá, Coreia do Sul e
Singapura. A abertura para o mercado europeu deve ajudar a modernizar 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 processo de integração com um comércio recíproco total de aproximadamente 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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Mais de 821 milhões de pessoas
no mundo passaram fome em 2018
Foto/Marcos Cor rêa/PR

Bolsonaro participa
de reunião do
Conselho de Governo

Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro participou na terça-feira
(16), no Palácio da Alvorada,
em Brasília, da 16ª Reunião do
Conselho de Governo. Periodicamente, o alto escalão se
reúne para avaliar as ações desenvolvidas e discutir as prioridades da agenda do governo
federal.
O encontro começou às
8h15. Estavam presentes, entre
outros ministros, Paulo Guedes, da Economia; Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil.
Antes do encontro, Bolso-

naro, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro,
participou da cerimônia de hasteamento da bandeira, na área
externa do Alvorada. Desde o
início do mandato, o presidente reúne o grupo para o momento cívico na entrada da sua
residência oficial.
Após a reunião no Alvorada, Bolsonaro participou da
posse do novo presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Gustavo
Montezano, às 11h30, no
Palácio do Planalto. (Agencia Brasil)

Senado deve concluir
reforma da
Previdência em
45 dias, prevê líder
A reforma da Previdência
ainda não chegou ao Senado,
mas já tem recebido prazos para
sua conclusão. O líder do governo na Casa, Fernando Bezerra
(MDB-PE), acredita que em até
45 dias a reforma estará aprovada em definitivo. “Nas avaliações que temos feito, é possível, 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 Justiça (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 Bezerra, no Senado a discussão é
mais fácil que na Câmara, por ter
um número bem menor de parlamentares, em comparação
com a Câmara. Lá são 513, já no
Senado são 81.
“Se o debate se esgota na
CCJ, e a própria presidente estima três, quatro semanas, a gente poderá ter uma votação em
uma semana e, na outra semana,
o segundo turno. Aqui são 81
senadores, é mais fácil. Se encerrar 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 maioria no Senado, e que existem
votos suficientes para aprovar a
reforma da Previdência. “A avaliação nossa é que o governo
deverá ter, para a votação da reforma 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, prevista para ocorrer em 6 de agosto,
após o recesso parlamentar. Só
depois é que seguirá para o Senado. Caso seja aprovada no Senado sem alterações, o texto vai
à promulgação. Qualquer alteração no texto enviado ao Senado
faz com que ele volte à Câmara
para que sejam confirmadas.
Estados e municípios
O texto votado pelos senadores deve ser a mesma proposta aprovada na Câmara. A ideia é
evitar alterações que façam com
que o texto volte para confirmação na Câmara e, com isso, retarde sua conclusão.
Qualquer alteração deverá se
tornar uma nova proposta. E, nesse quesito, está a inclusão dos
estados e municípios na reforma. A medida chegou a ser considerada no plenário da Câmara,
mas não foi à frente. A tese que
ganha força no Senado é a redação de outra proposta de emenda à Constituição (PEC), que tramite independentemente da reforma principal. Essa ideia deverá ser apresentada relator da
reforma na Casa, Tasso Jereissati (PSDB-CE).
O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, é um dos apoiadores da tramitação independente. Para ele, é tarefa do Senado,
como “Casa da Federação”, cuidar dos estados e municípios. “Se
o relator da matéria, senador Tasso, tem o desejo de incluir, espero 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)

Relatório da Orgnização das
Nações Unidas (ONU) revela
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 pessoas em condição “moderada” de
insegurança alimentar, o total
chega a 2 bilhões ou 26,4% da
população mundial
Conforme o documento Estado da Insegurança Alimentar
e Nutricional no Mundo , desde
2015, a taxa de prevalência de
desnutrição em todo mundo parou de cair e manteve-se em
11%. “A prevalência da insegurança alimentar moderada ou
grave é baseada na escala de experiência de insegurança alimentar. Esse indicador vai além
da fome e fornece uma estimativa do número de pessoas sem
acesso estável a alimentos nutritivos 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 nasceram 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 menores 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 maior número absoluto de pessoas
com fome: 513,9 milhões no
total. Na África, 256,1 milhões
de indivíduos estavam nessa situação 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 formas de desnutrição, sendo responsáveis por mais de nove entre 10 crianças com atraso no
crescimento e mais de nove entre 10 crianças com debilitação
em todo o mundo”, assinala a
nota da ONU.
Lusófonos
Apesar de identificar fome,
a nota da ONU faz destaque positivo entre os países lusófonos
(falantes da língua portuguesa),
em especial do Brasil.
“Nos últimos 12 anos, vamos dizer, a prevalência da subalimentação em Angola caiu
pela metade, de 55% para 25%
da população e em Moçambique
também, a prevalência da subalimentação caiu no mesmo período, 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 menos de 2,5% da população no
Brasil”, descreve o relatório.
O documento foi lançado por
cinco agências da ONU: a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação
(FAO); a Organização Mundial da
Saúde (OMS); a Agência da ONU
para Refugiados (Acnur); o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); o Programa Mundial 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 estimativa é de que 40 milhões de crianças menores de 5 anos estavam acima do peso”, diz a nota
da ONU. (Agencia Brasil)

‘Obras faraônicas’ na Muzema tiveram
anuência de servidores, diz MPRJ
O subcoordenador do Grupo 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 capital, terem sido erguidas em área
“impossível de não ser notada”,
já que estava próxima de vias
movimentadas da região.
Em entrevi sta coletiva à imprensa, o promotor apontou que
as “obras faraônicas” não poderiam ser realizadas sem a anuência de servidores públicos. Em
abril, dois prédios da região desabaram, deixando 24 mortos.
“Não é possível construir
obras faraônicas dessa forma
sem a anuência, ainda que tácita, do serviço público”, disse o
promotor. Entre os denunciados
está uma servidora 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.”
Evidentemente, existem outros
servidores públicos que estão

inertes, ou por medo da organização paramilitar ou porque foram cooptados pela corrupção.
Só dessa forma que se pode
construir esses prédios, porque
não são puxadinhos, são prédios multifamiliares exponenciais”, ressaltou o Araújo.
Em nota, a Secretaria Municipal de Fazenda informou que a
servidora denunciada não possuía acesso ao sistema de cadastro do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) nem podia
incluir imóveis no programa.
“A Fazenda acrescenta ainda que desaprova qualquer desvio de conduta e está à disposição do Ministério Público para
colaborar com a apuração dos
fatos e que, no momento,
aguarda mais informações para
abrir uma sindicância administrativa”, diz a nota
14 presos
Com o apoio da Polícia Civil, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumpriu
hoje 14 dos 17 mandados de
prisão temporária que foram
expedidos contra a quadrilha
acusada de exploração imobiliária clandestina em área de

Mata Atlântica. Cerca de 7 mil
metros quadrados de mata foram desmatados para a construção de prédios que, segundo o
MP, não ofereciam condições
mínimas de segurança aos moradores. Dois deles desabaram
em 12 de abril, deixando 24
mortos.
No cumprimento dos mandados 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 imobiliárias.
O promotor explicou que os
denunciados se dividiam em
três grupos: os empreendedores, que buscavam os terrenos
e iniciavam a construção; os investidores, que capitalizavam a
construção em busca de renda
com aluguéis e revendas dos
imóveis irregulares; e os corretores, que vendiam os imóveis
para famílias que, em geral, buscavam sair de comunidades pobres 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 desmatamento na região, e, em 2016, já
havia seis prédios na Muzema.
O número que saltou para dezenas em cinco anos. Além dos
dois edifícios que desabaram,
cinco já foram demolidos pela
prefeitura e mais seis estão na
lista de condenados pela Defesa Civil.
Apesar das prisões, o MP disse acreditar que “seria ingenuidade 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 físicas e duas pessoas jurídicas,
as empresas BLX Serviço de
Engenharia Ltda e Manuel Containers Andaimes Rio Eireli –
Rio Containers, que, segundo os
promotores, tinham suas atividades voltadas para dar suporte
à quadrilha. (Agencia Brasil)
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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
VXDVHGHVRFLDOQD$YHQLGD$QGU{PHGDQVDODGR6XE&RQGRPtQLR2I¿FHHP%DUXHUL
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)

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 Certiﬁcados 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
ﬁm 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 classiﬁcação de risco de crédito (rating) da Devedora em
relação à Cédula e ao CRI; (iii) Alteração da periodicidade da veriﬁcação das Razões de Garantia, passando a ser considerado
o coeﬁciente 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 ﬂuxo 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 ﬁrmarem 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 veriﬁcação 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 ﬁrma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a veriﬁcação de quórum seja
feita com certa celeridade e de modo eﬁcaz, 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
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]
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GR%DQFRGR%UDVLO6$(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
DIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
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MXGLFLDO 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH
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Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 17 de julho de 2019
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 Balanço Patrimonial - Em Reais
2018
2017
Ativo/Circulante
7.080.898 8.109.195 Passivo/Circulante
371.767 395.108
Imóveis para Revenda
3.310.528 3.332.652 Não Circulante
11.576.901 12.256.855
Outras Contas
3.770.370 4.776.543 Patrimônio Líquido
7.878.969 7.878.969
Não Circulante
- Capital
3.697.931 4.377.886
Investimentos: Imobilizado Líquido
4.867.770 4.542.770 Reserva de Lucros
11.948.668 12.651.964
Total do Ativo
11.948.668 12.651.964 Total do Passivo
2018
2017
Demonstração das
Reser- Reser- Reservas
Patri- Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Mutações do
Capital vas vas de Lucros a
mônio Caixa Gerado Atividade Operacionais 2.254.784 1.763.846
Patrimônio Líquido Social Capital Lucros Realizar Líquido Recebimentos
6.646.796 6.799.002
Saldo 31/12/2017 7.878.969
- 4.377.886
- 12.256.855 (-) Pagamentos Despesas/Fornecedores
(4.392.012) (5.035.156)
Resultado Abrangente
- 2.886.445
- 2.886.445 Caixa Aplicação Atividade Investimentos 302.876 473.500
Transferência Dividendos
- (2.886.445)
- (2.886.445) Transferência Circulante para Permanente
302.876
473.500
Transferência Dividendos
Caixa Atividade Financeira
(3.566.400) (3.649.500)
Exercicios Anterior
- (679.955)
- (679.955) Pagamento Dividendos
(3.566.400) (3.649.500)
Saldo 31/12/2018 7.878.969
- 3.697.932
- 11.576.901 Variação Líquido Caixa
(1.008.740) (1.412.154)
Notas Explicativas: 1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as normas emanadas 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.

