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Lava Jato: PF apura pagamento
de propina do Grupo Petrópolis

Cresce trabalho com carteira assinada
no 2º trimestre, aponta IBGE
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Banco Central surpreende e reduz
juros básicos para 6% ao ano

Bolsonaro: todos devem
estar atentos a “armadilhas”

em acordo com UE

Esporte
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,81
Venda:       3,81

Turismo
Compra:   3,66
Venda:       3,97

Compra:   4,22
Venda:       4,22

Compra: 159,12
Venda:     193,20

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

13º C

Quinta: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Previsão do Tempo

A seleção brasileira femi-
nina de vôlei estreará nesta
quinta-feira (01.08) no Pré-
Olímpico. O time do treinador
José Roberto Guimarães co-
meçará a busca por um lugar
nos Jogos Olímpicos de Tó-
quio, às 14h15, contra Cama-
rões. A competição será dispu-
tada no ginásio do Sabiazinho,
em Uberlândia (MG). A TV

Brasil estreia contra
Camarões no Pré-Olímpico

Globo e o SporTV 2 transmi-
tirão ao vivo.

O grupo do Brasil no Pré-
Olímpico tem além da equi-
pe africana, Azerbaijão e Re-
pública Dominicana. As equi-
pes se enfrentarão e o time
de melhor campanha estará
classificado para os Jogos
Olímpicos de Tóquio do pró-
ximo ano.                 Página 8

Brasil é maioria entre os
concorrentes ao título

 do US Open

Bethany Hamilton - HAW
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Mais seis brasileiros vão
disputar vagas para as oitavas de
final do US Open of Surfing, au-
mentando para onze o pelotão
verde-amarelo entre os 24 con-
correntes ao título do segundo
QS 10000 do ano na Califórnia,
Estados Unidos. O campeão
mundial Adriano de Souza, os
também paulistas Caio Ibelli e
Weslley Dantas, os catarinenses
Tomas Hermes e Mateus Her-
dy e o pernambucano Luel Fe-
lipe, passaram suas baterias nas
ondas de Huntington Beach na
terça-feira, para se juntar aos
cinco que já tinham se classifi-
cado na segunda-feira. Página 8

Kartismo: AKSP encerra
primeiro turno nesta

quinta-feira

Paulo Sant’Anna é o líder do
turno na Sênior da AKSP

A Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP) tem ape-
nas seis meses e já está em fes-
ta. Neste dia 1º de agosto a
AKSP vai realizar a sétima eta-
pa de seu campeonato, e as pro-
vas marcarão o encerramento
do primeiro turno do certame
no Kartódromo de Interlagos,
em São Paulo (SP), e serão
aclamados os três primeiros
campeões.                   Página 8
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IMSA: Nasr e Derani lutam
para voltar ao topo na reta

final da temporada
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Os brasileiros Felipe Nasr e Pipo Derani querem voltar ao topo

A temporada 2019 do IMSA
WeatherTech SportsCar Champi-
onship entra em sua reta final.
Neste domingo (4), os brasilei-
ros Pipo Derani e Felipe Nasr
voltam à pista para a disputa da
oitava etapa do calendário em
Elkhart Lake, no circuito Road
America.

Vice-líderes, com uma vitó-
ria e outros dois pódios, a dupla
do #31 Whelen Engineering Ca-
dillac DPi-V.R quer voltar ao

topo e terá o bom retrospecto
da equipe no traçado de 6,5 km
e 14 curvas como um motivo
extra para aumentar a boa ex-
pectativa para a disputa.

A Whelen Engineering Ra-
cing já venceu em Road Ame-
rica em 2015 e 2016, com
Eric Curran e Dane Cameron.
No ano passado, com Nasr no
time ao lado de Curran, tam-
bém foi ao pódio, com um ter-
ceiro lugar.                Página 8

Desemprego
cai na Europa

para 7,5%
Dados divulgados  na quar-

ta-feira (31) pelo Eurostat (Ga-
binete de Estatísticas da União
Europeia), a taxa de desempre-
go na zona do euro recuou para
7,5% em junho, após se ter fi-
xado em 7,6% em maio e em
8,2% no mesmo mês de 2018.

Quanto à média da União
Europeia (UE), a taxa de de-
semprego fixou-se em 6,3%,
mantendo-se inalterada por
conta da percentagem registra-
da em maio deste ano e baixan-
do relativamente a junho de
2018, quando atingiu 6,8%.

Esta é, segundo o Eurostat,
a taxa de desemprego mais bai-
xa na União Europeia desde ja-
neiro de 2000.            Página 3

Afeganistão:
bomba à
beira da

estrada causa
28 mortes e
dez feridos
Um carro com passagei-

ros que seguia pela autoestra-
da em Kandahar-Herat foi
atingido por uma bomba plan-
tada por talibãs. Até agora
pelo menos 28 pessoas mor-
reram e dez ficaram feridos,
afirmou o porta-voz da pro-
víncia ocidental de Farah,
Muhibullah Muhib.

“Todos civis, maioritaria-
mente mulheres e crianças”,
acrescentou.

A explosão à beira da es-
trada principal que liga as
capitais de Herat e Kan-
dahar , na província de Farah,
ocorreu nesta quarta-feira,
às 6h local (02:30 em Lis-
boa), de acordo com as au-
toridades.                  Página 3

Pela primeira vez em um
ano e quatro meses, o Banco
Central (BC) diminuiu os juros
básicos da economia. Por unani-
midade, o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) reduziu a taxa
Selic para 6% ao ano, com corte
de 0,5 ponto percentual. A deci-
são surpreendeu os analistas fi-
nanceiros, que esperavam corte
de 0,25 ponto.

Com a decisão desta quar-
ta-feira (31), a Selic está no
menor nível desde o início da
série histórica do Banco Cen-
tral, em 1986. De outubro de
2012 a abril de 2013, a taxa
foi mantida em 7,25% ao ano
e passou a ser reajustada gra-

dualmente até alcançar 14,25%
ao ano em julho de 2015. Em
outubro de 2016, o Copom
voltou a reduzir os juros bási-
cos da economia até que a taxa
chegasse a 6,5% ao ano em
março de 2018. Desde então,
a taxa não tinha sido alterada.

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Em junho, o in-
dicador fechou em 3,37% no acu-
mulado de 12 meses. Depois de
vários meses de alta no início do
ano, o índice desacelerou nos
últimos meses.          Página 3
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Presidente Jair Bolsonaro e secretário de comércio norte-
americano Wilbur Ross

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou  na quarta-feira (31) es-
tar preocupado com possíveis “ar-
madilhas” no acordo comercial do
Mercosul com a União Europeia,
que possam prejudicar um futuro
acordo com os Estados Unidos. A
declaração foi dada a jornalistas

após o presidente se reunir, no
Palácio do Planalto, com o secre-
tário de comércio norte-america-
no, Wilbur Ross, que cumpre agen-
da oficial no Brasil.

“Todo mundo está preocupa-
do com algumas armadilhas,
todo mundo preocupado com

isso aí, que você talvez possa, no
acordo [União Europeia] com
Mercosul, ter algum problema ao
assinar um acordo com EUA. Isso
vai em cima até numa questão de
inteligência, todo mundo tem que
se preocupar com isso daí, tem que
saber se porventura há armadilhas
ou se não há. A gente parte do prin-
cípio não há”, afirmou. Pouco an-
tes, o presidente também participou
da cerimônia de troca da Grande
Guarda Presidencial, na sede do
Poder Executivo. 

Em evento realizado  na terça-
feira, (30), na Câmara Americana
de Comércio (Amcham), em São
Paulo, Wilbur Ross argumentou que
há diferenças entre as exigências
para comércio com a União Euro-
peia e com os Estados Unidos. Nes-
se caso, parâmetros e padrões re-
lacionados a diversos setores eco-
nômicos, bem como indicadores e
regulação sanitária, por exemplo,
poderiam travar um eventual acor-
do com o Brasil.              Página 4

O número de casos confirma-
dos de sarampo este ano em todo
o estado de São Paulo subiu para
633, conforme balanço divulga-
do pela Secretaria Estadual de
Saúde de São Paulo. O balanço
inclui dados contabilizado até
esta terça-feira (30). Três em
cada quatro casos foram registra-
dos na capital, onde foram noti-
ficados 484 casos no ano.

O último balanço divulgado pela
secretaria trazia dados até o dia 17
de julho e registrava 484 casos de
sarampo em todo o estado.  

Por isso, a campanha de va-
cinação contra o sarampo conti-
nua em curso na capital e em 14
cidades da Grande São Paulo. O
objetivo é vacinar jovens e adul-

Casos de sarampo aumentam
em São Paulo

tos entre 15 e 29 anos. A meta é
vacinar 4,4 milhões de pessoas
até o dia 16 de agosto. Desde o
dia 10 de junho, apenas 799,9 mil
pessoas dessa faixa etária foram
imunizadas na região.

Postos de vacinação volantes
contra o sarampo foram monta-
dos em 12 linhas de trem e me-
trô da capital paulista e também
no Terminal Metropolitano de
São Mateus. Esses postos vão
funcionar até sexta-feira (2).

A vacina tríplice viral prote-
ge contra sarampo, rubéola e ca-
xumba. Há contraindicação para
gestantes e imunodeprimidos,
como pessoas submetidas a tra-
tamento de leucemia e pacientes
oncológicos. (Agencia Brasil)

Negociação de acordo
comercial com EUA já
começou, diz Guedes
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Governo e Sabesp assinam
contratos com 13 municípios

Assinatura Digital Sabesp e municípios

O Governador João Doria, o
Secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Peni-
do, e o Presidente da Sabesp, Be-
nedito Braga, assinaram na quar-
ta-feira (31) contrato de presta-
ção de serviços de saneamento
com 13 municípios.

Serão investidos R$ 6,8 bi-
lhões em serviços e obras para
ampliação da distribuição de
água, coleta e tratamento de es-
goto, levando mais qualidade de
vida para 2,8 milhões de pesso-
as. A expectativa é que 19 mil
empregos, diretos e indiretos,
sejam gerados com os novos
contratos.

Os municípios contempla-
dos são:

no ABC: Santo André e São
Bernardo do Campo

no litoral: São Sebastião
na Baixada Santista:  Bertio-

ga, Guarujá, Mongaguá, Itanha-
ém e Peruíbe

no interior: Tapiratiba, La-
vrinhas, Oriente, Espírito Santo
do Turvo e Alambari

“Com a assinatura desses
contratos damos um salto extra-
ordinário no saneamento de São
Paulo e no objetivo de atingir-
mos a universalização em todo
o Estado. É também um passo
importante para a despoluição
dos rios Pinheiros e Tietê”, de-
clarou Doria.

Investimentos em Santo
André

A assinatura com a Prefei-
tura de Santo André para iní-
cio de prestação de serviços
inaugura um novo momento no
saneamento do município. O
contrato prevê investimentos
que vão melhorar o abasteci-
mento da população. O fim dos
dias sem água chega já nos pri-
meiros seis meses de opera-
ção da Sabesp, com as obras
que vão acabar com os cortes
de fornecimento em bairros
onde vive uma população de 210
mil pessoas.

Também serão feitas obras
para ampliar a distribuição de
água, a coleta e o tratamento de
esgoto. O avanço será possível
graças a obras para implantar
adutoras e novas redes de água
em diversas áreas do município.

O contrato de programa por

40 anos tem início imediato e
prevê um período de transição na
transferência pelo trabalho con-
junto da Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do Estado
de São Paulo) e Serviço Muni-
cipal de Saneamento Ambiental
de Santo André (Semasa). O in-
vestimento da Sabesp em Santo
André será de cerca de R$ 917
milhões durante o período do
contrato. O município também
vai receber da Companhia recur-
sos transferidos ao Fundo Mu-
nicipal de Saneamento (FMSA)
num total de R$ 622 milhões, o
que eleva o investimento para R$
1,539 bilhão.

O contrato estabelece ainda
que a dívida de R$ 3,4 bilhões
do município com a Companhia
seja equacionada ao longo do
período de prestação de serviço.
Isso vai aliviar o caixa da Pre-
feitura e permitirá que o muni-
cípio invista em outras áreas –
como saúde, educação e trans-
porte. A fiscalização do cumpri-
mento do contrato será feita pela
Arsesp (Agência Reguladora de
Energia e Saneamento do Esta-
do de São Paulo).

Em São Bernardo do
Campo

Também no ABC, a Sabesp
renovou contrato com São Ber-
nardo do Campo, com previsão
de investimentos de R$ 1,746
bilhão no período de 40 anos.
Serão R$ 600 milhões destina-
dos ao abastecimento de água
e outros R$ 867 milhões para
coleta e tratamento de esgoto,
além de R$ 278 milhões em
bens de uso geral e renovação

de ativos. Os recursos vão be-
neficiar diretamente a população
de 805,8 mil habitantes do mu-
nicípio do ABC.

“Investir em saneamento é
investir na qualidade de vida das
pessoas, em meio ambiente. Ao
firmar convênio com Santo An-
dré e renovar com São Bernar-
do, por exemplo, para executar
os serviços da coleta e tratamen-
to de esgoto, estamos reduzin-
do a poluição no Tamanduateí,
colaborando com a limpeza do
Rio Tietê”, destacou Penido.

Interior
Também nesta quarta-feira a

Sabesp assinou contrato para iní-
cio da prestação de serviços de
saneamento com a Prefeitura de
Tapiratiba e formalizou a reno-
vação de contrato com outros
quatro municípios do interior
pelo período de 30 anos. Loca-
lizada ao Norte do Estado, pró-
ximo da divisa com Minas Ge-
rais, Tapiratiba passa a ser aten-
dida pela Sabesp pelos próximos
30 anos.

A Companhia prevê investi-
mentos de R$ 19,4 milhões du-
rante o período de contratação,
voltados à ampliação das redes
de distribuição de água e de co-
leta e tratamento de esgoto ofe-
recidos à população de 12.622
habitantes.

Com a renovação do contra-
to com a Companhia, o municí-
pio de Lavrinhas receberá inves-
timentos de R$ 8,8 milhões,
com R$ 5,85 milhões em água e
R$ 2,54 milhões em esgoto,
mais R$ 413,4 mil em bens de
uso geral. Para o município de

Oriente serão R$ 4,1 milhões,
com R$ 2,5 milhões em água e
R$ 857,6 mil em esgoto, mais
R$ 739,7 mil em bens de uso
geral. Alambari receberá R$ 15
milhões, com R$ 6,94 milhões
em água e R$ 8,06 milhões em
esgoto; Espírito Santo do Turvo
terá investimentos de R$ 6,4
milhões em 30 anos, com R$
4,35 milhões em água e R$ 2,07
milhões em esgoto.

Litoral e Baixada Santista
Guarujá, Bertioga, Monga-

guá, Itanhaém e Peruíbe, todos
na Baixada Santista, e São Se-
bastião, no Litoral Norte, terão
os contratos renovados por mais
30 anos. Os investimentos pre-
vistos são:

Guarujá: previstos investi-
mento de R$ 776,3 milhões,
sendo R$ 414,5 milhões em es-
goto e R$ 351,1 milhões em
água, além de R$ 10,6 milhões
em desenvolvimento operacio-
nal, bens de uso geral e renova-
ção de ativos;

Bertioga: receberá R$ 417,5
milhões, com R$ 154 milhões
em água e R$ 256,5 milhões em
esgoto, mais R$ 6,8 milhões em
bens de uso geral;

Mongaguá: serão R$ 208,5
milhões em 30 anos, com R$
83,8 milhões em água e R$
122,6 milhões em esgoto, mais
R$ 2,08 milhões em bens de uso
geral;

Itanhaém: terá investimentos
de R$ 988,3 milhões, com R$
221,3 milhões em água e R$
755,6 milhões em esgoto, mais
R$ 11,4 milhões em bens de uso
geral;

Peruíbe: terá R$ 430,8 mi-
lhões, com R$ 121,9 milhões
em água e R$ 307,6 milhões em
esgoto, mais R$ 1,3 milhão em
bens de uso geral;

São Sebastião: são R$ 610,5
milhões em 30 anos, com R$
203,6 milhões em água e R$
386,09 milhões em esgoto,
mais R$ 20,8 milhões em bens
de uso geral.

“Num espaço de seis meses
estamos apresentando investi-
mentos da ordem de R$ 6,8 bi-
lhões, trazendo 19 mil empregos
e cumprindo a tarefa de acelerar
os processos de universalização
no Estado”, concluiu Braga.
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Distribuição de leite materno cresce 24%
em SP e atinge 43 mil litros em 2018

A distribuição de leite mater-
no no SUS em SP cresceu
24,4% nos últimos três anos,
saltando de 34 mil litros, em
2015, para 43 mil, no ano pas-
sado. É o que mostra o levanta-
mento da coordenação da rede
de bancos de leites do Estado de
São Paulo, divulgado no “Agos-
to Dourado”, mês de incentivo à
amamentação.

O Estado de São Paulo pos-
sui a maior rede de Bancos de
Leite Humano do país, com 59
bancos e 39 postos de coleta.
Nesse período, o número de do-
adoras também cresceu 14,6%,
saltando de 37 mil para 43 mil
mulheres que contribuem com a
iniciativa.

A quantidade de leite coleta-
do também teve um aumento
significativo. Em 2018, foram
54 mil litros, 16,4% a mais que

em 2015, quando a coleta tota-
lizou 46 mil litros de leite.

Como parte das atividades da
rede, nesta quarta-feira (31), a
Secretaria de Estado de Saúde
realizou evento para abrir a Se-
mana Mundial de Amamentação.
Houve palestras e rodas de con-
versa destinadas para todos os
públicos, especialmente mães
que estão nesta fase.

“O ‘Agosto Dourado’ é um
mês muito especial para relem-
brar a todos a importância da
amamentação e, principalmente,
conscientizar sobre o papel da
doação de leite humano”, afirma
a coordenadora do Banco de
Leite Humano do Hospital Ma-
ternidade Leonor Mendes de
Barros, Andrea Spinola.

“A doação conta muito, em
qualquer quantidade, pois contri-
bui principalmente para a saúde

Leite materno

dos recém-nascidos internados
em unidade neonatal. Além dis-
so, doar também faz bem para as
mães, uma vez que o leite para-
do nas mamas pode trazer com-
plicações para a mulher, como

empedramento as consequentes
dores”, complementa.

Orientações sobre a doação
e serviços de Banco de Leite e
Postos de Coleta podem ser con-
sultadas em: www.rblh.fiocruz.br.
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Auxílio Aluguel: beneficiários
deverão efetuar o recadastramento

a partir de setembro
A Prefeitura de São Paulo irá

realizar o recadastramento das
mais de 26 mil famílias benefi-
ciarias do auxílio aluguel a par-
tir do mês de setembro. Para a
atualização cadastral, as famíli-
as deverão comparecer na Cen-
tral de Habitação, na Avenida São
João, 299, Centro. O atendimen-
to ocorre de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h30 às 16h.

Segundo o secretário muni-
cipal de Habitação, João Farias,
todas as ações que a promotoria
está solicitando já estão sendo
tomadas pela secretaria. “Con-
forme anunciamos anteriormen-
te, nós faremos o recadastramen-

to a partir de setembro”, explica.
A Prefeitura irá rever paga-

mento do auxílio aluguel de
4.879 famílias a partir desta
quinta-feira (1º). A medida se faz
necessária após um relatório fei-
to pelo Banco do Brasil consta-
tar fortes evidências de fraude
nos pagamentos, ao apontar que
os beneficiários estavam efetu-
ando saques contínuos fora do
município de São Paulo, o que
infringe as normas do programa,
que não permite a concessão do
beneficio a uma pessoa que não
resida na capital paulista.

As famílias com o benefício
bloqueado deverão comparecer

a um posto de atendimento da
Secretaria Municipal de Habita-
ção (SEHAB) com documentos
que comprovem a elegibilidade
para receber o benefício como
documentos pessoais de identi-
ficação (RG e CPF), compro-
vante de endereço, declaração de
renda, contrato de locação ou
uma declaração de terceiros,
afirmando que ele recebe 
aluguel do beneficiário com fir-
ma reconhecida.

Segundo o secretário, dife-
rente do que vem sendo divulga-
do, o promotor não pede a sus-
pensão do bloqueio. O  procedi-
mento será realizado e as famí-

lias terão que comprovar a sua
moradia na cidade de São Paulo.
“O recadastramento para quem
teve o benefício bloqueado tem
início no próximo dia 1º. E nos-
sa única divergência com o pro-
motor é que ele pede que, caso
alguém comprove no dia 28 de
agosto que tem condições de
receber o benefício, o pagamen-
to deverá ser feito em 1º de se-
tembro. Isso é um problema
operacional com o banco. Nada
além disso”, afirmou.

Se comprovado a residência
no município, as famílias rece-
berão o retroativo e serão reco-
locadas no programa.  

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

+
CÂMARA (SP) ... Na nota de ontem, onde se lê “liminar re-

ferente a possível cassação e suspensão dos direitos políticos do
vereador  (Pólice-PSD) por improbidade” , ressalte-se que a Jus-
tiça acatou liminarmente somente o bloqueio de 71 mil Reais
(com multa) pra ressarcimento  em caso de condenação ...      

+
PREFEITURA (SP) Quem tem sido visto em jantares com o

ex-governador (dono paulista do PSB) Márcio França é o comu-
nicador Datena. Será que por estar na rede Band de tv, cujo jorna-
lismo passou a atacar Bolsonaro (PSL), a vingança seria um dele
se tornar candidato à vice-prefeito na chapa do outro ?      

+
ASSEMBLEIA (SP) Entre os deputados que voltam pra co-

meçar suas campanhas pras prefeituras nas cidades das regiões
que os elegeram, pelo menos 10 podem surpreender os que não
acreditavam neles nas campanhas de 2018. Agora, alguns come-
çam a ser tratados tipo “fala prefeitão do coração” 

+
GOVERNO (SP) Doria [literalmente dono do novo PSDB

‘de centro’] deixa claro que vai enfrentar não só o Bolsonarismo
[reformador do ex-nano e agora giga PSL], como também o Wit-
zelismo do governador do Rio [agora dono do PSC]. Pensar em
ter pelo menos 40 dos 66% que não votaram no capitão   

+
CONGRESSO (BR) Com 2 mandatos de deputado na Assem-

bleia (SP) e 1 na Câmara Federal, o hoje senador Olímpio pode
fritar o deputado federal Frota [acusando que Olímpio transfor-
mou o PSL num partido de milicianos] e também manobrando
pela escolha de candidatura pra prefeitura paulistana 2020   

+
PRESIDÊNCIA (BR) Será muito bom pra Bolsonaro pensar

sempre em termos de Transversalidade Divina e humana [inclusi-
ve familiar], pra ajustar seu futuro na política. Isto porque o ÚNI-
CO e VERDADEIRO DEUS que escolhe quem ELE QUER, in-
dependentemente de preparo. Tipo JESUS fez com PEDRO     

+
JUSTIÇAS (BR) O Supremo tá tão amarrado com interpre-

tações de ordem as vezes subjetivas, que há entre os defensores
do estilo Bolsonaro de ser os que acreditam que o caso no qual
atacou o pai [morto e desaparecido] do atual presidente da OAB
não será necessário pra sustentar Impedimento 

+
PARTIDOS (BR) O PSL vai vivendo sua maior crise, na me-

dida que se trata de um freio de arrumação do ajuntamento de
candidatos que embarcaram na onda do Bolsonarismo. Pergunti-
nha: rolará o que rolou com várias legendas, como o próprio
PMDB e o PP, que chegaram a ser ser os maiores do Ocidente ?