Demonstração Resultado do Exercício
2018
2017
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
Demonstrações Resultado Abrangentes
2018
2017
Resultado Líquido
2.886.445 2.689.927
Resultado Abrangente Total
2.886.445 2.689.927
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

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

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

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 Moretti. 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, solteiro, administrador, RG nº 0025668109-SSP/SP, CPF/MF nº 287.502.788-35; e Marcos Moretti, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 5.772.152/SSP-SP, CPF/MF nº 448.215.738-49; todos com endereço comercial em São Paulo/SP, para Conselheiros, 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.
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 Artigo 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 financeiro 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 findos em 31/12/2017 e 31/12/2018. IV) a não instalação do Conselho Fiscal. VI) fixada a remuneração 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 fiel 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.

(',7$/'(35$d$-8',&,$/21/,1('RUD3ODW±/HLORHLUD2ILFLDO±-8&(639DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,±6DQWR$PDUR633URFHVVRQ
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PtQLPRQDSUDoD5±/DQFHPtQLPRQDSUDoD5 6XMHLWRVjDWXDOL]DomR 
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Vientos Agrícolas Intermediação de Negócios e Participações S.A.
CNPJ 29.423.253/0001-50
Demonstrações Financeiras em 31/12/2018
Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Tributos e contribuições a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Total do ativo

4
5

Balanços patrimoniais
2018 Passivos/ Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
732.248
20 Patrimônio líquido
107.865 Capital social
840.132 Prejuízos acumulados

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2018 Fluxo de caixa das atividades operacionais
63.086 Prejuízo do período
10.775
73.861 Variação dos ativos e passivos operacionais:
Tributos e contribuições a recuperar
1.020.060 Adiantamento a fornecedores
(253.789) Fornecedores
766.271 Obrigações tributárias
840.132

Nota
6
7
8

840.132 Total do passivo
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHVLQWHJUDQWHVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Demonstrações do resultado
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Despesas operacionais:
Despesas com serviços prestados
Despesas administrativas
Despesas tributárias

Nota
9
10

2018
(242.284)
(11.732)
(804)
(254.820)

5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
1.415
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(384)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
11
1.031
Prejuízo do período
(253.789)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHVLQWHJUDQWHVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Notas Explicativas
1 - Contexto Operacional: A Vientos Agrícolas Intermediação de Negócios e Participações 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 intermediação 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 Financeiras: 2.1. Declaração de conformidade: $VSUHVHQWHVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD
Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A aprovação das demonsWUDo}HV¿QDQFHLUDVRFRUUHXQDUHXQLmRGDGLUHWRULDUHDOL]DGDHP24 de junho de 2019.
2.2 Resultado abrangente - (PVXDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVD&RPSDQKLDQmR
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 apresentação - $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP SUHSDUDGDV H HVWmR DSUHVHQWDGDV
em reais (R$), que é a moeda do principal ambiente econômico onde a Companhia
opera (“moeda funcional”). 2.4 Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVQRUPDVGR&3&H[LJHTXHD$GPLQLVtração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
FRQWiEHLVHRVYDORUHVUHSRUWDGRVGRVHOHPHQWRVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV$
liquidação das operações envolvendo essas 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 contabilizadas pelo regime de competência.
b) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem depósito
EDQFiULRHLQYHVWLPHQWRVGHFXUWRSUD]RGHDOWDOLTXLGH]FRPULVFRLQVLJQL¿FDQWHGH
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 social - 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 exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destinações determi-

Caixa liquido utilizado nas atividades operacionais

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Aumento do capital
Total )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Constituição da empresa
60
Aumento de caixa e equivalente de caixa
Aumento de capital em
23/07/2018
102.000
(102.000)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período
Aumento de capital em
05/10/2018
1.020.000
- 1.020.000 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRSHUtRGR
Prejuízo do período
(253.789) (253.789) Aumento de caixa e equivalente de caixa
Saldos em 31/12/2018
1.122.600
(102.540)
(253.789)
766.271
As notas explicativas são partes integrantes
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHVLQWHJUDQWHVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Capital Social
Prejuízos
Subscrito A integralizar acumulados
600
(540)
-

nadas pela Assembleia Geral. 9 - Despesas com Serviços Prestados:
Consultorias e assessorias
Traduções
Outros
10 - Despesas Administrativas:

2018
(229.600)
(10.031)
(2.653)
(242.284)
2018
(9.869)
(1.604)
(259)
(11.732)

Viagens e hospedagens
Fretes e carretos
Custas e emolumentos
11 - Resultado Financeiro Líquido:

2018

Receitas Financeiras
5HFHLWDVFRPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Despesas Financeiras
Despesas bancárias

1.415

(384)
1.031
12 - Instrumentos Financeiros: Os valores de realização estimados de ativos e pasVLYRV¿QDQFHLURVGD&RPSDQKLDIRUDPGHWHUPLQDGRVSRUPHLRGHLQIRUPDo}HVGLVSRníveis 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 consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas em comparação com as vigentes no mercado. A Companhia
WHPFRPRSROtWLFDQmRDVVXPLUSRVLo}HVH[SRVWDVDÀXWXDo}HVGHYDORUHVGHPHUFDGR
e operando apenas instrumentos que permitam controles e riscos. A Companhia não
UHDOL]RXRSHUDo}HVFRPGHULYDWLYRVQRSHUtRGR'HDFRUGRFRPVXDVSROtWLFDV¿QDQFHLUDVD&RPSDQKLDQmRWHPHIHWXDGRRSHUDo}HVHQYROYHQGRLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
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$67 milhões que foram integralDiretores
mente pagos em fevereiro e abril de 2019.
Gustavo Florentino Ribeiro - Diretor Presidente
Fabiana D'Avila Souza - Diretora Financeira/Contadora
CRC MG-076977-O-9
Relatório dos Auditores Independentes
Aos Administradores e Acionistas da Vientos Agrícolas Intermediação de Negócios e Participações S.A. - São Paulo – SP - Opinião - Examinamos as demonstrao}HV¿QDQFHLUDVGD9LHQWRV$JUtFRODV,QWHUPHGLDomRGH1HJyFLRVH3DUWLFLSDo}HV6$
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018
e a respectiva demonstração do resultado, do resultado abrangente, da mutação do
SDWULP{QLROtTXLGRHGRÀX[RGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHGHMDQHLUR GDWDGDFRQVWLtuição) a 31 de dezembro de 2018, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonsWUDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD9LHQWRV$JUtFRODV,QWHUPHGLDomR
de Negócios e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas
RSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHGHMDQHLUR GDWDGDFRQVWLtuição) 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 auGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomR
à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
eWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)Hderal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é apropriada e

2018
(253.789)
(20)
(107.865)
63.086
10.775
(34.023)
(287.812)
1.020.060
1.020.060
732.248
732.248
732.248

VX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmRResponsabilidades da administração e
GDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVA administração da Companhia
pUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações
¿QDQFHLUDV OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH
RXHUUR1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQVivel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o
XVR GHVVD EDVH FRQWiELO QD HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV  D QmR VHU
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
VXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVResponsabiliGDGHGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVNossos objetivos
VmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQjunto, 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,
SRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRV
XVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV&RPRSDUWHGD
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoULD H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SUR¿VVLRQDO DR ORQJR
GDDXGLWRULD$OpPGLVVRLGHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
FRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
LQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHmos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo
GHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD$YDliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre
a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomR
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
DVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHP
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 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
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
DXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019.
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
Demonstrações Financeiras em 31/12/2018
Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

Não circulante
Partes relacionadas

5

Total do ativo

Balanços patrimoniais
2018 Passivo/Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
5.003.974 Empréstimos
Não circulante
263.888.642 Empréstimos
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

Nota
6
7

2018
194.151
1.669.669
6.820.067
8.683.887

7
9

242.484.176

15.001.000
2.723.553
17.724.553
268.892.616 Total do passivo
268.892.616
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
Demonstrações do resultado de 20/09 a 31/12/2018
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 20/09 a 31/12/2018

'espesas operacionais:
'HVSHVDVFRP serviços prestados
'HVSHVDVWULEXWiULDV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
Imposto de renda e contribuição social

Nota
10
11

12
13

2018
(256.845)
(211.390)
(258)
(468.493)
(468.493)
8.364.811
(3.781.844)
4.582.967
(1.390.921)

Capital Social
/XFURV
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)
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
2.723.553
2.723.553
Saldos em 31/12/2018
17.001.000 (2.000.000)
2.723.553 17.724.553
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 OuWUDV$YHQoDV¿UPDGRHQWUHR%DQFRGR%UDVLOHD&RPSDQKLD ³&RQWUDWRGH&HVVmR´ 
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,
GLUHLWRV H RXWUDV DYHQoDV G  FRQWUDWR GH FHVVmR ¿GXFLiULD GH GLUHLWRV FUHGLWyULRV H 
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 direitos, entre outras garantias listadas no contrato. Sobre o preço da cessão incidirão enFDUJRV¿QDQFHLURVFRUUHVSRQGHQWHVDGDWD[DPpGLDGR&', 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
QmR LQIHULRUHV D  GR OXFUR OtTXLGR GH FDGD H[HUFtFLR DMXVWDGR QRV WHUPRV GD OHgislação 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
IRVVHPHPFDVRGHUHDOL]DomRGDVUHFHLWDV¿QDQFHLUDVSURYLVLRQDGDVVREUHRVVDOGRV
dos devedores principais das sociedades listadas no Instrumento Particular de Cessão
de Transferência de Créditos conforme nota (7). 12 - Resultado Financeiro Líquido:
2018
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
Juros ativos
8.327.007
Rendas de créditos vinculados
37.373
5HFHLWD¿QDQFHLUD
431
8.364.811
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Juros passivos
(3.781.826)
'HVSHVDVEDQFiULDV
(19)
(3.781.844)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
4.582.967
13 - Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: A Companhia provisionou Imposto de Renda e Contribuição Social, como se devido fossem em caso
GHUHDOL]DomRGDVUHFHLWDV¿QDQFHLUDVSURYLVLRQDGDVVREUHRVVDOGRVGRVGHYHGRUHV
principais das sociedades listadas no Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Créditos conforme nota (7). 14 - Instrumentos Financeiros: Os valores de
UHDOL]DomRHVWLPDGRVGHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVGD&RPSDQKLDIRUDPGHWHUPLQDdos 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 consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas em comparação com as
vigentes no mercado. A Companhia tem como política não assumir posições expostas
DÀXWXDo}HVGHYDORUHVGHPHUFDGRHRSHUDQGRDSHQDVLQVWUXPHQWRVTXHSHUPLWDP
controles e riscos. A Companhia não realizou operações com derivativos no período.
'HDFRUGRFRPVXDVSROtWLFDV¿QDQFHLUDVD&RPSDQKLDQmRWHPHIHWXDGRRSHUDo}HV
HQYROYHQGRLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVTXHWHQKDPFDUiWHUHVSHFXODWLYR15 - Eventos
Subsequentes: Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de enFHUUDPHQWRGRSHUtRGR¿QGRHP