+
HISTÓRIAS (BR) A partir de agora, a ABI [sob nova dire-

ção] tem obrigação moral de pedir liberdade de imprensa pra to-
dos os jornalistas brasileiros, uma vez que desde 2009 tiveram
sua regulamentação de 40 anos jogada no lixo. Vai longe o tempo
em que a entidade promovia até Impedimento [Collor 1992]   

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

NETO foi se tornando referencial das nossas liberdades possí-
veis no jornalismo e na imprensa. Recebeu a Medalha Anchieta
[Câmara Municipal de São Paulo] e o Colar de Honra ao Mérito 
[Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo] 
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Desemprego cai na
Europa para 7,5%

Dados divulgados  na quarta-feira (31) pelo Eurostat (Gabi-
nete de Estatísticas da União Europeia), a taxa de desemprego na
zona do euro recuou para 7,5% em junho, após se ter fixado em
7,6% em maio e em 8,2% no mesmo mês de 2018.

Quanto à média da União Europeia (UE), a taxa de desempre-
go fixou-se em 6,3%, mantendo-se inalterada por conta da per-
centagem registrada em maio deste ano e baixando relativamen-
te a junho de 2018, quando atingiu 6,8%.

Esta é, segundo o Eurostat, a taxa de desemprego mais baixa
na União Europeia desde janeiro de 2000.

Em Portugal, o desemprego fixou-se em 6,7% em junho des-
te ano, acima dos 6,6% de maio, mas abaixo dos 6,9% doo mes-
mo mês do ano passado.

Mantendo a tendência anteriormente verificada, Portugal
continuou, porém, a ser um dos estados-membros com taxas de
desemprego mais elevadas, vindo, a seguir, a Grécia (17,6%),
Espanha (14%), Itália (9,7%), França (8,7%) e Croácia (7,1%).

Já as taxas de desemprego mais baixas estão na República
Checa (1,9%), Alemanha (3,1%), Hungria, Malta e Holanda (3,4%
nos três países).

Em valores absolutos, existiam em Portugal, em junho, 344
mil desempregados, enquanto na zona do euro eram quase 12,4
milhões e na UE 15,7 milhões. (Agencia Brasil)

Afeganistão: bomba
à beira da estrada
causa 28 mortes e

dez feridos
Um carro com passageiros que seguia pela autoestrada em

Kandahar-Herat foi atingido por uma bomba plantada por talibãs.
Até agora pelo menos 28 pessoas morreram e dez ficaram feri-
dos, afirmou o porta-voz da província ocidental de Farah, Muhi-
bullah Muhib.

“Todos civis, maioritariamente mulheres e crianças”, acres-
centou.

A explosão à beira da estrada principal que liga as capitais de
Herat e Kandahar, na província de Farah, ocorreu nesta quarta-
feira, às 6h local (02:30 em Lisboa), de acordo com as autorida-
des.

“A bomba foi recentemente plantada pelos talibans para ata-
car os afegãs e as forças de segurança estrangeiras”, revelou o
porta-voz da polícia local Mohibullah Mohib.

No entanto, uma fonte oficial taliban negou quaisquer res-
ponsabilidades pelo ataque.

“A explosão não foi conduzida pelos talibans, estamos inves-
tigado o acidente”, afirmou essa mesma fonte.

De acordo com um relatório das Nações Unidas, no primei-
ro semestre deste ano, as autoridades afegãs mataram 403 civis.
Com a ajuda das operações internacionais, somam-se mais 314
inocentes.

Desde janeiro que este saldo negro aponta para a morte de
717 pessoas. Por sua vez, os talibans mataram 531 civis.

“O dano causado aos civis é chocante e inaceitável”, afirma-
ram as Nações Unidas.

Apesar de o número de inocentes ter descido 27 pontos per-
centuais, em relação ao mesmo período do ano passado, até ago-
ra morreram 1366 civis e cerca de 2440 ficaram feridos.

Os esforços para limitar a perda de vidas civis continuam a
ser “insuficientes”, alegam as Nações Unidas.

“À medida que as negociações de paz continuam, há espaço
para remover esses dispositivos e outros explosivos que geram
dividendos na construção da paz”, revelou o Mohammad Wakil
Jamshidi, adjunto na unidade de Serviço de Ação Anti-Minas das
Nações Unidas.

A Guerra no Afeganistão perdura quase há 18 anos. A tentati-
va de estabelecer um acordo de paz parece cada vez mais conde-
nada ao fracasso. (Agencia Brasil)

Pela primeira vez em um ano
e quatro meses, o Banco Central
(BC) diminuiu os juros básicos
da economia. Por unanimidade,
o Comitê de Política Monetária
(Copom) reduziu a taxa Selic
para 6% ao ano, com corte de
0,5 ponto percentual. A decisão
surpreendeu os analistas finan-
ceiros, que esperavam corte de
0,25 ponto.

Com a decisão desta quarta-
feira (31), a Selic está no me-
nor nível desde o início da série
histórica do Banco Central, em
1986. De outubro de 2012 a abril
de 2013, a taxa foi mantida em
7,25% ao ano e passou a ser rea-
justada gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho de 2015.
Em outubro de 2016, o Copom
voltou a reduzir os juros básicos
da economia até que a taxa che-
gasse a 6,5% ao ano em março
de 2018. Desde então, a taxa não
tinha sido alterada.

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). Em ju-
nho, o indicador fechou em
3,37% no acumulado de 12
meses. Depois de vários me-
ses de alta no início do ano, o
índice desacelerou nos últi-
mos meses. Em junho, o IPCA
ficou em apenas 0,01%, o me-
nor percentual para um mês des-
de novembro de 2018.

Para 2019, o Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) estabe-
leceu meta de inflação de
4,25%, com margem de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual. O
IPCA, portanto, não poderá su-
perar 5,75% neste ano nem fi-
car abaixo de 2,75%. A meta para
2020 foi fixada em 4%, também
com intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual.

Inflação
No Relatório de Inflação 

divulgado no fim de junho pelo
Banco Central, a autoridade mo-
netária estima que o IPCA  en-
cerrará 2019 em 3,6%, continu-
ando abaixo de 4% até 2021. De
acordo com o boletim  Focus,
pesquisa semanal com institui-
ções financeiras divulgadas pelo
BC, a inflação oficial deverá 
fechar o ano em 3,8%.

Crédito mais barato
A redução da taxa Selic esti-

mula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
incentivam a produção e o con-
sumo em um cenário de baixa
atividade econômica. No
último Relatório de Inflação, o
BC projetava expansão da eco-
nomia de 0,8% para este ano. A
expectativa está em linha com as
do mercado. Segundo o  bole-
tim  Focus, os analistas econô-

micos preveem  crescimento de
0,82% do Produto Interno Bru-
to (PIB, soma dos bens e servi-
ços produzidos pelo país) em
2019.

A taxa básica de juros é usa-
da nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as de-
mais taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o Ban-
co Central segura o excesso de
demanda que pressiona os pre-
ços, porque juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança. Ao reduzir os juros
básicos, o Copom barateia o cré-
dito e incentiva a produção e o
consumo, mas enfraquece o con-
trole da inflação. Para cortar a
Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que os
preços estão sob controle e não
correm risco de subir. (Agencia
Brasil)

Cresce trabalho com carteira assinada
no 2º trimestre, aponta IBGE

Depois de 20 trimestres se-
guidos com queda ou estagna-
ção, o número de trabalhadores
com carteira assinada no setor
privado voltou a crescer, com a
criação de 294 mil vagas, no se-
gundo trimestre.

Dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio - Con-
tínua (Pnad Continua), divulgados
na quarta-feira (31), pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), mostra que o au-
mento foi de 0,9% na compara-
ção com o primeiro trimestre de
2019, chegando ao total de 33,2
milhões de pessoas.

As vagas criadas na indústria
foram responsáveis por 49,7%
desse total e 39% foram empre-
gos gerados na área de educação.
O setor público, estimado em
11,7 milhões de pessoas, teve
aumento de 2,6% no trimestre.

Informalidade
Já o número de pessoas que

trabalham por conta própria ba-
teu novo recorde. A Pnad Conti-
nua mostrou que são 24,1 mi-
lhões nessa situação, 1,6% a
mais do que no trimestre anteri-
or e 5% a mais do que no segun-
do trimestre do ano passado.

O número de empregados
sem carteira assinada chegou ao
número também recorde de 11,5

milhões de pessoas, com 3,4% a
mais do que o primeiro trimes-
tre e 5,2% a mais do que o se-
gundo trimestre de 2018. De
acordo com o coordenador de
Trabalho e Rendimento do IBGE,
Cimar Azeredo, a informalidade
atinge 38,15% dos trabalhadores.

“Quase 40% na informalida-
de é um número muito impor-
tante. É o trabalhador por conta
própria sem CNPJ, trabalhador
sem carteira assinada. Temos
formas atípicas de trabalho sur-
gindo no Brasil e no mundo,
como motorista de aplicativo,
que não tem carteira assinada
nem CNPJ, a pessoa que vende
quentinha na rua. É informal
mesmo”.

População ocupada
A população ocupada cres-

ceu 2,6% na comparação anual.
Segundo Azeredo, foi a maior
variação da série histórica da
pesquisa, iniciada em 2012. Na
comparação com o trimestre
anterior, a variação foi de
1,6%. Ele destaca que, apesar
do total da população ocupada
ter atingido 93,3 milhões de pes-
soas, o país está com um con-
tingente de 28,4 milhões de pes-
soas subutilizadas.

“Falar em virada no mercado
de trabalho com um quarto da

população subutilizada e atingin-
do recorde na série é minimizar
o problema que a gente tem no
Brasil hoje. Nós não temos só
12 ou 13 milhões de pessoas
desocupadas. Nós temos 28 mi-
lhões de pessoas subutilizadas
no Brasil, levando em conside-
ração as pessoas que estão su-
bocupadas por insuficiência de
horas, que é recorde na série, a
população desalentada, que tam-
bém é recorde na série”.

O IBGE calcula que o desa-
lento atinge 4,87 milhões de
pessoas, o que representa 4,4%
do total da força de trabalho do
país. A população em idade de
trabalhar, ou seja, 14 anos ou
mais, foi estimado em 170,9
milhões de pessoas, um aumen-
to de 1% na comparação anual.
A força de trabalho, somadas as
pessoas ocupadas e as desocu-
padas, atinge 106,1 milhões de
pessoas. Um total de 64,8 mi-
lhões de pessoas estão fora da
força de trabalho, o que indica
queda de 1% na variação anual.

Nível de ocupação
O nível de ocupação no país,

que representa o percentual de
pessoas em idade de trabalhar e
que estavam ocupadas na sema-
na de referência, teve uma leve
recuperação de 0,8 ponto per-

centual na comparação com o
primeiro trimestre. O índice
atingiu a menor taxa no início de
2017, com 53,1%, e o maior ín-
dice de ocupação foi no fim de
2013, com 57,3%.

Em termos de taxa de deso-
cupação, houve ligeira melhora
no trimestre, passando de 12,7%
para 12%. Azeredo destaca que,
se o mercado de trabalho está se
recuperando e deixando para trás
os 13% de desempregados al-
cançados no segundo trimestre
de 2017, o Brasil ainda está bem
longe de alcançar a taxa de 6,2%
do último trimestre de 2013.

Salários
Quanto à massa salarial, que

soma todos os rendimentos dos
trabalhadores, o valor chegou a
R$ 208,4 bilhões, um aumento
de 2,4% na comparação com o
segundo trimestre de 2018 e
estabilidade em relação ao tri-
mestre anterior. O rendimen-
to médio ficou em R$ 2.290,
1,3% a menos na compara-
ção trimestral e 0,2% a me-
nos na variação anual. Segun-
do Azeredo, essa diminuição
ocorre por causa da entrada
de pessoas no merca do de
trabalho pela informalidade e
com rendimentos mais baixos.
(Agencia Brasil)

Caixa anuncia redução de até 40%
nos juros do cheque especial

Caixa Econômica Federal

Os clientes da Caixa Eco-
nômica Federal pagarão menos
juros nas principais linhas de
crédito e terão acesso a um
pacote de serviços com taxas
mais baixas. A redução valerá
tanto para pessoas físicas como
para empresas.

A taxa máxima do cheque es-
pecial passará de 13,45% ao mês
(pessoa física) e 14,95% ao mês
(empresas) para 9,99% para os
dois tipos de clientes. Os corren-
tistas que aderirem a um novo pa-
cote de serviços, o Caixa Sim, pa-
garão juros ainda menores para o
cheque especial: 8,99% ao mês.

O banco público também di-
minuiu a taxa mínima do crédito
pessoal de 4,99% ao mês para
2,29% ao mês, o que representa
redução média de 21%. Nessa
modalidade, as taxas variam con-
forme o perfil do cliente.

A Caixa anunciou ainda a
isenção da anuidade no cartão
de crédito para pessoas físicas.

Segundo a instituição, a isen-
ção melhora a competitividade
do banco num momento de li-
beração de recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS).

Para as empresas, haverá re-
dução de 11% nos juros de linhas
para capital de giro nas operações
com aval de sócios (com taxa
mínima de 1,69% ao mês) e de
13% nas operações de capital de
giro com aval de sócios para quem

tem imóvel ou aplicação financei-
ra na caixa (com taxa mínima de
0,99% ao mês ou 0,95% ao mês,
respectivamente).

Caixa Sim
Para os clientes do pacote

Caixa Sim, a redução dos juros
do cheque especial chegará a
40% para empresas e 33% para
pessoas físicas. Disponível tan-
to para pessoas físicas como
para empresas, o novo pacote de

serviços estará disponível a par-
tir de 19 de agosto e custará R$
25 por mês. A tarifa poderá ser
convertida em bônus para linhas
de celular.

Para os demais clientes, o
corte nos juros do cheque espe-
cial ficará em 26% (pessoas fí-
sicas) e 33% (pessoas jurídicas).
Além dos juros de 8,99% ao mês
no cheque especial, os clientes
pessoa física do Caixa Sim paga-
rão juros de 2,29% no crédito
pessoal e terão direito a um car-
tão de crédito internacional sem
anuidade com juros do rotativo
em 8,99% ao mês. Os juros po-
dem ficar ainda mais baixos caso
o cliente tenha conta salário ou
investimentos no banco.

As empresas que aderirem ao
pacote terão linha de capital de
giro a partir de 0,95% ao mês,
antecipação de recebíveis de a
partir de 1,85% ao mês e cartão
de crédito com a primeira anui-
dade gratuita. (Agencia Brasil)
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Cepal projeta desaceleração da
economia na América Latina

A Comissão Econômica
para a América Latina e o Cari-
be (Cepal) prevê desaceleração
da economia na maioria dos pa-
íses da região. Segundo estudo
anual divulgado  na quarta-feira
(31), devido ao fraco desempe-
nho em investimentos, exporta-
ções e consumo interno, a pro-
jeção de expansão do Produto
Interno Bruto (PIB) na região é
0,5% para 2019, valor inferior

a 0,9% observado em 2018.
“Esse desempenho é atribu-

ído aos efeitos de um enfraque-
cimento sincronizado da eco-
nomia global, que tem implica-
do em um cenário internacio-
nal desfavorável para a região.
No âmbito interno, o baixo
crescimento é devido ao pouco
dinamismo apresentado pelo
investimento, pelas exporta-
ções e por uma queda do gasto

público e do consumo privado”,
diz o estudo.

Segundo a Cepal, diferente-
mente de anos anteriores, em
2019 a desaceleração será gene-
ralizada e afetará 21 dos 33 paí-
ses da América Latina e do Cari-
be. Em média, a América do Sul
deverá crescer 0,2%, a América
Central 2,9% e o Caribe 2,1%.

Para ao Brasil, a previsão de
crescimento do PIB é 0,8%. Em

2018, a economia brasileira
cresceu 1,1%.

Na avaliação da Cepal, é ne-
cessário expandir o espaço de
políticas para enfrentar a desa-
celeração e contribuir para o
crescimento econômico, com
medidas tanto na área fiscal,
como na monetária e relaciona-
das com o investimento e a pro-
dutividade, nos países da Amé-
rica Latina. (Agencia Brasil)

O Indicador de Incerteza da
Economia teve queda de 10,7
pontos de junho para julho, di-
vulgou na quarta-feira (31) a
Fundação Getulio Vargas (FGV).
Com o resultado, o índice che-
gou a 108,4 pontos, atingindo o
menor patamar de incerteza des-
de fevereiro de 2018.

O indicador é composto por
dois itens principais. O primei-
ro mede a frequência de notíci-
as com menção à incerteza eco-
nômica nas mídias imprensa e
online. O outro leva em consi-
deração as previsões dos analis-
tas econômicos ouvidos na pes-
quisa Focus, do Banco Central,
que traça projeções para o câm-

Indicador de incerteza
cai ao menor patamar
desde fevereiro de 2018

bio, a taxa básica de juros e a in-
flação.

O componente de mídia teve
uma queda de 9,2 pontos, en-
quanto o da expectativa dos ana-
listas caiu 12,1 pontos.

O superintendente de Esta-
tísticas Públicas do Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas, Aloisio
Campelo Jr, avalia que a redução
de incerteza “parece estar rela-
cionada” aos avanços na trami-
tação da reforma da Previdência,
à divulgação de novos itens da
agenda econômica do governo e
ao aumento da probabilidade de
uma redução de juros nos Esta-
dos Unidos. (Agencia Brasil)



Bolsonaro: todos devem estar atentos
a “armadilhas” em acordo com EU

Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 1º de agosto de 2019Página 4

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na quarta-feira (31) es-
tar preocupado com possíveis
“armadilhas” no acordo comer-
cial do Mercosul com a União
Europeia, que possam prejudicar
um futuro acordo com os Esta-
dos Unidos. A declaração foi
dada a jornalistas após o presi-
dente se reunir, no Palácio do
Planalto, com o secretário de
comércio norte-americano, Wil-
bur Ross, que cumpre agenda
oficial no Brasil.

“Todo mundo está preocupa-
do com algumas armadilhas,
todo mundo preocupado com
isso aí, que você talvez possa, no
acordo [União Europeia] com
Mercosul, ter algum problema
ao assinar um acordo com EUA.
Isso vai em cima até numa ques-
tão de inteligência, todo mundo
tem que se preocupar com isso
daí, tem que saber se porventura
há armadilhas ou se não há. A
gente parte do princípio não há”,
afirmou. Pouco antes, o presi-
dente também participou da ce-
rimônia de troca da Grande
Guarda Presidencial, na sede do
Poder Executivo. 

Em evento realizado na ter-
ça-feira (30), na Câmara Ameri-
cana de Comércio (Amcham),
em São Paulo, Wilbur Ross ar-
gumentou que há diferenças en-
tre as exigências para comércio
com a União Europeia e com os
Estados Unidos. Nesse caso,
parâmetros e padrões relaciona-

dos a diversos setores econômi-
cos, bem como indicadores e
regulação sanitária, por exem-
plo, poderiam travar um eventu-
al acordo com o Brasil, já que o
país pode ter aderido aos pa-
drões europeus no acordo fe-
chado recentemente entre o
Mercosul e a União Europeia.
Ele deixou claro que há interes-
se dos EUA em estabelecer li-
vre comércio com o Brasil, mas
pediu cuidado para que o país
“não caia em armadilhas” que
dificultem um acordo futuro
com os americanos.

“Nós temos diferenças com
a Comissão Europeia em ali-
mentos, químicos, automóveis,
farmacêuticos, em todo tipo de
setor. A gente também tem pro-
blemas com a visão deles em
indicadores geográficos de ali-
mentos e em um monte de regu-
lações sanitárias e fitossanitári-
as. Então, o que quero advertir é
que, por favor, tenham cuidado
para não caírem em armadilhas
[regulatórias] que sejam incon-
sistentes com o acordo de livre
comércio conosco”, disse, sem
dar detalhes.

Bolsonaro classificou a reu-
nião com Ross em Brasília como
“excelente” e avaliou que as re-
lações comerciais entre Brasil
e Estados Unidos estão aquém
do potencial. ”Acho que nosso
comércio, dois países que tem
juntos mais de 500 milhões de
habitantes, é muito fraco”, afir-

mou. Os EUA são o segundo mai-
or parceiro comercial do Brasil,
atrás apenas da China. Em 2018,
as exportações de produtos brasi-
leiros ao país norte-americano
representou cerca de 12% do to-
tal, somando US$ 28,7 bilhões. 

Entre os principais produtos
exportados estão aviões, óleos
brutos de petróleo e produtos
semimanufaturados de ferro e
aço. O Brasil importa principal-
mente combustível refinado,
como gasolina e óleo diesel. 

Crise no Paraguai
Bolsonaro também foi ques-

tionado por jornalistas sobre a
crise política desencadeada no
Paraguai, após a revelação da ata
de um acordo entre o Brasil e o
país vizinho, voltado para a com-
pra de energia elétrica produzi-
da pela Usina de Itaipu. O caso,
que resultou na renúncia do
chanceler Luis Castiglioni e do
embaixador paraguaio no Brasil
Hugo Caballero, aumentou a
pressão sobre o presidente Má-
rio Abdo Benítez, que corre o
risco de sofrer um processo de
impeachment.

“Sabe como é que funciona,
lá é muito rápido o impeach-
ment.  Eu conversei com o Silva
e Luna, o presidente da parte brasi-
leira de Itaipu. Estamos resolven-
do este assunto. Pode deixar que o
Marito vai ser reconhecido pelo
bom trabalho que está fazendo no
Paraguai”, disse Bolsonaro.

A polêmica envolvendo a ata
do acordo, aprovada em maio,
também causou as demissões do
presidente da Administração
Nacional de Eletricidade (Ande),
Alcides Jiménez, e do diretor
paraguaio de Itaipu, Alberto Al-
derete. As demissões foram
anunciadas na última segunda-
feira (29) pelo porta-voz da pre-
sidência do Paraguai, Hernán
Hutteman, que disse terem sido
aceitas pelo presidente Mario
Abdo Benítez.

Pesou nas demissões a acu-
sação de que a ata do acordo ha-
via sido debatida e aprovada sem
a devida transparência. Autorida-
des e congressistas afirmaram
que o acordo negociado seria
prejudicial ao Paraguai e que
poderia causar um prejuízo de
até US$ 300 milhões. O Con-
gresso paraguaio aprovou essa
semana um projeto para anular
os termos da ata. O texto diz que
o governo deve encarar toda ne-
gociação “com o Brasil sobre
Itaipu na base da transparência,
em particular da plena soberania
hidrelétrica”. O projeto diz ain-
da que as negociações devem
ocorrer com a ampla participa-
ção dos poderes do Estado. A
decisão foi ratificada pelo pre-
sidente paraguaio. Com a revo-
gação, o acordo volta a ser re-
negociado, no nível técnico,
disse comunicado oficial da
Presidência paraguaia. (Agen-
cia Brasil)

O governo do Pará anun-
ciou na quarta-feira (31) a con-
vocação de 642 agentes peni-
tenciários que estavam na lista
de excedentes do último con-
curso realizado pelo estado.