/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
2.723.553
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas
1 - Contexto Operacional: A Vientos Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (“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
FHVVmRGHFUpGLWRV¿QDQFHLURVRULXQGRVGHRSHUDo}HVSUDWLFDGDVSRUEDQFRVP~OWLSORV
EDQFRVFRPHUFLDLVEDQFRVGHLQYHVWLPHQWRVRFLHGDGHVGHFUpGLWR¿QDQFLDPHQWRH
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, 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)
DHPLVVmRHDFRORFDomRSULYDGDRXMXQWRDRVPHUFDGRV¿QDQFHLURHGHFDSLWDLVGH
qualquer título ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da legislação e da regulamentação aplicáveis; e (c) a realização de negócios e a
prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas. 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 - $VSUHVHQWHVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDIRUDPSUHSDradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as
normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho
)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH &)& $DSURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRFRUUHX
na reunião da diretoria realizada em 24/06/2019. 2.2 Resultado abrangente - Em
VXDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV D &RPSDQKLD QmR DSUHVHQWRX D 'HPRQVWUDção 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 - $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLras foram preparadas e estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda do principal
ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional”). 2.4. Uso de estimativas e julgamentos - $SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRP
as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados dos elePHQWRVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV$OLTXLGDomRGDVRSHUDo}HVHQYROYHQGRHVVDV
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 contabilizadas 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 renda e contribuição social - A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa:
2018
Caixa
1.000
%DQFR,WD~6$
10
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
5.002.964
5.003.974
$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRFRQFHQWUDGDVHPDSOLFDo}HVGHUHQGD¿[DFRPUHVJDWHDXWRPiWLFRGR%DQFR,WD~5 - Partes Relacionadas:
2018
Éolos Energia Renováveis S.A.
279.639.385
Central Geradora Eólica Colônia S.A
13.427.433
Queiroz Galvão Energias Renováveis S.A.
10.039.218
Provisão para perda
(39.217.394)
263.888.642
A operação tratou-se de aquisição da totalidade dos créditos que o Banco do Brasil S.A. possuía tendo como devedores principais as sociedades listadas e descritas
no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Crédito Sem Coobrigação e
2XWUDV$YHQoDV¿UPDGRHQWUHR%DQFRGR%UDVLOHD&RPSDQKLD ³&RQWUDWRGH&HVsão”) e decorrentes dos contratos também listados e descritos no referido Contrato
GH&HVVmR ³'LUHLWRV&UHGLWyULRV´ 2V'LUHLWRV&UHGLWyULRVSRVVXtDPVDOGRLQGLFDWLYR
em 25/09/2018 de R$284.739.811, foram cedidos sem coobrigação do Banco do Brasil, tendo como garantias as cédulas de crédito bancários, penhor de ações e outras
avenças, possuindo ainda acordo de credores, compartilhamento de garantias, direitos
H RXWUDV DYHQoDV (P  IRL ¿UPDGR &RQWUDWR GH (PSUpVWLPR FRP D 4XHLroz Galvão Energia Renováveis S.A. de concessão de linha de crédito no valor de
5WHQGRFRPJDUDQWLDDFHVVmR¿GXFLiULDGDVDo}HVGD&*,639VHD
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
GRV¿QDQFLDPHQWRVGLiULRVDFXPXODGRVSHOD6(/,&DOpPGHMXURVGHPRUDFRQIRUPH
Diretoria
Gustavo Florentino Ribeiro - 'LUHWRU3UHVLGHQWH
Fabiana D'Avila Souza 'LUHWRUD)LQDQFHLUD&RQWDGRUD&5&0*2

Demonstrações dos Fluxos de Caixa de 20/09 a 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2018
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
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
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Aumento do capital social
15.001.000
Partes relacionadas
(263.888.642)
Empréstimos
249.304.243
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
416.601
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
5.003.974
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRSHUtRGR
5.003.974
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
5.003.974
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
Relatório dos Auditores Independentes
Aos
Administradores e Acionistas da
Vientos Companhia Securitizadora De Créditos Financeiros
São Paulo – SP
Opinião - ([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD9LHQWRV&RPSDQKLD6HFXULWLzadora de Créditos Financeiros (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e a respectivas demonstração do resultado, da mutaomRGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRÀX[RGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHGHVHWHPEUR GDWD
de constituição) a 31 de dezembro de 2018, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRV
RVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD9LHQWRV&RPSDQKLD6Hcuritizadora de Créditos Financeiros em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de
VXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHGHVHWHPEUR GDWDGH
constituição) 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 “ResponsabiliGDGHGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHV
em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
&yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR &RQWDGRU H QDV QRUPDV SUR¿VVLRQDLV HPLWLGDV SHOR
Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
p DSURSULDGD H VX¿FLHQWH SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD RSLQLmR Responsabilidades da
DGPLQLVWUDomR H GD JRYHUQDQoD SHODV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV  A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH
pelos controles internos que ela determinou como necessário para permitir a elaboraomRGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWH
VHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDDGPLnistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade
RSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
, a não ser 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 responsaELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
5HVSRQVDELOLGDGH GR DXGLWRU SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
- 1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLras 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, individualPHQWH RX HP FRQMXQWR SRVVDP LQÀXHQFLDU GHQWUR GH XPD SHUVSHFWLYD UD]RiYHO DV
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
¿QDQFHLUDVComo parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
LQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPR
SUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVRLGHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGH
GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
DWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUD
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
GHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDV
LQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas,
QmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD
&RPSDQKLD$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLdade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
 &RQFOXtPRV VREUH D DGHTXDomR GR XVR SHOD $GPLQLVWUDomR GD EDVH FRQWiELO GH
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
LQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGD
VLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6H
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relaWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRX
LQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDV
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a
QmRPDLVVHPDQWHUHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDO
DHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVH
VH DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHSUHVHQWDP DV FRUUHVSRQGHQWHV WUDQVDo}HV H RV
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
DOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019.
BKR - Lopes, Machado Auditores - CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ-060.611/O-0.
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UFMT tem
energia cortada
por falta de
pagamento
A Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) teve a energia elétrica cortada na terça-feira
(16) por falta de pagamento, de
acordo com a assessoria de imprensa da instituição. O corte ocorreu por volta das 11h.
Segundo a assessoria da universidade, a instituição foi surpreendida porque estava negociando
com a Energisa, empresa responsável 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 Educação (MEC) informou que o ministro Abraham Weintraub adotará medidas emergenciais para a
“religação imediata” da energia elétrica na universidade. “O ministro
irá ainda tomar as medidas cabíveis tanto administrativas como
judiciais para a responsabilização
dos envolvidos pela má gestão na
UFMT”, diz nota divulgada pela
Assessoria de Comunicação Social do MEC.
Segundo o texto, ao tomar conhecimento da situação na última
quinta-feira (11), Weintraub chamou a reitora Myrian Serra ao ministério 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 cumpria agenda em Sinop, está
retornando para a capital. As negociações 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 distância na graduação, além de 66 programas de mestrado e doutorado.
Este ano, o MEC contingenciou,
em média, 29,74% do orçamento
discricionário das universidades federais. Esses recursos, segundo a
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior, são usados principalmente para o pagamento de
energia elétrica e vigilância.
De acordo com a pasta, o
contingenciamento pode ser revertido e não gera impacto imediatamente uma vez que as instituições
ainda dispõem da maior parte dos
recursos previstos para o ano.
Nesta quarta-feira (17), o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, apresentará o programa Future-se, que pretende, segundo a pasta, modernizar o funcionamento das universidades federais.
A adesão das instituições será
voluntária. (Agencia Brasil)

Toffoli
suspende
processos que
contêm dados
sem autorização
judicial
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias
Toffoli, decidiu na terça-feira (16)
suspender todas as investigações
que foram baseadas em dados fiscais repassados pelo Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF) e pela Receita Federal
ao Ministério Público sem autorização judicial.
Com a decisão, as investigações que estão em andamento em
todo o país só poderão ser retomadas após o plenário da Corte
decidir sobre a constitucionalidade
do compartilhamento, com o Ministério Público, de dados sigilosos de pessoas investigadas. O
julgamento da questão deve ocorrer em novembro.
A liminar de Toffoli atinge todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal (PIC),
apuração interna do MP, que tramitam no Ministério Público Federal (MPF), além dos estaduais, em
que não houve prévia decisão judicial para repasse dos dados pela
Receita, Coaf e Banco Central.
A decisão do ministro foi tomada 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 investigações no país baseadas em dados fiscais repassados sem autorização. Entre os processos
suspensos está o do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) que é parte de uma investigação baseada em
compartilhamento feito pelo Coaf.
(Agencia Brasil)
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ nº 55.333.769/0001-13
RELATÓRIO
Ó O DA ADMINISTRAÇÃO
S
Ç O
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
A Administração.
31/12/2018 e permanecemos à disposição para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários.
Balanço Patrimonial (em milhares de reais)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em milhares de reais)
Ativo
2018
2017
Capital Reserva de Ajuste Avaliação Reserva Lucros a
Lucros
Circulante
Social
capital
Patrimonial
Realizar acumulados
Total
Caixa e equivalentes de caixa
1.443
1.722 Em 31 de dezembro de 2016
530.000
1.497
79.400
234.677
845.574
Clientes
46.011
48.781
Lucro do exercício
8.133
8.133
Clientes Partes relacionadas
50.958
53.655
Transferência para reserva de lucros a realizar
8.133
(8.133)
Impostos a recuperar
5.520
6.173
Estoques
1.323
1.337
Realização da reserva de reavaliação
(1.425)
1.425
Adiantamentos diversos
175
100
Em 31 de dezembro de 2017
530.000
72
79.400
244.235
853.707
Despesas antecipadas
179
673
Lucro do exercício
141.535
141.535
81.594
81.594
Propriedade disponível para venda
Transferência para reserva de lucros a realizar
141.535
(141.535)
Total do ativo circulante
187.203 194.035
Não circulante
Realização da reserva de reavaliação
(17)
17
Partes relacionadas
378.155 335.911
530.000
55
79.400
385.787
995.242
Em 31 de dezembro de 2018
Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo
25.360
24.729
Processos Judiciais e precatórios a receber
352.885 212.186
Demonstração do Fluxo de Caixa (em milhares de reais)
Impostos diferidos
81.339 128.019
2018
2017
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (26.159) (40.548)
Depósitos judiciais
2.005
1.599 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Participação Societária em Coligadas e Controladas 307.096 316.053
Lucro líquido do exercício
Investimento em Imóveis
67.959
67.959 Ajuste para conciliar o lucro ao caixa
Imobilizado
12.983
16.247
Depreciações e amortizações
1.280
1.532
Intangível
Resultado da equivalência patrimonial
Total do ativo não circulante
1.229.062 1.104.235
1.416.265 1.298.270 Aumento (redução) dos ativos operacionais
Total do ativo
Clientes
Passivo e patrimônio líquido
2018
2017
Impostos a recuperar
Circulante
Estoques
Fornecedores
12.436
14.148
Adiantamentos diversos
Empréstimos e Financiamentos
23.768
38.177
Despesas pagas antecipadamente
Salários e encargos a Pagar
3.949
3.761
Outros ativos operacionais
Adiantamentos de clientes
598
21
Impostos diferidos
Obrigações tributárias
18.484
16.245
Processos judiciais e precatórios a receber
708
708
Lucros a distribuir
Aumento
(redução) dos passivos operacionais
Total do passivo circulante
59.943
73.060
Fornecedores
Não circulante
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Empréstimos e Financiamentos
38.250
44.192
Obrigações tributárias
Partes relacionadas - Interligadas
316.703 321.184
Adiantamento de clientes
6.127
6.127
Provisão para contingências
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante
361.080 371.503
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de Reavaliação
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Reserva de lucros a realizar
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