De acordo com o governa-
dor Helder Barbalho, os novos
agentes vão fortalecer o siste-
ma prisional estadual. Segundo
Barbalho, eles vão atuar com
mais 485 que serão empossa-
dos no próximo sábado, totali-
zando 1.127 agentes que esta-
rão trabalhando nos presídios
do Pará. Os novos homens vão
substituir agentes que trabalha-
vam em regime de contrato
temporário.

Na segunda-feira (29),  uma
rebelião no Centro de Recupe-
ração Regional de Altamira,
deixou 57 presos mortos. Após
o conflito, o ministro da Justi-
ça e Segurança Pública, Sérgio
Moro, atendeu ao pedido do
governador e autorizou o envio

Governo do Pará
convoca 642 agentes

penitenciários
da Força-Tarefa de Intervenção
Penitenciária para o Pará.  A
tropa deve chegar ao estado
nesta tarde.

Além disso, dez líderes cri-
minosos que estavam presos
em Altamira serão transferidos
para presídios federais. Mais
46 detentos vão para outros
presídios estaduais.

O número de mortos che-
gou a 62 detentos. Além dos
57 que estavam na contagem
inicial, mais um corpo foi
identificado pelo Instituto
Médico Legal (IML) e ou-
tros quatro morreram durante
a operação de transferência
para Marabá.

Ao chegarem ao destino,
os agentes encontraram os de-
tentos mortos por sufocamen-
to dentro dos caminhões-cela
que faziam o transporte. O
fato está em investigação, se-
gundo o governo do estado.
(Agencia Brasil)

Contrato de concessão da Ferrovia
Norte-Sul é assinado em Anápolis

Presidente da República, Jair Bolsonaro posa para foto com
trabalhadores durante visita à locomotiva

O presidente Jair Bolsonaro
disse na quarta-feira (31) que a
assinatura do contrato de con-
cessão da Ferrovia Norte-Sul,
no trecho entre Porto Nacio-
nal (TO) e Estrela D’Oeste (SP)
vai baratear de forma substan-
cial o frete de mercadorias no
país. A ferrovia é um dos prin-
cipais canais para escoamento
da produção agrícola do país e
a previsão é que as operações no
tramo central tenham início até
o final de 2019.

“A [Ferrovia Norte-Sul] é a
espinha dorsal de transporte no
Brasil. [Com a entrada em ope-
ração] vai baratear o frete e
como consequência a merca-
doria na ponta da linha chega
na ponta mais barata para o
consumidor, a gente vai con-
sumir menos óleo diesel, me-
nos acidente nas estradas”,
disse  o presidente durante a ce-
rimônia de assinatura do contra-
to, em Anápolis (GO).

Com um total de 1.537 KM,
o trecho concedido da Norte-Sul
é dividido em dois tramos. O
primeiro, central, entre Porto
Nacional (TO) e Anápolis (SP)
com extensão de 855 km; e o
tramo sul, abrangendo o trecho
Ouro Verde de Goiás (GO) e
Estrela D’Oeste (SP), com ex-
tensão de 682 km. A previsão é
que este segundo entre em ope-
ração em 2021.

Durante a cerimônia, Bolso-
naro comentou ainda o fato de o
presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, ter citado seu fi-
lho, Eduardo Bolsonaro, possí-
vel indicado para ser embaixador
do Brasil nos EUA, durante uma
conversa com a imprensa norte-
americana.

“No dia de ontem fiquei mui-
to feliz quando o presidente
Donald Trump citou o meu nome
como uma pessoa de confiança
da parte dele para investimentos
no Brasil para aprimorar laços
comerciais... e mais ainda, elo-

giou o meu filho Eduardo Bol-
sonaro, tendo em vista a minha
intenção de indicá-lo para ser
embaixador brasileiro nos Esta-
dos Unidos”, disse.

Na terça-feira (30), o  secre-
tário de Comércio dos Estados
Unidos, Wilbur Ross, disse na
capital paulista que os Estados
Unidos têm interesse em fe-
char um acordo de livre co-
mércio com o Brasil. Ele res-
saltou, no entanto, que muitas
etapas de negociação comer-
cial ainda precisam ser cum-
pridas, e não quis estimar o
tempo necessário para que o
acordo possa ser fechado.

Após a cerimônia, durante
coletiva, Bolsonaro também fa-
lou sobre o novo contingenci-
amento no orçamento da União
de R$ 1,442 bilhão. O minis-
tério mais atingido foi o da Ci-
dadania, que teve mais R$
619,166 milhões congelados.
Em seguida, vem a Educação,
com R$ 348,471 milhões con-
tingenciados.

“Se não fizer isso eu vou para
o impeachment. E não vamos
pedalar, não vamos descumprir
a Lei de Responsabilidade Fis-
cal”, disse. “Eu não quero cul-

par quem nos antecedeu, mas
pegamos a União, o Estado que-
brado e temos que buscar manei-
ra de solucionar.”, afirmou o
presidente.

Norte-Sul
A assinatura do contrato de

concessão da Ferrovia Norte-
Sul ocorreu no pátio do Por-
to  Seco Centro-Oeste ,  no
setor agroindustrial do muni-
cípio de Anápolis. Antes da
assinatura, Bolsonaro vestiu
um colete dos operários que
trabalham na ferrovia e pas-
sou ao redor dos trilhos. O
presidente subiu ainda em uma
locomotiva estacionada na Fer-
rovia Norte-Sul.

A concessão da ferrovia foi
arrematada pela empresa Rumo
S.A, em leilão realizado em mar-
ço. A empresa, que atua em ser-
viços de logística de transporte
ferroviário, ganhou o certame ao
oferecer um lance de pouco
mais de R$ 2,719 bilhões um
ágio de 100,92% ao lance míni-
mo pedido pelo governo, de R$
1,3 bilhão. O contrato tem dura-
ção e 30 anos e prevê a adminis-
tração dos dois trechos da Nor-
te-Sul, de um total de 1.537 qui-

lômetros.
Na avaliação do ministro da

Infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas, a Norte-Sul vai po-
tencializar o transporte ferrovi-
ário no país, duplicando a sua
participação no transporte de
mercadorias em oito anos.

“Nós vamos criar competi-
ção e a participação do modo
ferroviário vai sair dos atuais
15% pra quase 30%, em oito
anos. Nós vamos começar a ver
o trem passar com contêiner
empilhado saindo de Goiás e
indo para são Paulo, e no senti-
do oposto”, disse. No futuro, nós
vamos sair da Zona Franca de
Manaus e entregar a carga em
Porto Alegre. Vamos ligar o Bra-
sil por trilhos”, acrescentou.

Próximas concessões
O ministro destacou que o

governo trabalha para integrar
a ferrovia com outras linhas
com a concessão de mais fer-
rovias. Entre elas, a Ferrovia
de Integração Oeste-Leste
(Fiol), que liga Caetité ao por-
to de Ilhéus, na Bahia e a Fer-
rogrão, ligando Sinop (MT) a
Miritituba (PA), que beneficia
a produção agrícola do Mato
Grosso. A previsão é que os
editais saiam entre 2019 e o
início de 2020. Outro ponto é
a prorrogação de contratos já
existentes.

“Vamos fazer a prorrogação
das malhas que representam van-
tagem para a administração. Em
vez de botar o dinheiro de ou-
torga nos cofres do Tesouro
Nacional, a gente está captu-
rando esse dinheiro no siste-
ma ferroviário. Estamos pe-
gando uma outorga e obrigan-
do a fazer uma construção fer-
roviária com essa outorga e,
no final das contas, é uma for-
ma criativa de colocar dinhei-
ro para dentro e colocar infra-
estrutura para dentro”, disse o
ministro. (Agencia Brasil)
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A amamentação é capaz de re-
duzir em 13% a mortalidade in-
fantil por causas evitáveis em cri-
anças menores de 5 anos, afirma
o Ministério da Saúde, que abre
na quinta-feira (1º) a Semana de
Incentivo à Amamentação. A ini-
ciativa ocorre em 170 países.

No Brasil, o Ministério da
Saúde lançou  na quarta-feira
(31), na sede da Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas),
a campanha de incentivo ao alei-
tamento materno até os 2 anos
de idade e uma série de ações
para estimular a prática. O go-
leiro da seleção brasileiro, Ali-
son Becker e sua esposa, Natá-
lia Loewe, são os garotos pro-
paganda da campanha. A peça
publicitária será veiculada de 1º
a 15 de agosto.

Durante o evento, o ministro
da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, resumiu todas as ações da
pasta para incentivar o aleita-
mento materno, que ele consi-
dera um dos pilares da saúde bá-
sica, junto com a vacinação. “Es-
tamos investindo quase R$ 3,5
milhões nessa campanha nos di-
ferentes meios de comunicação.
Estamos aumentando o número
de hospitais amigos da criança,
estamos abrindo parceria com
rede privada, para que eles façam
salas de amamentação”, infor-
mou Mandetta.

Segundo Mandetta, as taxas
de amamentação nos municípi-
os serão levadas em conta para o
pagamento dos profissionais do
programa Médicos pelo Brasil,
que será lançado oficialmente
amanhã pelo ministério, em
Brasília.“Quando tivermos a dis-
cussão sobre pagamento da saúde
básica, a amamentação será um
dos pilares, afirmou o ministro.

Experiência única
Um grupo de mães que ama-

mentam participou da cerimônia
de lançamento da campanha de
incentivo ao aleitamento mater-
no, entre elas a jornalista Naya-
ne Taniguchi, mãe de Lucas, de
11 meses. Nayane pretende ama-
mentar o bebê até os 2 anos, por-
que considera que é uma expe-
riência única entre mãe e filho.
“Eu pretendo amamentá-lo até o
dia que ele quiser, na verdade. A
gente segue as recomendações

Campanha de incentivo à
amamentação começa hoje

em todo o país
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Campanha de Incentivo à Amamentação

da Organização Mundial da Saú-
de. Eu pretendo seguir a indica-
ção e até 2 anos. E se, até os 2
anos, ele tiver vontade de mamar,
ele vai mamar.”

A juíza Caroline Lima tam-
bém participou da cerimônia do
Ministério da Saúde para estimu-
lar a amamentação. Grande in-
centivadora do aleitamento ma-
terno, Caroline já credenciou
quatro salas de apoio à amamen-
tação no Tribunal de Justiça do
Distrito Federal. A magistrada
amamentou as duas filhas por
mais de dois anos.

No evento, Caroline enume-
rou os vários ganhos que teve no
ato de amamentar as filhas. “A
gente nunca comprou um antibi-
ótico, nunca precisou apresen-
tar um atestado, desmarcar uma
audiência para cuidar de filho
doente. Elas têm saúde excelen-
te, não têm alergia. E o vínculo
estabelecido com a mãe isso
não existe dinheiro no mundo
que pague. Aquele olhar….Até
hoje, às vezes, eu vejo fotos de-
las bem pequeninhas mamando,
aquele olhar, mãe e filha, e o
maior valor que vou carregar para
o resto da vida. Então, esse é o
maior ganho.”

Além da propaganda, o Mi-
nistério da Saúde anunciou que vai
habilitar 39 unidades de saúde
como hospitais Amigo da Crian-
ça. Isso significa que a pasta vai
repassar a esses locais um total de
R$ 11 milhões por ano para aju-
dá-los nas práticas que já adotam
de incentivo à amamentação den-
tro e fora das unidades de saúde.