530.000 530.000
55
72
79.400
79.400
385.787 244.235
995.242 853.707
1.416.265 1.298.270

Administração
Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto - Administradora
Sérgio Vieira Ramos Martins Fernandes - Contador
CRC 1SP286743/O-1

141.535
2.425
(83.519)
60.441
5.467
653
14
(75)
494
(426)
46.680
(140.699)
(87.892)

8.133 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em controladas
(541)
Adiantamento para futuro aumento de capital
(611)
Compra de ativo imobilizado
(183)
Pagamento de empréstimos e ﬁnanciamentos
(20.351)
Partes relacionadas - empréstimos a interligadas
(46.725)
9.049
Caixa líquido consumido pelas atividades de
4.729
(68.411)
investimento
10
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
1.690
Baixa de imobilizado e intangível líquido
1.274
254
Baixa de investimentos
53.996
(358)
39.021
Recebimento de dividendos
(11.207) Caixa líquido gerado pelas atividades de
94.291
4.167 financiamentos
Diminuição líquido de caixa e equivalentes
(279)
(4.439) de caixa
(1.757) Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período
1.722
7.641
Caixa
e equivalentes de caixa no fim do período
1.443
(419)
6.127 Variação das contas caixa/bancos e equivalentes
(279)
7.153 de caixa
5.477
(65.478)
(51.868)

(220)
(6.106)
(31.933)
31.402
(6.857)
365
35.524
35.889

(11.516)
(1.712)
188
13.238
2.239
1.722
577
(11.516)
1.292
Demonstração do Resultado do Exercício (em milhares de reais)
(13.275) (17.167)
2018
2017 Despesas ﬁnanceiras
Receita líquida de obras
102.577 65.661 Outras receitas (despesas) operacionais
83.519 65.478
Custo das obras executadas
(76.697) (69.254) Resultado da equivalência patrimonial
88.402 (25.220)
Lucro (Prejuízo) bruto
25.880 (3.593) Outras Receitas/Despesas Operacionais
Resultado antes das provisões de IR e CSLL
8.133
141.535
Despesas operacionais
8.133
141.535
Despesas administrativas e comerciais
(42.482) (39.977) Lucro do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
Despesas tributárias
(608) (1.107)
Receitas (despesas) financeiras
financeiras e estão disponíveis aos sócios
Receitas ﬁnanceiras
99 29.719
na administração da sociedade.

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 Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da
Lei,etc.FAZ SABER a(o) DANIEL HENRIQUE MOREIRA,Brasileiro,RG 240976599,CPF 129.718.898-58,que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Jose Dorival Tesser,alegando em síntese:Trata-se de Ação Monitória aonde o Requerente 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$2.000,00(dois mil reais) cada um. Os
presentes cheques pertencem ao Banco Bradesco (237),
agência 2866,conta-corrente 006879.O Requerido não efetuou
o pagamento dos valores devidos nas datas aprazadas,acarretando a devolução de referidos títulos, perfazendo assim a
prova escrita da obrigação. Assim sendo, o débito total do
Requerido, incluindo juros moratórios e correção monetária
perfazem um total de R$ 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]

Jornal
O DIA
SP
Ligue:
3258-1822
3258-0273

São Paulo, quarta-feira, 17 de julho de 2019
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 Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. redução do capital social em R$ 626.597,00, sendo R$ 46.597,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 580.000,00 por serem considerados excessivos, com o cancelamento de 626.597 quotas, 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 corrente 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 necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.07.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, 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 ﬁndo em
31.12.2018, bem como as notas explicativas às Demonstrações ﬁnanceiras, publicados no dia 30.04.2019, nos jornais: DOESP e
Jornal O Dia SP. (b) A destinação do resultado do exercício ﬁndo 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 ﬁndo 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 ratiﬁcada. (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.

CENTRO MÉDICO JABAQUARA S.A.

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 Certiﬁcados 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 Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 25ª e 26ª Séries da 4ª
Emissão da GAIA, ﬁrmado 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 Certiﬁcados 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 ﬁnalidade 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)
conﬁrmar 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”), deﬁnir
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 ﬁzer 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 signiﬁcado 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 ﬁzerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com
poderes especíﬁcos 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.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $QD/XL]D4XHLUR]GR3UDGR
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5,$-26($181&,$&$2'(-(686%UDVLOHLUR&3)TXH
OKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$DOHJDQGRHPVtQWHVH
GHFRUUHQWH GD FHOHEUDomR GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV $YHQoDV Q
(QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H
WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH HP  GLDV SDJXH D TXDQWLD UHIHULGD QD LQLFLDO FRUULJLGD PRQHWDULDPHQWH H
DFUHVFLGDGHMXURVDWpDGDWDGRGHSyVLWRMXGLFLDO(PFDVRGHSDJDPHQWRIL[RRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHPGR
YDORU GR GpELWR DWXDOL]DGR FRP RV DFUpVFLPRV OHJDLV $UW$ GR &3&  2 H[HFXWDGR DLQGD SRGHUi DSUHVHQWDU
HPEDUJRV QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO LQGHSHQGHQWHPHQWH GH HVWDU
VHJXUR R MXt]R RX VH R TXLVHU H QR PHVPR SUD]R SRGHUi RSWDU SHOR SDUFHODPHQWR GD GtYLGD 1HVWD KLSyWHVH GHYHUi
UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR H[LJLGR GHSRVLWDU  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV  SDJDQGR R
UHVWDQWHHPDWpSDUFHODVFRQVHFXWLYDVYHQFHQGRVHDSULPHLUDGHVWDVHPGLDVDFRQWDUGRGHSyVLWRGDSULPHLUD
HDVGHPDLVHPLJXDOGLDGRVPHVHVVXEVHTXHQWHVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGHPRUDGHDRPrV
1mR VHQGR HPEDUJDGD D DomR R ([HFXWDGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD
IRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD&06HUYLoRVGH6HJXUDQoD/WGD0( &13- TXH6XO$PpULFD
&RPSDQKLD GH 6HJXUR 6D~GH OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DEULO GH  
UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH 6HJXUR 6D~GH QD PRGDOLGDGH 30( 3HTXHQD H 0pGLD (PSUHVD $SyOLFH Q 
7tWXORV QV  H  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV
D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH
RX HP  GLDV HPEDUJX H RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD
H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H
VXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 6mR 3DXOR DRV  GH PDLR GH 
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &DUROLQD 1DEDUUR 0XQKR] 5RVVL
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D)-*GD6LOYD&RQVWUXo}HV0( &13- TXH%DQFR%UDGHVFR
6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MDQHLUR  UHSUHVHQWDGD SHOR
,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGDV H 2XWUDV $YHQoDV VRE Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU
LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP
TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH
FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,9/DSD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $1$/8,=$0$'(,52',2*2&58=QD
IRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD(OL]DEHWK(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH&RPHUFLDO/WGD &13-
  TXH &RQGRPtQLR (GLItFLR $QQD &KULVWLQD OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO REMHWLYDQGR D
TXDQWLD GH 5  DEULO GH   UHSUHVHQWDGD SHODV GHVSHVDV FRQGRPLQLDLV UHIHUHQWH DR DSDUWDPHQWR Q
% ORFDOL]DGR QR  DQGDU GR FRQGRPtQLR RUD H[HTXHQWH VLWR j 3UDoD 0RQVHQKRU -RVp 0DULD 0RQWHLUR Q  QR
 6XEGLVWULWR /DSD REMHWR GD PDWUtFXOD Q  SHUDQWH R  &5, GH 6mR 3DXOR63 (VWDQGR D H[HFXWDGD HP
OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR
HPTXHDYHUEDKRQRUDULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWH
FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 6mR 3DXOR DRV 
GH MXOKR GH 
3URFHVVR  SURFHVVR SULQFLSDO    &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD
 'HVSHVDV &RQGRPLQLDLV  &RQGRPtQLR (GLILFLR 1HZ 2UOHDQV  =LODU 0HQGHV 6RQRGD  /XFDV 0HQGHV 6RQRGD  ,JRU
0HQGHV6RQRGD6HFUHWDULDGH)LQDQoDVH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH63&DQGLGR3DGLQ
1HWR  *ROGIDUE ,QFRUSRUDo}HV H &RQVWUXo}HV 6$  0$5,$ 35$;('(6 &2&858//,  (',7$/ '( ,17,0$d2
3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD'HVSHVDV&RQGRPLQLDLV
([HTXHQWH&RQGRPtQLR (GLILFLR 1HZ 2UOHDQV ([HFXWDGR =LODU 0HQGHV 6RQRGD H RXWURV (',7$/ '( ,17,0$d2 
35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR
)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5HQDWRGH$EUHX3HULQHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D ,JRU 0HQGHV 6RQRGD &3)   H /XFDV 0HQGHV 6RQRGD &3)   TXH QRV DXWRV GD
DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP RUD HP IDVH GH FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD DMXL]DGD SRU &RQGRPtQLR
(GLItFLR 1HZ 2UOHDQV SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH $SDUWDPHQWR Q  ORFDOL]DGR QR  DQGDU GR (GLItFLR 1HZ
2UOHDQV VLWXDGR j 5XD 'HOHJDGR 0RUDHV 1RYDHV Q  QD 9LOD $QGUDGH  6XEGLVWULWR  6DQWR $PDUR REMHWR GD
PDWUtFXOD Q  GR  &5, GD &DSLWDO63 DYDOLDGR HP 5  DWXDOL]DGR HP VHWHPEUR GH  
(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDDYDOLDomRGRLPyYHOSHQKRUDGRSRUHGLWDOSDUD
TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoDP LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GRV TXDLV SURVVHJXLUi R IHLWR HP
VHXV XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
3URFHVVR   ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV  %DQFR %UDGHVFR 6
$6LOYDH5XDQD5HVWDXUDQWH/WGD0H-RVH(GXDUGR$6LOYD(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ
 &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %DQFR
%UDGHVFR6$([HFXWDGR6LOYDH5XDQD5HVWDXUDQWH/WGD0HHRXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6
352&(662 1  2 00 -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR
$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U5$3+$(/$8*8672&81+$QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D6LOYDH5XDQD
5HVWDXUDQWH /WGD &13-   H -RVp (GXDUGR $ 6LOYD &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR
6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD
&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  &RQWD *DUDQWLGD 5HQRYDomR $XWRPiWLFD  3- Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV
HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR
RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR
GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR
UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH
 XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR
VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR
H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH 

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

(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
jVSiJLQDVHUHVSHFWLYDPHQWHHQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH6mR3DXORQRVGLDV
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
VHYHUL¿FDGDVDVVLQDWXUDVQR/LYURGH3UHVHQoDGH$FLRQLVWDV9HUL¿FDGRSRUWDQWRTXRUXPVX¿FLHQWH
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
PRGL¿FDomR GR PRQWDQWH GR FDSLWDO VRFLDO ³Grupamento”), 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
QHFHVViULDVSDUDFRPSOHPHQWDUXPDDomRD¿PGHSHUPDQHFHUHPLQWHJUDQGRRTXDGURDFLRQiULRGD
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 c

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: %GNUQ2GFTQUQ, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 84.125.147 SSP/SP e CPF/MF 052.993.138-96,
Conselheiros: %ÅNKC /CTKC $WEEJKCPGTK (TCPEKPK 8CUEQPEGNNQU brasileira, casada, administradora de empresas, RG
10.786.537-3 SSP/SP e CPF/MF 078.003.088-55, 4KECTFQ0QIWGKT¿Q.WK\, brasileiro, casado, economista, RG 19.645.4372 SSP/SP e CPF/MF 152.495.878-60, 5GTIKQ/CUUCQ9CVCPCDG, brasileiro, empresário, residente em Pirapozinho/SP, RG
11.149.004-2, SSP/SP e CPF/MF 017.764.318-80. 5ÅTIKQ-GPLK9CVCPCDG, 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.

BAHEMA S.A.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $/%(572*,%,19,//(/$QDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R %85,7,6&20'(352'$/,0(17Ë&,26&13-FRPHQGHUHoRj5XD
5RVDOYR-RVHGD6LOYD-DUGLP&DURPEH&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomR
GH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH63$/,1'Ò675,$%5$6,/(,5$'(%(%,'$66$DOHJDQGRHPVtQWHVHOKHDMXL]RXDomR
GH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH UHSUHVHQWDGDSHODV1RWDV)LVFDLVQV
         
        
     H  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGH
VHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUi
UHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGH
GRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHPDUoRGHH
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$6.390,60, atualizado até dezembro/2015, referente aos alugueres mais encargos
vencidos e não pagos, do imóvel consistente no salão comercial, situado nesta Capital à Avenida dos Radialistas, nº 51, piso
inferior, salão 01, Pq. São Domingos, locado ao réu mediante contrato de locação firmado em 29/07/2015 e o consequente
despejo do referido imóvel, sendo que a ação prosseguiu-se com a cobrança, face a desocupação do imóvel. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital
da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), apresente resposta. Não sendo
contestada a ação,presumir-se-ão aceitos,pela ré,como verdadeiros,os fatos articulados pela autora conforme previsto no artigo
344 do C.P.C., ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 03 de julho de 2019.
[17,18]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045497-55.2016.8.26.0100. O Dr. Guilherme
Ferreira da Cruz, Juiz de Direito da 45ª Vara Cível desta Capital/SP, FAZ SABER a KENIA HUGO LUCAS,
CPF 003.136.160-94, que Nicom Comércio de Materiais para Construções Ltda, ajuizou uma Ação Monitória
para cobrança da quantia de R$ 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

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 BressanAthia. 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

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

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.

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, SPNO 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 RAYGAMA 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 CIVILSOLTEIRO, 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, BANO 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, SPNO DIA (17/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE IRANILDO FERREIRA DE LIMA E DE ELIANE MARINHO FRANÇADE LIMA. VANESSA
ANDRADE DOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA (20/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE 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 DASILVA 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. KELLYALBIMAR 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.

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

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

Jornal O DIA SP 12345

HABRASET HOTELEIRA S/A

CNPJ nº 03.791.971/0001-95
Relatório da Diretoria
Demonstração do Fluxo de Caixa - Para o Período de 31 de
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as DemonstraDezembro de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
ções Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. As Demonstrações Financeiras citadas refletem com exatidão o
2018
2017
movimento dos negócios e o resultado do exercício. Estamos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fize- Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) do período
4.056 3.438
rem necessários. São Paulo, maio de 2019. A Diretoria.
Ajustes por:
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
3
3
Ativos
2018
2017 Passivos E Patrimônio Líquido
2018
2017
Provisão para Participação nos Lucros e Resultados - PLR
88
862
Circulantes
2.316
2.916 Circulantes
1.779
2.034
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Caixa e equivalentes de caixa
1.347
1.406 Fornecedores
296
358
Contas a receber de clientes
388
(279)
Contas a receber de clientes
848
1.236 Impostos e contribuições a recolher
653
821
Impostos a Recuperar
117
(4)
Estoques
33
28 Obrigações trabalhistas e encargos sociais
376
359
Estoques
(5)
(6)
Impostos a recuperar
35
152 Adiantamentos de clientes
349
401
Outras contas a receber
(2)
16
Outras contas a receber
33
31 Outros passivos
105
95
Despesas antecipadas
43
(3)
Despesas antecipadas
20
63 Não Circulantes
41
38
Créditos Diversos
34
Não Circulantes
14.540
14.136 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
41
38
Depósitos Judiciais
(21)
(6)
Depósitos judiciais
88
67 Patrimônio Líquido
15.036
14.980
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Imobilizado
14.405
14.007 Capital social
8.261
8.261
Fornecedores
(62)
(67)
Intangível
47
62 Retenção de Lucros
5.123
5.067
Impostos e contribuições a recolher
(168)
298
Reserva legal
1.652
1.652
Obrigações trabalhistas e encargos sociais
(71)
50
Total atribuível aos controladores
15.036
14.980
Adiantamentos de clientes
(52)
71
Total dos Ativos
16.856
17.052 Total dos Passivos e Patrimônio Líquido
16.856
17.052
Outros passivos
10
(49)
Demonstração do Resultado - Para o Período de 31 de Dezembro de Demonstração do Resultado Abrangente - Para os Exercícios findos Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
4.324 4.358
em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Valores expressos em milhares Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2018
2017 Aquisições de bens do ativo imobilizado
2018
2017 de reais - R$)
(383)
(600)
4.056
3.438 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Receita Líquida de Serviços e Vendas
16.633 14.839 Lucro Líquido do Exercício
(383)
(600)
- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados
(571)
(638) Outros resultados abrangentes
4.056
3.438 Dividendos pagos
Lucro Bruto
16.062 14.201 Total do Resultado Abrangente do Exercício
(4.000) (3.200)
Despesas Operacionais
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (4.000) (3.200)
Com vendas
(1.532) (1.702)
Para o Período de 31 de Dezembro de 2018
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes
Gerais e administrativas
(6.542) (5.719)
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
de Caixa
(59)
558
Outras despesas e receitas operacionais, líquidas
(2.074) (1.640)
Reservas de lucros
Total Caixa e equivalentes de caixa no início do período
1.406
848
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro 5.914
5.140
RetenReLucros/ atribuível Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
1.347 1.406
Resultado Financeiro
Capital ção de serva
Prejuizo aos con- Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
(59)
558
Despesas financeiras
(26)
(28)
social lucros legal acumulados troladores para créditos de liquidação duvidosos considera a política da Companhia
Receitas financeiras
161
118 Saldos em 31/12/2016 8.261
- 1.652
4.829
14.742 aprovada pela administração para o seu reconhecimento ou perda e consiResultado antes do Imposto de Renda e da
Distribuição de dividendos
(3.200)
(3.200) dera os riscos da não realização das contas a receber. c. Imobilizado:
Contribuição Social
6.049
5.230 Reserva Legal
- Avaliados considerando os custos de aquisição mais os custos necessáriImposto de renda e contribuição social corrente
(1.993) (1.792) Lucro líquido do exercício
3.438
3.438 os para a utilização do bem. A depreciação é calculada pelo método linear
Lucro Líquido do Período
4.056
3.438 Saldos em 31/12/2017 8.261
- 1.652
5.067
14.980 considerando o prazo de vida útil dos bens. d. Contas a pagar ForneceLucro Líquido do Exercício por Quota
0,49
0,42 Distribuição de dividendos
(4.000)
(4.000) dores: Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos,
Reserva Legal
- quando aplicável e representativo, é calculado e apresentado pelo valor
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras para os
Lucro líquido do exercício
4.056
4.056 presente de realização. e. Impostos e contribuições a recolher: As proExercícios findos em 31 de Dezembro 2018 (Em Milhares de Reais)
- 1.652
5.123
15.036 visões para Imposto de Renda e Contribuição Social, constituídas em con1. Contexto Operacional: A Habraset Hoteleira S.A. (Habraset) é uma Saldos em 31/12/2018 8.261
Companhia de capital fechado e tem por objeto principal a exploração de selho Federal de Contabilidade e incorporam as alterações trazidas pelas formidade com a Legislação fiscal vigente. f. Provisão para riscos conatividades e serviços de hotelaria, através da utilização da marca Ibis Leis 11.638/07 e 11.941/10. 3. Práticas Contábeis: As práticas contábeis tingentes: As provisões para riscos contingentes são constituídas consiBudget (AccorInvest). O modelo de negócio desta Companhia é adminis- adotadas para a contabilização e elaboração das demonstrações financei- derando a avaliação de risco efetuada pelos escritórios homologados, as
trado pela AccorInvest Brasil S/A pelo sistema de parceria ou “joint- ras emanam das disposições das Sociedades por Ações e podem ser resu- avaliações consideram a melhor estimativa de risco provável de realizaventure”. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais midas como segue:a. Apuração do resultado: Apurado com observância ção. 4. Patrimônio Líquido: O Patrimônio é composto por Capital Social
práticas contábeis adotadas: As demonstrações contábeis da Habraset ao regime de competência, aplicando a confrontação entre realização das constituído de 8.260.534 ações ordinárias, todas nominativas sem valor
apresentam-se de forma individual e foram elaboradas em conformidade receitas e das despesas; b. Contas a receber Clientes: Registradas e nominal, incluindo reserva de lucros, qual considera a constituição de 5% a
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposi- mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e re- título de reserva legal, limitado a 20% do capital social, e lucro líquido do
ções contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas Resoluções do Con- presentativo, é calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão exercício.
DIRETORIA
DIDIER BOSC
ANTONIO SETIN
GERARD MARTINEZ
Maisa Santana de Souza – CONTADORA CRC – 1SP 216.383/O-0