Entre as ações para expandir
a prática do aleitamento mater-
no, a pasta da Saúde também
pretende retomar levantamen-
tos sobre amamentação para
saber como ocorre o ato em
todo o Brasil. Segundo o mi-
nistro Luiz Henrique Mandetta,
a última pesquisa do gênero foi re-
alizada em 2008.

Além dessas ações, o Minis-
tério da Saúde anunciou duas
novas salas de apoio à amamen-
tação no Distrito Federal: uma
na Fundação Instituto Oswaldo
Cruz (Fiocruz) e outra no Minis-
tério da Cidadania. Em todo o
país, já estão credenciadas 228
salas de apoio à amamentação.
(Agencia Brasil)

Camargo Corrêa assina acordo de
leniência com AGU e CGU

A Advocacia-Geral da União
(AGU) e a Controladoria-Geral
da União (CGU) anunciaram, na
quarta-feira (31), a assinatura de
um acordo de leniência com a
empresa Camargo Corrêa, inves-
tigada na Operação Lava Jato.
Pelo acordo, a empresa terá que
pagar R$ 1,4 bilhão até janeiro
de 2038 pelos prejuízos causa-
dos aos cofres públicos.

O montante será devolvido às
empresas públicas lesadas e ao
governo federal, em função dos
desvios de recursos públicos,
provocados por contratos frau-
dulentos firmados pela Camar-
go Correa.

Pelo contrato, a empresa fica
obrigada aprimorar a prevenção
de atos ilícitos em sua gestão.
Em caso descumprimento, a

AGU poderá cancelar o acordo
e pedir a execução antecipada da
dívida, entre outras penalidades.

A possibilidade de empresas
investigadas assinarem acordos
de leniência está prevista na Lei
Anticorrupção. O acordo pode
ser celebrado com empresas que
colaborarem na investigação do
processo administrativo instau-
rado para apurar desvios.

De acordo com a lei, as em-
presas investigadas deverão
identificar os envolvidos em ir-
regularidades para receber, em
troca, redução nas punições ad-
ministrativas, como a diminui-
ção de dois terços de multa, além
de não serem declaradas inidô-
neas para assinar novos contra-
tos com o Poder Público.
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GAIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados
de Recebíveis Imobiliários da 58ª e 59ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 58ª e 59ª Séries da 4ª Emissão da Gaia 
Securitizadora S.A. (“CRI” e “Emissora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.4 do Termo de Securitização 
dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 58ª e 59ª Séries da 4ª Emissão (“Termo de 
Securitização”), fi rmado pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”) a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 21 
de agosto de 2019, às 11:30 horas, na sede da Emissora, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila 
Nova Conceição, São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar, ou não, a reorganização 
societária e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.262.743/0001-53 (“Devedora” e “Fiadora”), bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito 
específi co, que fi guram como parte e/ou garantidoras da operação, com a indicação do cenário pretendido pela 
Devedora para a Emissora, Agente Fiduciário e Titulares de CRI na data em que vier a  ser instalada a assembleia para 
deliberação desta matéria da ordem do dia; (ii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, 
realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as 
deliberações acima. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento 
de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da 
Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em 
benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para 
o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 30 de julho de 2019. Gaia Securitizadora S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/MF nº 07.587.384/00001-30 - NIRE 35.300.369.149

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão da Gaia 
Securitizadora S.A. (“CRI” e “Emissora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização dos 
Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão (“Termo de Securitização”), 
fi rmado pela Emissora e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
67.030.395/0001-46 (“Agente Fiduciário”),  a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de 
CRI, a realizar-se no dia 21 de agosto de 2019, às 9h30, na sede da Emissora, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 
8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  (i) Aprovar, ou não, a 
reorganização societária e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.262.743/0001-53 (“Devedora”), bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito específi co, que 
fi guram como parte e/ou garantidoras da operação, conforme Cédula de Créditos Bancário nº 0079/12 (“CCB”), com a 
indicação do cenário pretendido pela Devedora para a Emissora, Agente Fiduciário e Titulares de CRI na data em que vier 
a  ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (ii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em 
conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para 
implementar as deliberações acima. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o 
instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede 
da Emissora 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 fi duciario@planner.com.br. São Paulo, 30 de julho de 2019. Gaia Securitizadora S.A.

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 47ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 47ª Série da 4ª Emissão da Gaia 
Securitizadora S.A. (“CRI” e “Emissora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização 
dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 47ª Série da 4ª Emissão (“Termo de 
Securitização”), fi rmado pela Emissora e  Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”), a reunirem-se em primeira  convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 21 
de agosto de 2019, às 10:30 horas, na sede da Emissora, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila Nova 
Conceição, São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar, ou não, a reorganização societária 
e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53 
(“Devedora”), bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito específi co, que fi guram como parte 
e/ou garantidoras da operação, conforme cláusula 17, item (g) da Cédula de Créditos Bancário nº 2013051601 (“CCB”), 
com a indicação do cenário pretendido pela Devedora para a Emissora, Agente Fiduciário e Titulares de CRI na data em 
que vier a  ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (ii) Caso seja aprovado o item 
(i) retro, aprovar, ou não, a alteração das sociedades Avalistas assim indicadas na CCB por aquelas que serão indicadas 
pela Devedora na data em que vier a ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (iii) 
Caso seja aprovado o item (i) retro, aprovar, ou não, a alteração da Alienação Fiduciária de Quotas em garantia para 
admitir as novas condições que serão apresentadas pela Devedora na data em que vier a ser instalada a assembleia 
para deliberação desta matéria da ordem do dia; (iv) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, 
realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as 
deliberações acima. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento 
de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora 
com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do 
tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 30 de julho de 2019. Gaia Securitizadora S.A.
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Lava Jato: PF apura pagamento
de propina do Grupo Petrópolis

São Paulo, quinta-feira, 1º de agosto de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

A Polícia Federal (PF) inves-
tiga o pagamento de propinas
disfarçadas de doações eleito-
rais pelo Grupo Petrópolis, na 62ª
fase da Operação Lava Jato, de-
flagrada  na quarta-feira (31). De
acordo com a PF, o grupo tam-
bém teria auxiliado a empreiteira
Odebrecht a pagar valores ilíci-
tos, por meio da troca de reais
no Brasil por dólares em contas
no exterior.

A operação denominada 
Rock City é realizada em coope-
ração com o Ministério Público
Federal e a Receita Federal. A 13ª
Vara Federal de Curitiba, no Pa-
raná, responsável pela força-ta-
refa, expediu um mandado de
prisão preventiva, cinco manda-
dos de prisão temporária e 33
mandados de busca e apreensão.
Eles foram cumpridos em 15 mu-
nicípios nos estados de São
Paulo, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais. Também foi determi-
nado o bloqueio de ativos finan-
ceiros dos investigados.

O presidente do Grupo Pe-
trópolis, Walter Faria, é o alvo
do mandado de prisão preventi-
va . Três executivos ligados ao
grupo já haviam sido presos
temporariamente até esse horá-
rio. Todos serão levados para a
Superintendência da Polícia Fe-
deral no Paraná, onde serão in-
terrogados.

De acordo com a PF, Faria já
estava envolvido em outras 
investigações da Lava Jato,
como o envolvimento com o ex-
governador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, mas que movi-
mentações recentes de recursos
de offshore indicariam tentativa
de dissipação de patrimônio ad-
quirido de maneira ilícita. Isso
motivou o pedido de prisão e a
deflagração da operação desta
quarta-feira.

No total, Walter Faria e ou-
tros executivos do Grupo Petró-
polis teriam atuado na lavagem
de cerca de R$ 329 milhões de
reais em contas fora do Brasil e
movimentado US$ 106 milhões

em operações no exterior, se-
gundo o Ministério Público Fe-
deral.

Um dos executivos da Ode-
brecht, em colaboração premia-
da, afirmou que utilizou o Gru-
po Petrópolis para realizar doa-
ções de campanha eleitoral para
políticos de outubro de 2008 a
junho de 2014, o que resultou
em dívida não contabilizada
pela empreiteira com o grupo in-
vestigado, no valor de R$ 120
milhões. Em contrapartida, a
Odebrecht investia em negóci-
os do grupo.

A suspeita da força-tarefa da
Lava Jato é que  offshores  rela-
cionadas à empreiteira realiza-
vam – no exterior – transferênci-
as de valores para offshores do
Grupo Petrópolis, o qual dispo-
nibilizava dinheiro em espécie no
Brasil para realização de doações
eleitorais.

Também foi apurado que
Walter Faria utilizou o programa
de repatriação de recursos do
exterior de 2017 para trazer R$

1,3 bilhão ao Brasil. Contudo, de
acordo com a PF, há indícios de
que essa movimentação tenha
sido irregular e que os recursos
seriam provenientes da prática
de “caixa dois” na empresa.

Para a PF, o esquema desen-
volvido com o Grupo Petrópolis
é uma das engrenagens do apa-
rato montado pela Odebrecht
para movimentar valores ilícitos.

O nome da operação traduzi-
do para o português é “Cidade
de Pedra”, significado que reme-
te ao nome do grupo investiga-
do.

O Grupo Petrópolis é dono
de marcas de cerveja como Itai-
pava, Crystal e Petra, além de vo-
dkas e outras bebidas não alco-
ólicas. Em nota, a empresa infor-
mou que “seus executivos já
prestaram anteriormente todos
os esclarecimentos sobre o as-
sunto aos órgãos competentes”
e que “sempre esteve e conti-
nua à disposição das autorida-
des para o esclarecimento dos
fatos”. (Agencia Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou que o
processo de negociação de
um acordo comercial entre
Brasil e Estados Unidos já co-
meçou. Guedes recebeu o Se-
cretário de Comércio daquele
país, Wilbur Ross, na tarde de
quarta-feira (31) e disse que
ficou claro que as negociações
estão oficialmente abertas.

“Ficou amarrado que o
que era só um pensamento
agora é o seguinte: já estamos
começando oficialmente as
negociações com os Estados
Unidos. Quando terminamos
[a reunião], o Marcos
[Troyjo, Secretário de Co-
mércio Exterior e Relações
Internacionais do Ministério
da Economia] perguntou se
oficialmente já estávamos em
negociações. Ele [disse]:
‘Certamente. Nós queremos
isso’”.

Guedes disse que outros
países começaram a ver a dis-
posição do Brasil em abrir
gradativamente seu mercado
e manifestaram o desejo de ini-
ciar uma série de conversas.
“Quando o Brasil anunciou
que quer aumentar o seu grau
de integração, o Brasil entrou
em campo. Então, vieram os
americanos conversando”.

O ministro disse que o
acordo passará por acertos de
parte a parte para atender in-
teresses de ambos os países.
“Nós queremos mandar auto-
peças e eles têm que mandar
trigo. Então eles falam ‘deixa
meu trigo entrar’ e nós fala-
mos ‘deixa minha autopeça

Negociação de
acordo comercial

com EUA já
começou, diz Guedes

entrar’. Mas a escala é muito
maior”, explicou o ministro,
de forma simplificada, sobre
como os entendimentos co-
merciais entre os dois países
se darão.

O governo evita falar em
prazos para concluir a nego-
ciação, mas fala em fechar um
acordo “ambicioso” com a
maior economia do mundo.
Segundo Troyjo, o Brasil pre-
cisa aproveitar a atual “conjun-
tura favorável” para avançar na
negociação com os EUA. Essa
conjuntura, segundo ele, é
composta, dentre outros fato-
res, pelo alinhamento político
convergente entre os presiden-
tes do Brasil, Jair Bolsonaro;
dos Estados Unidos, Donald
Trump; e da Argentina, Mau-
ricio Macri.

A disposição de Macri é
importante, assim como dos
outros presidentes do Merco-
sul, porque todos os acordos
comerciais que envolverem
alterações em tarifas precisam
passar pelo bloco. Isso ocor-
re porque o Brasil já participa
de uma união aduaneira, que
é o Mercosul.

Acordos que não envol-
vam tarifas, como aqueles so-
bre propriedade intelectual, te-
lecomunicações e convergên-
cia regulatória, podem ser
conduzidos entre os dois paí-
ses sem a participação do
Mercosul. “Na nossa conver-
sa com o secretário Ross,
combinamos de nos engajar
em ambas possibilidades”,
afirmou Troyjo. (Agencia
Brasil)

Anac: Azul, MAP e Passaredo ficam
com slots da Avianca em Congonhas

A Agência Nacional de Avi-
ação Civil (Anac) informou  na
quarta-feira (31) que redistri-
buiu os 41 slots (autorizações
de pouso e decolagem) da Avi-
anca no aeroporto de Congo-
nhas (SP) para três das quatro
empresas que manifestaram in-
teresse nas autorizações. A Azul
ficou com 15 slots, a Passaredo
com 14 e a MAP linhas aéreas,
com 12. Todos os slots se refe-
rem a horários que eram opera-
dos pela Avianca na pista prin-
cipal de Congonhas.

Segundo a Anac, as empre-
sas MAP e Passaredo “deve-
rão comprovar, junto ao opera-
dor aeroportuário e ao órgão de
controle do espaço aéreo, o
atendimento de requisitos ope-
racionais exigidos para opera-
ção no aeroporto.”

O motivo da comprovação
se deve ao tipo de aeronave uti-
lizado pelas empresas. MAP e
Passaredo  utilizam aviões tur-
boélice ATRs, com capacidade

máxima de 70 passageiros, o
que poderia ocasionar proble-
mas na operação do aeroporto,
o mais movimentado do país. A
única que opera com aeronaves
compatíveis com a frota da Gol
e da Latam, de maior capacida-
de, é a Azul. 

Após a aprovação, as em-
presas poderão iniciar a oferta
de voos de acordo com os ho-
rários alocados. Caso alguma
empresa não seja autorizada a
operar, os slots voltarão para o
banco e serão distribuídos con-
forme a nova regra definida pela
agência reguladora.

A Anac disse ainda que, em
razão das aeronaves operadas
pela empresa TWO Flex, os 14
slots solicitados pela empresa
foram alocados na pista auxiliar
de Congonhas e estão penden-
tes de confirmação pelo Centro
de Gerenciamento de Navega-
ção Aérea (CGNA).  A TWO
opera a aeronave Caravan, de
nove lugares.

Na terça-feira (30), a agên-
cia informou a finalização do
processo de redistribuição dos
slots da Avianca e que  infor-
maria o resultado do processo
até o fim do dia, mas critérios
técnicos atrasaram a decisão.
Tanto a Azul quanto a MAP ha-
viam solicitado o uso de todos
41 slots diários da Avianca. A
Passaredo pediu 30 e a TWO
Táxi Aéreo solicitou 14 slots di-
ários. 

Novos critérios
A decisão de redistribuir os

slots foi tomada pela Anac na
quinta-feira (25), em reunião ex-
traordinária, e vale para a tem-
porada de 27/10/2019 a 28/03/
2020, mas, segundo a Anac,
considerando o nível crítico de
concentração e alta saturação
da infraestrutura de Congonhas,
as empresas estão autorizadas
a iniciar imediatamente a oferta
de voos.

Pela nova regra, adotada

pela Anac, os slots foram realo-
cados para empresas conside-
radas “entrantes” em Congo-
nhas. São consideradas empre-
sas “entrantes”, aquelas que
atualmente possuem até 54
slots. Pelo critério anterior, en-
trante era a empresa que pos-
suía até 5 slots.

Na prática, o novo critério
adotado pela Anac para a redis-
tribuição das permissões, dei-
xou de fora da divisão dos slots,
as companhias Latam e Gol, que
possuem número superior de
slots no terminal em relação ao
definido pela Anac. As empre-
sas possuem, respectivamente
236 e 234 slots. Já a Azul, opera
26. 

De acordo com a agência re-
guladora, a medida buscou re-
compor a oferta do aeroporto,
promover uma maior competi-
ção naquele mercado e propor-
cionar aos passageiros novas
opções de serviços. (Agencia
Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1023886-
46.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o)a Boats Nautic Motor Artigos Náuticos Ltda, CNPJ 13.938.250/
0001-19, que Banco do Brasil S/A, ajuizou uma Ação Monitória, tendo como corréus José
Carlos Scodelario e outras, objetivando o recebimento de R$ 314.221,03 (dez/2015),
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor do Contrato de
Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 153.703.645, bem como ao pagamento de
custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os
fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de julho de 2019.     B 31/07 e 01/08

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1048153-82.2016.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva
Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz
Saber a Mondialle Comercio de Ferro e Aço Ltda, CNPJ 11.046.677/0001- 87, na pessoa
de seu representante legal e a Artur Ferreira Paulino, CPF 041.368.604-39, que Banco
Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 275.676,76 (04/2018), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário
nº 00332178300000010710 (Operação nº 2178000010710300170). Estando os executados
em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os
20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado,
anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica
reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem
embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente
e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 28.03.2019.      B 31/07 e 01/08
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GAIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados
de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitiza-
dora S.A. (“CRI” e “Emissora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização dos Créditos Imo-
biliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), fi rmado pela Emis-
sora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a reunirem-se em primeira convo-
cação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 21 de agosto de 2019, às 13h30, na sede da Emis-
sora, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: (i) Aprovar, ou não, a reorganização societária e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53 (“Devedora”), bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de 
propósito específi co, que fi guram como parte e/ou garantidoras da operação, conforme cláusula 16, item (i) da Cédula de Cré-
ditos Bancário nº 2013121802 (“CCB”), com a indicação do cenário pretendido pela Devedora para a Emissora, Agente Fidu-
ciário e Titulares de CRI na data em que vier a  ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; 
(ii) Caso seja aprovado o item (i) retro, aprovar, ou não, a alteração das sociedades Ellensbrook Participações S.A., inscrita no 
CNPJ/MF nº 09.978.936/0001-30 e REC Cipasa S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 12.855.419/0001-04 (“Avalistas”) assim indi-
cadas na CCB por aquelas que serão indicadas pela Devedora na data em que vier a ser instalada a assembleia para de-
liberação desta matéria da ordem do dia; (iii) Caso seja aprovado o item (i) retro, aprovar, ou não, a alteração da Aliena-
ção Fiduciária de Quotas em garantia para admitir as novas condições que serão apresentadas pela Devedora na data em 
que vier a ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (iv) Autorizar o Agente Fiduciário 
para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam neces-
sários para implementar as deliberações acima. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão 
entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos 
CRI, na sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuí-
zo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representa-
ção para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 30 de julho de 2019. Gaia Securitizadora S.A.

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da 71ª e 72ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 71ª e 72ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Se-
curitizadora S.A. (“CRI” e “Emissora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.4 do Termo de Securitização dos Cré-
ditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 71ª e 72ª Séries da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), 
fi rmado pela Emissora e  Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a reunirem-se 
em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 21 de agosto de 2019, às 14:30 
horas, na sede da Emissora, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, para de-
liberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar, ou não, a reorganização societária e alteração de controle da Cipasa De-
senvolvimento Urbano S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53 (“Devedora” e “Fiadora”), bem como suas 
controladas, subsidiárias e sociedades de propósito específi co, que fi guram como parte e/ou garantidoras da operação, 
com a indicação do cenário pretendido pela Devedora para a Emissora, Agente Fiduciário e Titulares de CRI na data em que 
vier a  ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (ii) Autorizar o Agente Fiduciário para, 
em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários 
para implementar as deliberações acima. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar 
o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede 
da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefí-
cio do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 30 de julho de 2019. Gaia Securitizadora S.A.
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RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP. 930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária PUEBLA INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 12.599.458/0001-98, com sede na Avenida República do Líbano, 1921 –
Ibirapuera, São Paulo - SP – CEP: 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra
e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de
09.04.2018, devidamente registrado e averbado sob nº R. 04 e R. 05, na matrícula nº 128.716, no qual figura
como fiduciante ARIEL DE ARAUJO VIEIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de
Identidade com RG nº 54896271-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 416.967.378-69, residente e domiciliada
na Rua Inácio Ferreira Pinto, nº 50, Jardim Itatiaia, São Paulo/SP, CEP: 04.843-310, levará à PÚBLICO
LEILÃO, de modo  somente presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 05/08/
19 às 11h00min, no escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/
SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 437.371,98 (quatrocentos e trinta e sete
mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com
propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por  IMÓVEL:Apartamento nº 121,
localizado no 12º Pavimento da torre D, integrante do empreendimento denominado “Condomínio
Prime House Parque Bussocaba”, situado na Rua Lázaro Suave, nº 233, do loteamento denominado
Chácara Bussocaba, Jd. D´Abril, nesta cidade,com as seguintes áreas: privativa total de 53,570m2, sendo
53,570m2 coberta edificada principal e 0,00m2 descoberta; comum total de 38,548m2, sendo 28,538m2 coberta
edificada e 10,010m2 descoberta, totalizando 92,118m2; coeficiente de proporcionalidade de 0,0015990 e com
a fração ideal no solo e nas demais partes comuns de 0,001599, com direito ao uso de uma vaga de garagem
indeterminada, operada se necessário com auxílio de manobrista, cujo o sorteio será realizado em assembleia
de instalação do condomínio. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO
ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licit ante em primeiro leilão,
fica desde já designado o dia 07/08/2019 às 11h00min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO,
com lance mínimo igual ou superior a R$ 319.891,88 (trezentos e dezenove mil e oitocentos e noventa e um
reais e oitenta e oito centavos)e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou
superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos
legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto
de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será
vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate
à vista no ato do leilão. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará
o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação
com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do
valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total
responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer
responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro
de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a
profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro:
contato@raicherleiloes.com.br 19, 25/07 e 01/08/19

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente edital
virem e interessar possa que, por ANA PAULA BALBONI COELHO, foi lhe apresentado,
para registro, a escritura de 01 de julho de 2019, do 21º Tabelião de Notas da Capital-SP
(livro 3.784/págs.375/378), pela qual ANA PAULA BALBONI COELHO, advogada,
portadora da cédula de identidade, RG nº 18.886.141-5-SSP/SP, CPF nº 131.648.338-06,
casada no regime da separação de bens na vigência da Lei n° 6.515/77, conforme pacto
antenupcial registrado sob nº 5.864 no 1° Oficial de Registro de Imóveis desta Capital,
com RICARDO COELHO, matemático, portador da cédula de identidade, RG nº
93.002.461.641-SSP/CE, CPF nº 082.502.808-65, domiciliados nesta Capital, residentes
na Rua Dona Brigida, nº 625, apartamento nº 42-P, Vila Mariana, INSTITUIRAM EM
BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
bem como de conformidade com a Lei 6.015/73, os imóveis consistentes em um apartamento
nº 152, localizado no 15º andar ou 15º pavimento, com as áreas: privativa 136,010m2, total
construída 262,822m2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,5537, incluída
área de 4,00m2, correspondente ao depósito nº 13, localizado no 1º subsolo, e o direito a
guarda de 02 automóveis de passeio na garagem coletiva do edifício, a vaga nº 47P, na
garagem localizada no 2º subsolo, do condomínio edifício Panorama Vila Mariana, com
as áreas privativa 8,820m2, comum 3,529m2, total construída 12,349m2, correspondendo-
lhe a fração ideal no terreno de 0,0510, respectivamente registrados sob os n°s 10 e 08,
nas matrículas n°s 213.293 e 213.304, em 29 de julho de 2019, neste Registro. Pelo
presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra
a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 31 de julho de 2019.   01, 02 e 03/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029065-58.2016.8.26.0100.
O MM. Juiz de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr.
Marcello do Amaral Perino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Decorfibras Movéis Ltda,
CNPJ 10.803.889/0001-07, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma ação Execução de Título
Extrajudicial, para cobrança de R$ 5.493,66 (31.03.2016), do inadimplemento do Instrumento
Particular de Compromisso de Pagamento, em 23.12.2013, ref. ao contrato de fornecimento
de energia elétrica, fornecida na instalação nº MTE0005504, Cliente nº 21125634. Estando
a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito
atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que
ofereça embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 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). S Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 01 e 02/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012597-22.2016.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). RODRIGO SOUSA DAS GRACAS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Equity Representação e Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ 50.859.552/0001-
28, na pessoa de seu representante legal, que o Condomínio Edifício Chácara Dos
Eucaliptos, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
24.106,13 (09/2016), referente ao débito das despesas condominiais. Estando a executada
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 ofereça
embargos, facultando a executada 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 edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2019.