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.
CNPJ nº 01.436.319/0001-27
Demonstrações Financeiras - (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
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Ativo
Nota Explicativa
2018
2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Ativo Circulante
8.422
10.198
Nota
explicativa
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa
4
41
523
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Contas a receber de clientes e outras
5
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(8.559) (48.785)
Estoques
228
367
Ajustes em:
Impostos e contribuições a recuperar
6
7.745
8.467
Depreciação e amortização
8
3.927
6.669
Outros ativos
408
841
Provisão (reversão) para créditos de liquidação
Ativo Não Circulante
352.107 215.500
duvidosa
5
(507)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13.a
3.934
3.457
Provisão (reversão de) para custas trabalhistas
1.267
(429)
Depósitos judiciais
7
262
676
Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis
Imobilizado
8 347.887 211.200
e trabalhistas
14
87
Intangível
24
167
Reversão de reestruturação
(855)
TOTAL DO ATIVO
360.529 225.698
Valor residual na baixa de ativo imobilizado
8
90 35.154
Passivo
Nota Explicativa
2018
2017
Valor residual na baixa de ativo intangível
253
Circulante
7.992
6.426
Baixa de adiantamento de terceiros
Contas a pagar a fornecedores e outras
3.488
2.811
Reversão de Parcelamento Fiscal
(2.594)
Impostos e contribuições a recolher
10
1.083
1.202
Imposto
de
renda
diferido
13.b
(477)
1.771
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
9
1.565
609
Imposto de renda corrente
13.b
131
Adiantamentos de clientes
(7.201) (5.656)
Parcelamentos fiscais
12
660
Redução (aumento) do capital circulante:
Provisões para custas trabalhistas
855
Contas a receber de clientes e outras
5
3.460
Outras contas a pagar
11
1.856
289
Estoques
139
1.619
Passivo Não Circulante
2.071
2.738
Depósitos judiciais
7
414
288
Parcelamentos fiscais
12
1.934
Impostos e contribuições a recuperar
6
722
1.336
Demonstrações do Resultado Abrangente - Para Os Exercícios
Provisão para riscos tributários,
Outros ativos
433 (1.776)
findos Em 31 De Dezembro de 2018 E De 2017
cíveis e trabalhistas
14
2.071
804
Fornecedores
677
775
(Valores
expressos
em
milhares
de
reais
R$)
Patrimônio Líquido
350.466 216.534
9
956 (3.663)
2018
2017 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Capital social
16 221.562 221.562
10
(119) (1.783)
(8.559) (48.785) Impostos e contribuições a recolher
Adiantamento para futuro aumento de capital
16 168.522
26.031 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(598)
- Adiantamentos de clientes
Prejuízos acumulados
(39.618) (31.059) Outros resultados abrangentes
Outras
contas
a
pagar
11
1.567
(2.926)
(8.559) (48.785)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
360.529 225.698 Total do Resultado Abrangente do Exercício
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações
(2.412) (8.924)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
Imposto de renda e contribuição social pagos
13.b
(131)
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Nota
Capital
Adiantamento para
Lucros (Prejuízos)
atividades operacionais
(2.412) (9.055)
explicativa
social
futuro aumento de capital
acumulados
Total Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
221.562
34.726
256.288 Aquisição de imobilizado
8 (140.561) (38.737)
Aumento de Capital
26.031
26.031 Valores recebidos na alienação de imobilizado
2.926
Prejuízo do exercício
(48.785)
(48.785) Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
Distribuição de Dividendos
(17.000)
(17.000) de investimento
(140.561) (35.811)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
221.562
26.031
(31.059)
216.534 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de Capital
142.491
142.491 Pagamento de parcelamentos fiscais
12
(649)
Prejuízo do exercício
(8.559)
(8.559) Distribuição de Dividendos
- (17.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
221.562
168.522
(39.618)
350.466 Aumento de capital
142.491 26.031
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras para os
Exercícios findos em 31 de Dezembro 2018 - (Em Milhares de Reais) contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas Resoluções do Conselho atividades de financiamento
142.491
8.382
Federal
de
Contabilidade
e
incorporam
as
alterações
trazidas
pelas
Leis
1. Contexto Operacional: A Nova Riotel Empreendimentos Hoteleiros
Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa
(482) (36.484)
Ltda. (“Empresa”) é uma subsidiária da Hotelaria AccorInvest Brasil S.A 11.638/07 e 11.941/10. 3. Práticas Contábeis: As práticas contábeis Caixa E Equivalentes De Caixa
(“AccorInvest”), que detém 99,99% de participação em seu capital social. adotadas para a contabilização e elaboração das demonstrações financei- Saldo final
4
41
523
Essa, por sua vez, é controlada pela ACCOR IP B.V. sediada em ras emanam das disposições das Sociedades por Ações e podem ser resuSaldo inicial
4
523 37.007
Luxemburgo. No decurso das atividades do Grupo Accor no Brasil e em li- midas como segue: a.Apuração do resultado: Apurado com observância
(482) (36.484)
nha com as diretrizes do Grupo, a Hotelaria Accor Brasil S.A. (“HAB”) reali- ao regime de competência, aplicando a confrontação entre realização das Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa
zou uma reorganização societária visando separar as atividades de opera- receitas e das despesas; b. Contas a receber Clientes: Registradas e buição Social, constituídas em conformidade com a Legislação fiscal vidor hoteleiro (“AccorHotels”) da atividade de investimento em hotéis própri- mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e re- gente. f. Parcelamentos Fiscais: até junho/2014 era operada sob o modeos (“AccorInvest”). Nessa operação, foi transferida a participação da Em- presentativo, é calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão lo de contrato de locação, a partir dessa data a AccorInvest Brasil S/A paspresa da HAB para AccorInvest em sua totalidade. A Empresa paralisou as para créditos de liquidação duvidosa considera a politica da Empresa apro- sou a ser a única proprietária, após levantamento identificou pendencias
atividades do Hotel em maio de 2017 para a sua renovação através da con- vada pela administração para o seu reconhecimento ou perda e considera de IPTU, junto aos órgãos responsáveis. Dessa forma a Administração da
versão da bandeira “Sofitel” para a bandeira “Fairmont”. A conversão é um os riscos da não realização das contas a receber. c. Imobilizado: Avalia- Empresa regularizou o débito fiscal por meio do parcelamento da dívida,
processo que envolve a troca de todo o mobiliário dos quartos, roupa de dos considerando os custos de aquisição mais os custos necessários para finalizado a quitação no ano de 2018. g. Provisão para riscos contingencama e banho, material de conveniência “souvenirs” além da mudança do a utilização do bem. A depreciação é calculada pelo método linear conside- tes: As provisões para riscos contingentes são constituídas considerando
estilo e arquitetura da construção. Passa também pela mudança do con- rando o ciclo operacional dos bens, suportados por Laudo específico e re- a avaliação de risco efetuada pelos escritórios homologados, as avaliaceito dos restaurantes do hotel, áreas de lazer e salas de reunião. 2. Apre- gistrado. d. Contas a pagar Fornecedores: Registradas e mantidas no ções consideram a melhor estimativa de risco provável de realização. 4.
sentação das demonstrações contábeis e principais práticas balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo é Patrimônio Líquido: O Patrimônio é composto por Capital Social constitucontábeis adotadas: As demonstrações contábeis da Nova Riotel apre- calculado e apresentado pelo valor presente de realização. e. Impostos e ído de 39.008.400 quotas, incluindo reserva de lucros, considera a constisentam-se de forma individual e foram elaboradas em conformidade com contribuições a recolher: As provisões para Imposto de Renda e Contri- tuição de 5% a título de reserva legal e lucro líquido do exercício.
DIRETORIA
DIDIER BOSC
GERARD MARTINEZ
Maisa Santana de Souza– CONTADORA CRC – 1SP 216.383/O-0

HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A. E CONTROLADAS
CNPJ nº 02.419.765/0001-96
Demonstrações Financeiras - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
Nota
Controladora
Consolidado
Nota
Controladora
Consolidado
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Ativos
explicativa
2018
2017
2018
2017 Passivos
explicativa
2018
2017
2018
2017
Nota
Controladora
Consolidado
Ativos Circulantes
66.724 46.758 75.113 59.874 Circulante
157.953 87.096 164.973 94.699
explicativa
2018
2017
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa
4 18.799
5.268 18.840
7.198 Fornecedores - terceiros
10 12.657 19.346 16.146 22.515
Aplicações financeiras
4 12.423
6.965 12.423
6.965 Partes relacionadas
14 100.128 26.360 99.982 25.830 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do
Contas a receber de clientes
5 24.800 25.258 24.800 26.494 Impostos e contribuições a
(50.066) (56.807) (49.218) (62.472)
Estoques
3.233
3.241
3.461
3.635 recolher
11
3.854
4.465
4.905
6.246 exercício
Ajustes em:
Despesas antecipadas
3.085
1.635
3.142
1.776 Obrigações trabalhistas e
Impostos a recuperar
6
2.610
2.526 10.322 11.145 previdenciárias
12 20.652 17.192 22.216 18.403 Imposto de renda e contribuição
Outros ativos
1.774
1.865
2.125
2.661 Empréstimos e financiamentos 15
5.428
5.160
5.428
5.160 social reconhecida no
24 b) 14.903 (2.849) 14.173
846
Parcelamentos fiscais
660 resultado do exercício
7 26.825 19.598 30.749
26.530
Adiantamentos de clientes
13
3.654
1.927
3.653
2.328 Depreciação e amortização
Outras contas a pagar
16 11.580 12.646 12.643 13.557 Redução ao valor recuperável
7 (3.345) 1.725
(3.345)
1.725
29.030 30.575 32.041 34.207 do ativo imobilizado
Ativos Não Circulantes
704.036 578.489 705.678 584.098 Passivos Não Circulantes
Provisões de reestruturação
1.435
500
1.435
1.355 Valor residual do ativo
Realizável a longo prazo:
imobilizado baixado
7
209 2.675
398
38.082
Depósitos judiciais
18
3.357
5.856
3.619
6.598 Provisão para benefícios a
empregados
17
1.365
1.283
1.365
1.283 Provisão para créditos de
Imposto de renda e
liquidação duvidosa
5
(133)
764
(133)
257
contribuição social diferidos 24 a) 24.053 38.703 27.987 42.160 Provisão para riscos tributários,
9
4.355 43.142
(4.725)
3.456
18
9.646
8.568 11.717
9.411 Equivalência patrimonial
Fundo de reserva
19 11.438 10.701 11.438 10.701 cíveis e trabalhistas
Provisão
de
reestruturação
935
500
80
71
940
1.934
Créditos diversos
55
215
55
215 Parcelamentos fiscais
Provisão para benefícios à
Partes Relacionadas
14 c) 26.657 17.177 26.657 17.177 Provisão para passivo a
17
167
101
83
101
9
86
86
- empregados
Investimentos
9 378.004 240.687 27.538 16.662 descoberto
19
1.215
921
1.215
921
19 12.600 11.385 12.600 11.385 Fundo de reserva
Imobilizado
7 232.293 233.773 580.181 458.980 Fundo de reserva
Intangível
8 28.179 31.377 28.203 31.605 Empréstimos e financiamentos 15
3.898
8.839
3.898
8.839 Provisão para riscos tributários,
18
9.282
120 10.509
203
Patrimônio Líquido
583.777 507.576 583.777 515.066 cíveis e trabalhistas
Capital social
20 676.002 549.819 676.002 549.819 Provisão para passivo a
86
86
Prejuízos acumulados
(92.309) (42.243) (92.309) (42.243) descoberto
1.223
1.417
Ajuste de avaliação patrimonial 20
84
84
- Perda com variação cambial, líquida 1.223 1.418
5.656 11.308
1.096
11.137
Total atribuível aos controladores
583.777 507.576 583.777 507.576
Redução (aumento) do capital circulante:
Participação dos acionistas não
Aplicações Financeiras
(5.458)
(5.458) (6.964)
controladores no patrimônio
5
591 (3.946)
1.827
(764)
líquido das controladas
0
7.490 Contas a receber de clientes
Estoques
8
(367)
174
1.246
Total dos Passivos e
6
(340) 2.076
823
3.407
Total dos Ativos
770.760 625.247 780.791 643.972 Patrimônio Líquido
770.760 625.247 780.791 643.972 Impostos a recuperar
Outros ativos
91 5.299
536
3.536
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
Despesas antecipadas
(1.450) 1.326
(1.366)
1.323
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Depósitos judiciais
18
2.499
(391)
2.979
(109)
Participação dos
14 a) (1.018) 1.752
(1.164)
1.786
Capital
Outros
Lucros
Total acionistas não controTotal do Partes Relacionadas
18 (8.203)
(35) (8.203)
(35)
Nota Capital
social a Resultados (prejuízos) atribuível aos ladores no patrimônio patrimônio Pagamento de contingências
19
(737)
(788)
(737)
(788)
explicativa social Integralizar Abrangentes acumulados controladores líquido das controladas
líquido Fundo de reserva
160 19.976
160
19.976
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
59.976
81.187
141.163
141.163 Créditos diversos
10 (6.689) 12.501
(6.369) 13.344
Acervo líquido cindido da HAB
384.303
15.100
399.403
14.005
413.408 Fornecedores - terceiros
Impostos
e
contribuições
a
Dividendos distribuídos
(850)
(850)
11
(611) 1.325
(1.341)
(505)
Capitalização de Lucros acumulados
81.723
(81.723)
- recolher
Aumento de capital
150.000
(126.183)
23.817
23.817 Obrigações trabalhistas e
12
3.460 2.813
3.813
(899)
Prejuízo do exercício
(56.807)
(56.807)
(5.665)
(62.472) previdenciárias
13
1.727
(742)
1.325
(1.393)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
676.002
(126.183)
(42.243)
507.576
7.490
515.066 Adiantamentos de clientes
Partes
Relacionadas
14
b)
(530)
(3.138)
(3.138)
Integralização de capital
20
126.183
126.183
126.183
16 (1.066) 9.213
(914)
6.316
Outros resultados abrangentes
17
84
84
84 Outras Contas a Pagar
(11.911) 58.182 (12.819) 47.476
Aumento de capital
Dividendos distribuídos
- Caixa gerado pelas (aplicado
Resultado de reorganização societária 9 b)
(8.275)
(8.275) nas) nas operações:
Resultado do exercício
(50.066)
(50.066)
785
(49.281) Juros e encargos financeiros
14 d) (1.101) (1.510) (1.101) (1.510)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
676.002
84
(92.309)
583.777
0
583.777 pagos
Imposto de renda e contribuição
Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de
ços hoteleiros em geral e de atividades turísticas e similares. A Empresa é social pagos
(381)
(1.941)
Dezembro de 2018 e de 2017 - (Valores expressos em milhares de reais) controlada pela Accor IP B.V. (“Controladora”), que detém 99,99% de partiCaixa líquido gerado pelas
Nota
Controladora
Consolidado cipação em suas cotas, e tem sua Matriz localizada na Avenida das Nações
atividades operacionais
(13.012) 56.291 (13.921) 44.025
explicativa
2018
2017
2018
2017 Unidas, 7.815, 8º andar - Torre II, Pinheiros - São Paulo - SP. 2. ApresenFluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Receita Líquida de
tação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis Caixa e equivalentes de caixa
Serviços e Vendas
21 339.664 234.251 347.572 263.427 adotadas:. As demonstrações financeiras da Companhia compreendem
oriundos de cisão
255
255
Custos dos Produtos Vendidos
as demonstrações financeiras preparadas de acordo com as práticas Aumento de participação em
e Serviços Prestados
22 (129.515) (90.892) (134.495) (107.360) contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Controladora e Consolicontroladas
9 (143.671) (30.661)
(661) (4.630)
Lucro Bruto
210.149 143.359 213.077 156.067 dado. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas inEmpréstimos à partes
Receitas (Despesas) Operacionais
cluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e relacionadas
14 c) (9.480) (17.177) (9.480) (17.177)
Com vendas
22 (95.517) (57.822) (95.836) (62.784) as orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Alienação de imobilizados
2.926
Gerais e administrativas
22 (98.487) (67.987) (106.141) (84.786) Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade Aquisição de imobilizados
7 (19.011) (43.673) (159.570) (82.410)
Resultado de equivalência
CFC. 3. Práticas Contábeis: As práticas contábeis adotadas para a Caixa líquido aplicado nas
patrimonial
22
(4.355) (43.142)
3.482
(3.456) contabilização e elaboração das demonstrações financeiras emanam das
atividades de investimento
(172.162) (91.256) (169.711) (101.036)
Outras despesas
disposições das Sociedades por Ações e podem ser resumidas como se- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
operacionais, líquidas
22 (42.349) (31.744) (43.029) (65.832) gue: a. Apuração do resultado: Apurado com observância ao regime de
Pagamento de parcelamentos fiscais
(1.654)
(649)
(Prejuízo) Operacional antes
competência, aplicando a confrontação entre realização das receitas e das Captação de empréstimos e
do Resultado Financeiro
(30.559) (57.336) (28.447) (60.791) despesas; b. Contas a receber Clientes: Registradas e mantidas no bafinanciamentos
14 d) 99.298 23.291 99.298
23.291
Resultado Financeiro
lanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo, é Amortização de empréstimos Despesas financeiras
23 (11.154) (3.675) (12.219) (3.857) calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão para créditos de
partes relacionadas
14 d) (24.666)
- (24.666)
Receitas financeiras
23
6.550
1.355
6.596
3.022 liquidação duvidosa considera a politica da Companhia aprovada pela adAmortização de empréstimos
(Prejuízo) antes do Imposto de
ministração para o seu reconhecimento ou perda e considera os riscos da e financiamentos
15 (5.301) (5.072) (5.301) (5.072)
Renda e da Contribuição Social (35.163) (59.656) (34.070) (61.626) não realização das contas a receber. c. Imobilizado: Registrados ao custo
Juros sobre empréstimo
14 d)
1.191 1.626
1.191
1.626
Imposto de Renda e Contribuição Social
de aquisição, deduzido de depreciação e amortização acumuladas. As de- Aumento de capital
20 126.183 23.817 126.183
23.817
Correntes
24.b
(252) (1.003) (1.036) (2.927) preciações e amortizações são calculadas pelo método linear a taxas que
Efeito líquido de reorganização
Diferidos
24.b (14.651) 3.852 (14.175)
2.081 levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens, ou de
societária
(1.777)
(Prejuízo) Líquido do Exercício (50.066) (56.807) (49.281) (62.472) acordo com o prazo do contrato de locação. d. Investimentos: Os investiDividendos pagos
- (19.320)
Atribuível Aos
mentos nas empresas controladas e coligadas são avaliados pelo Método Dividendos recebidos
20
2.000
875
2.000
Acionistas controladores
- (50.066) (56.807) de Equivalência Patrimonial. e. Contas a pagar Fornecedores:
Caixa líquido gerado pelas
Acionistas não controladores
785
(5.665) Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando
(aplicado nas) atividades de
Demonstrações do Resultado Abrangente
aplicável e representativo é calculado e apresentado pelo valor presente financiamento
198.705 44.537 195.274
23.693
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
de realização. f. Impostos e contribuições a recolher: As provisões para Aumento (Redução) Líquido(a) de
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Imposto de Renda e Contribuição Social, constituídas em conformidade Caixa e Equivalentes de Caixa
13.531
9.572 11.642 (33.318)
Controladora
Consolidado com a Legislação fiscal vigente.g. Empréstimos: A Companhia possui a
Caixa E Equivalentes De Caixa
2018
2017
2018
/2017 operação de financiamento junto a instituição financeira, que viabilizou a
No início do exercício
4
5.268 2.661
7.198
40.516
Lucro (Prejuízo) Líquido do
construção de uma filial em Porto Alegre, registrado pelo valor provável de No fim do exercício
4 18.799 12.233 18.840
7.198
Exercício
(50.066) (56.807) (49.281) (62.472) realização. O contrato foi assinado em 2014 e possui prazo de 6 anos (1
Aumento (Redução) Líquido(a) de
Outros resultados abrangentes
84
84
- ano de carência e 5 anos de amortizações). Sua liquidação dar-se-á no seCaixa e Equivalentes de Caixa
13.531
9.572 11.642 (33.318)
Total do Resultado Abrangente
gundo semestre de 2020. h. Partes relacionadas: Durante o ano, a comdo Exercício
(49.982) (56.807) (49.197) (62.472) panhia adquiriu empréstimo junto à AccorInvest Luxemburg no montante Reposição: Constituída baseada nos contratos que pré definem esta conNotas Explicativas Sobre as Demonstrações Financeiras - para os de EUR$22.500 mil com vencimento em setembro de 2019 e juros anual dição, que deve ser utilizada nas renovações e manutenção dos ativos
Exercícios findos em 31 de Dezembro 2018 (Em Milhares de Reais). 1. de 0,647%. i. Provisão para riscos contingentes: As provisões para ris- operacionais. 4. Patrimônio Líquido: O Patrimônio é composto por CapiContexto Operacional: As principais atividades da Hotelaria AccorInvest cos contingentes são constituídas considerando a avaliação de risco efetu- tal Social constituído de 676.002 ações ordinárias, todas nominativas sem
Brasil S A são a exploração de atividades hoteleiras em geral, de bar, res- ada pelos escritórios homologados, as avaliações consideram a melhor valor nominal, incluindo reserva de lucros, qual considera a constituição de
taurante, a prestação de serviços de gerenciamento e consultoria de servi- estimativa de risco provável de realização. j. Provisões para Reserva de 5% a título de reserva legal e lucro líquido do exercício.
Didier Bosc
Gerard Martinez
Maisa Santana de Souza - Contadora - CRC - 1SP 216.383/O-0
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016578-56.2016.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
JOSE L MEIRELES COMÉRCIO DE PLÁSTICOS - EPP, CNPJ 20.681.674/0001-06,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Santander (Brasil) S/A,
objetivando a quantia de R$ 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 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
EDITA L DE CITAÇÃO - PRAZO DE 365 DIAS. PROCESSO Nº 100513313.2017.8.26.0001 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 aANTONIO 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 presumiremse 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 E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 012706319.2011.8.26.0100 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 AugustoAraújo Torres, brasileiro, casado, CPF 833.912.07604, 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 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 (010063423.2008.8.26.0002), 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

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo 0012179-06.2013.8.26.0100. O Dr. Guilherme SilveiraTeixeira,
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
EDITALDE 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 DASILVA, 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

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

Jornal O DIA SP

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

Fábio PL (E) e Fábio Cunha
(D), pilotos e dirigentes do RKC
Kart Club
Com planejamento, disciplina, foco, união e muito trabalho,
a equipe RKC Imab atingiu o seu
objetivo de lutar pela vitória, liderando a maior parte da 4ª edição das 24 Horas Rental Kart Interlagos, 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 competitividade do maior evento de kart
amador do Brasil.
“A equipe foi soberana, com
muita gente trabalhando com planejamento, dedicação e seriedade. Foram muitas reuniões e treinos, tudo de forma metodológica, para finalmente sermos premiados pela nossa união e competência. Ficamos felizes e comemoramos com a nossa costumeira alegria, marca do nosso
clube de companheirismo”, comemorou Marcelo Yoshida, chefe de equipe do RKC Kart Club.
O principal kart RKC largou
da 40ª posição, mas com menos
de 50 voltas o piloto Alberto Otazú já tinha batido o recorde
(1min05s981) do traçado inverso
de 1.150 metros e assumido a liderança da prova. A partir daí o
time foi trocando de pilotos a cada
kart sorteado e sustentando a ponta, até sofrer com uma quebra inesperada 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 Racing 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 sucesso do RKC Kart Club.
“Esta prova envolve muita
estratégia e só é definida mesmo
na última hora. Nossos pilotos foram gigantes, andando rápido e
constantes com o equipamento que
tinham em mãos a cada sorteio de
kart. Não cometemos sequer um
erro, portanto, devemos parabenizar a eficiência da Car Racing pela
vitória. Chegamos perto e sabemos
que já estamos incomodando. Em
2020 estaremos na disputa novamente”, completou Yoshida.
Os pilotos Alberto Otazú,
Alexandre Caraviello, Andrez
Velasco, Eduardo Fiaminghi, Fábio Cunha, Fábio Noronha, Fábio
PL, Fernando Teles, Fernando

Uterpertinger, Fernando Ximenes, Geison Granelli, Igor Mori,
Ivan Guerra, Jorge Filipe, Marcel Souza, Marcio Simão, Nelson Reple, Rodrigo Borotto, Samer Ghosn, Sérgio Compain, Vivi
Gola e Wilson Escribano se dividiram formando as equipes RKC
Imab, RKC Inarco, Speed Truck e
Rolley Ball, comandada por Marcelo Yoshida, Luis Barbosa e Pedro Baptista, com apoio técnico
de Alex ‘MySpotter’ Madueño,
Ayrton Hilgert, Eduardo Ximenes, Fernanda Jardim, Henrique
Luis e Renê Ferreira.
Os dez primeiros na 4ª 24
Horas Rental Kart Interlagos
foram: 1) Car Racing 1, 1168 voltas; 2) RKC Imab, a 1min06s101;
3) GPK 1, a 3 voltas; 4) Team
Huayra, a 4 voltas; 5) Fkart Endurance Team 1, a 5 voltas; 6) Speed
Brothers 2, a 5 voltas; 7) Alligators Bodebrown 1, a 7 voltas; 8)
Tartarugas 2, a 11 voltas; 9) Unikart 1, a 11 voltas; 10) Maverick
Racing Team 1, a 12 voltas.
A equipe RKC tem o apoio
de Cervejas Votus/Ecoposte/Espetinhos Esperança/Imab/Troféus Inarco/Master Express/Porto Penha Food Park/Rolley Ball/
Speed Truck.

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 internacional de Santa Cruz do Sul
(RS). Por isso, Rubens Barrichello não vê a hora de voltar a acelerar o Stock #111 da Mobil Full
Time Sports.
Além de matar a saudade, outro motivo que deixa o piloto
animado é poder correr no seletivo traçado gaúcho de 3.531 metros, um de seus favoritos no calendário. Com 14 curvas no total,
mesclando curvas de altíssima,
média e baixa velocidades, o circuito também traz boas lembranças para Barrichello: são três pódios 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
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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
que me traz ótimas memórias. A numa etapa de 2019. Barrichello
minha vitória lá em 2017 foi uma enfrentou problemas no câmbio
daquelas inesquecíveis, em que o de seu carro e não pode disputar a
carro estava perfeito. E é o que eu corrida 1, para que o reparo fosse
espero que aconteça desta vez no- feito. Num esforço muito grande
vamente”, comentou Barrichello. de todo o time, o piloto pode volNa disputa em Londrina, no tar para a pista na segunda corriinício de junho, o piloto ficou de da, terminando em oitavo lugar,
fora do pódio pela primeira vez depois de largar dos boxes.

“Neste intervalo, fizemos
bem nossa ‘lição de casa’ e estou bem esperançoso. Vou para
Santa Cruz com todo o carinho
de sempre. Em Londrina, perdemos 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 piloto 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 classificatório acontecem no sábado.
No domingo, as duas provas terão 40 minutos e mais uma volta cada, com suas largadas às 11
horas e meio-dia (ambas ao
vivo no SporTV).

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 terçafeira (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 etapa quatro estrelas de Espinho
(Portugal), pelo Circuito Mundial de vôlei de praia 2019. O resultado credencia o time para a
disputa do classificatório, onde
terão que vencer uma rodada eliminatória 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 terão que jogar a primeira rodada, esperam o vencedor do duelo entre as chinesas Zeng/Lin

e as holandesas Van Driel/
Schoon. Quem também disputa
o classificatório é o time formado por Guto/Saymon (RJ),
mas o duelo acontece apenas na
quinta-feira (18), com adversário ainda indefinido.
No naipe feminino já estão
garantidas Ágatha/Duda (PR/SE),
Ana Patríc ia/Rebecca (MG/CE)
e Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), mais bem colocadas
no ranking de entradas, partindo da fase de grupos, que começa na quinta-feira. No naipe masculino, Alison/Álvaro
Filho (ES/PB), André S tein/
George (ES/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e Pedro
Solber g/Vitor Felipe (RJ/PB)
partem da fase de grupos, a partir 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 (mesmo número para a corrida olímpica brasileira). Espinho recebe
uma etapa pela 16ª vez no torneio
masculino, e pela 11ª no torneio
feminino.
Canadá
Além da disputa da etapa quatro estrelas de Espinho (Portugal), 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/Luciano (DF/ES) no masculino. A
dupla feminina já parte direto
da fase de grupos, na quinta-feira, enquanto o time do torneio
masculino joga o classificatório, nesta quarta-feira.
Será a primeira vez que a cidade 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 premiação de cerca de R$ 37 mil e 600
pontos no ranking internacional
aos campeões. Será a segunda
etapa internacional de Josi e Juliana, que disputaram o torneio
em Itapema (SC). Já Luciano e
Harley disputam primeira etapa
juntos no tour.

Crazy+ Blow Up Race
antecipa comemoração do
Dia das Crianças em SP
Foto/ Ricardo Soares
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24 Horas Rental Kart Interlagos:
RKC Imab comemora o vice-título

Escorregador gigante
No calendário, o dia ensolarado 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 infláveis, gigantes e coloridos
instalados ao longo do percurso de 5km no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo
(P AMA-SP), no Campo de
Marte, garantiram a alegria dos
mais de seis mil inscritos. O
público foi composto majoritariamente por familiares e grupos 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 sócio da NorteMkt no projeto
Crazy+ Blow Up Race.
“Esse é o terceiro evento da
temporada 2019 da Crazy. Estamos com casa lotada, inscrições 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 menores, 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 obstáculos são diferenciados, com
pegada de aventura, de desafio divertido, e proporcionam
um programa que permite que
adultos e crianças brinquem e
pratiquem esporte juntos”, declarou Avelar.
As palavras de Avelar são
ratificadas por ‘corredores loucos’ 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 videogame. Meus filhos são bem
ativos, mas tem muito menino
e menina obesos e com colesterol 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 iniciativa. “Fiz todos os ob stáculos 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 crianças faz a gente se sentir criança também”
Ao focar na participação

em detrimento à competição,
a Crazy+ Blow Up Race favorece a participação de pessoas
de todas as idades em uma atividade conjunta. Com isso, o
objetivo de ter crianças e adultos 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 Matteo, do alto dos seus seis anos.
O pai, Adhemir S travatti, sorri, feliz com o entusiasmo do
filho. “Esse evento é show de
bola. Eu corro faz tempo e agora o Matteo está crescendo
com esse gosto”.
Vinícius Souza, de dez
anos, também contou ter deixado o pai, Cléber, para trás ao
longo do percurso de 5km.
“Essa corrida é muito legal,
muita adrenalina nos obstáculos. Correr com o meu pai foi
bom, mas ele não conseguiu
passar na minha frente”, afirmou o menino, acompanhado
pela irmã Lívia, de seis anos.
“A Crazy foi a nossa segunda
corrida em família e uma experiência bastante positiva. Estar junto aos filhos para uma
atividade saudável é importante”, completou Cléber.
Avelar ressalta que atividades como a Crazy ajudam a garantir um futuro mais saudável.
“Nossa proposta é essa, reunir
a família e incentivar as crianças a fazer atividade física desde cedo e levar isso para a
vida toda. Acredito que momentos únicos como este,
quando unimos todos em um
mesmo ambiente, em que participam da mesma atividade,
além de ser muito legal, é significativo. 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 Salvador (BA), dia 28 de setembro,
na Arena Fonte Nova. Uma semana depois, segue para Brasília (DF). O Estádio Mané
Garrincha recebe a estrutura
com 11 obstáculos de 15 metros de altura e 35 metros em
6 de outubro.
Outras duas capitais já tiveram o evento: Rio de Janeiro, em 28 de abril, na Marina
da Glória; e Belo Horizonte
(MG), dia 4 de maio, na esplanada do estádio do Mineirão.
Juntas, as duas provas contaram com mais de 10 mil pessoas.
Mais
informações: http://
www.crazyrace.com.br/