B 01 e 02/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010693-55.2016.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
GEDAIAS LEITE DOS SANTOS, RG 34486417-0, CPF 374.659.148-17, , que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, alegando em síntese: é credora do
executado na quantia de R$ 1.153,43, atualizada até a data da petição inicial, referente a
(2) Dois Termos de Acordo Para Parcelamento de Débito, relativo ao RGI: 755347030,
inclusos documentos de confissão de dívida, sendo o acordo nº 3994/14, no valor de R$
432,91 e o acordo nº 3993/14, no valor de R$ 441,87. Entretanto, o executado inadimpliu
as confissões de débito em 14/05/2014, assim, romperam-se os acordos celebrados entre
as partes, antecipando-se todas as parcelas vincendas. Valor da causa: R$ 1.629,59.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que efetue o pagamento do débito no prazo de 03 dias, a contar do decurso
do prazo do presente edital, sob pena de penhora de bens a pedido da credora. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel. Será o presente edital publicado na forma
da lei.          B 01 e 02/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1013771-
05.2017.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros,
Estado de São Paulo, Dr. Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc, FAZ SABER
a MOHAMAD IBRAHIM ORRA ME, CNPJ 07.938.958/0001-77, na pessoa de seu
representante legal, que Studio Esse Móveis Ltda ajuizou-lhe ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.993,29 (28/11/2017), atualizada
até a data do efetivo pagamento, representada pelas duplicatas 8434-5, 8519-5, 8434-6 e
8519-6. Estando a executada em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua CITAÇÃO
por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue
ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. No caso de revelia será nomeado curador especial.
Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos
30 de janeiro de 2019.          B 01 e 02/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0136292-66.2012.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Tiago
Marques Vilela Simões, CPF 309.250.648-07, que Sport Kar Comércio de Som e
Acessórios para Veículos Ltda. - Epp, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o
recebimento de R$ 34.842,48 (02/2018), acrescidos de juros e correção monetária,
referente ao débito dos cheques Banco Santander de nºs 965359, 965372, 965393 nos
valores de R$ 1.540,00, R$ 2.900,00, R$ 4.300,00, bem como ao pagamento de custas,
honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art.
701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob pena de constituir-se
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 20 de maio de 2019.          B 01 e 02/08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
“O Presidente Francisco Carlos da Costa, nos termos do Estatuo em
vigor e no uso de suas atribuições, vem, por meio do presente,
CONVOCAR, os conselheiros eleitos para tomarem posse de seus
cargos conforme eleição ocorrida em 28 de março de 2018. Os
convocados deverão comparecer à sede da Associação Cultural e
Social Escola de Samba Mocidade Camisa Verde e Branco situada
à Rua James Holland, 663, Barra Funda, São Paulo/SP no dia 13 de
agosto de 2019 às 20h00. O edital de convocação será publicado neste
Jornal e afixado na sede da agremiação.”

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE
SÃO PAULO. EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento
de todos os interessados, na venda dos bens móveis abaixo descritos,
pertencentes à FALÊNCIA DE MIRANTE OXICORTE E

PERFILADOS DE AÇO LTDA., representada pelo Sr. Administrador Judicial nomeado DR. KLEBER NICOLA
BISSOLATTI (TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – EIRELI), CREDORES E MINISTÉRIO PÚBLICO.
Processo nº 1020281-29.2015.8.26.0100. O DR. TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI, MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que
por este Juízo processam-se os autos da FALÊNCIA DE MIRANTE OXICORTE E PERFILADOS DE AÇO
LTDA. O leilão será realizado com fulcro no artigo 113, da Lei 11.101/2005, através do site TM LEILÕES
(www.thaismoreiraleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134,
conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de venda e arrematação
na modalidade on-line com 1ª Praça que terá início em 01/08/2019 às 10:00 horas, encerrando-se no dia 02/
08/2019 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100%
do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 2ª Praça em 02/08/2019 às 14:01 horas, encerrando-
se no dia 02/08/2019 às 16:30 horas onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de avaliação.
VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 48.924,00 (quarenta e oito mil e novecentos e vinte e quatro reais). Os bens serão
vendidos no estado de conservação em se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar
suas condições, antes das datas designadas p ara alienação judicial eletrônica. PARA MAIORES
INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE: WWW.THAISMOREIRALEILOES.COM.BR.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 0128986-85.2008.8.26.0100 
(USUC 265) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) José Luiz Machado Junior, Maria 
Aparecida de Freitas Luiz Machado, Herdeiros de Maria de Lourdes Nogueira Vessoni Atalla e de Euvaldo Atalla, a saber: Euvaldo 
Atalla Filho, Ana Thereza Vessoni; Aliciene Maria Vessoni Rodrigues Silva, Euclides de Siqueira Rodrigues Silva, Heraldo Mota 
Nunes, Rosa Maria Dias Nunes, Theophilo Siqueira Filho, Alice Mariene Vessoni de Siqueira ou Alice Mariene Vessoni Siqueira, 
Herdeiros de Rene Nogueira Vessoni e de José Virgílio Nogueira Vessoni, a saber: Thereza Christina Vessoni Penna, Antônio 
Urbino Penna Junior, Anselmo Vessoni Neto, Regina Maria Vessoni, Ana Luiza Nogueira Vessoni, José Renato Nogueira Vessoni, 
Renata Maria Nogueira Vessoni Chacur, Anis Chacur Neto; João de Azevedo Pimentel, Ayr da Paixão dos Santos Pimentel, Maria 
Aparecida Baia, Ednaia Almeida de Souza, Adelaide Corbeta de Moura e Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Marlene Aparecida Piza Marcato, ajuizou 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Tuma Maluly, nºs 239/241 - Jardim 
Machado, 27º Subdistrito Tatuapé - São Paulo SP, com área de 110,14 m², contribuinte nº 148.222.0014-1, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  [01,02] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0191232-78.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a SIVEL ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E CORRETAGEM LTDA CNPJ 43.715.192/0001-25, que Cesar Morim de 
Sa Eiras ajuizou ação monitória, para cobrança de R$ 4.854,68 (set/2012), referente ao cheque 261375, Banco Real, ag. 562, c/c 
0704500-2. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, 
ficando consignado, neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena 
de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019.             [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005567-25.2019.8.26.0003 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível,do Foro Regional III-Jabaquara,Estado de São 
Paulo,Dr(a).FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Marcelo de Roberto Garroux,que Condominio Edifício Guaim-
be ajuizou ação execução,para cobrança de R$38.953,66 
(abril/19),referente a cotas da unidade 14,integrante do condo-
mínio autor. Estando o executado em lugar incerto, expede-se 
edital,para que em 3dias,a fluir do prazo supra, pague o débito 
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade 
ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo 
em 06 vezes,com juros de 1%ao mês, sob pena de expedição 
de mandado de penhora e avaliação de bens, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                 [1,2] 

4ª Vara da Família e Sucessões  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20(VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1022056-11.2017.8.26.0003 O MM. Juiz de Direito da 4ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, DR. LEONARDO AIGNER RIBEIRO, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER ao requerido, LUIS CARLOS BARBOSA ARRAIS, brasileiro, RG 4328602, CPF 463.045.848-49, que lhe 
foi proposta uma ação de Conversão de Separação Judicial Em Divórcio por parte de Genivalda Nascimento Arrais, 
requerendo, em síntese, a conversão da anterior Separação Judicial, em DIVÓRCIO. 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(quinze) dias, úteis, 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 17 de abril de 2019.                          [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055398-76.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIS FELIPE 
FERRARI BEDENDI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PENCHEL PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 18.209.386/0001-01, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Emília Luz Freire e outro, alegando em síntese que 
firmaram um contrato para constituição de futura sociedade empresária - a Tree Mobile Holding Ltda. -, cujo objeto seria o 
desenvolvimento de software. Ficou acordado que a autora EMÍLIA subscreveria R$ 500.000,00 na sociedade, com opção de 
recompra das cotas pelo requerido caso desistisse da participação futuramente. EMÍLIA também foi nomeada administradora da 
sociedade Além dela, tornou-se também sócia a requerente CARAMONA. Ocorre que, não tendo havido afinidade administrativa 
na condução social, a autora notificou os requeridos acerca de sua vontade de retirar-se da sociedade, com a obrigação de 
recomprarem a participação. Apesar de transcorrido quase um ano, a parte ré não cumpre com as obrigações existentes no 
contrato, razão pela qual requer a concessão da liminar para: (1) a permissão da imediata saída da autora CARAMONA do quadro 
societário da Tree Mobile Holding Ltda.; (2) o desligamento e saída da autora Emília do cargo de administradora da citada Holding. 
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 15 de maio de 2019.         [01,02] 

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários

da 79ª e 80ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em Segunda convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Rece-
bíveis Imobiliários das 79ª e 80ª Séries da 4ª Emissão da Emissora, fi rmado em 18 de junho de 2015, (“Termo de Secu-
ritização”), fi rmado pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciá-
rio”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 79ª e 80ª Séries da 4ª Emissão da Emis-
sora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a no dia 22 de agosto de 
2019, às 15 horas em segunda convocação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Car-
doso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a rea-
lização, ou não, da Recompra Compulsória Parcial dos Créditos Imobiliários, conforme cláusula 5.1, alínea (d), do Con-
trato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em razão da inadimplência supe-
rior a 90 (noventa) dias de parte dos Créditos Imobiliários de Contratos de Compra e Venda, a serem apresentados em 
assembleia; (ii) caso os Titulares dos CRI não determinem a realização de Recompra Compulsória Parcial dos Créditos 
Imobiliários prevista no item (i) retro, aprovar a substituição dos Contratos de Compra e Venda que possuírem inadim-
plência superior a 90 (noventa) dias na data de apuração, considerando como data base para referida apuração a si-
tuação dos créditos no dia útil seguinte ao término do prazo indicado no item (ii) desta ordem do dia, desde que os no-
vos contratos atendam aos Critérios de Elegibilidade conforme Cláusula Quarta do Contrato de Cessão, sem necessi-
dade assembleia geral de Titulares dos CRI. (iii) caso os Titulares dos CRI não determinem a realização de Recompra 
Compulsória Parcial dos Créditos Imobiliários prevista no item (i) retro, aprovar a renegociação dos Créditos Imobiliários 
inadimplentes e, o aditamento aos Contratos de Compra e Venda com inadimplência superior a 90 (noventa) dias, a ser 
realizada e a cargo das Intervenientes Anuentes (assim qualifi cadas nas Escrituras de Emissão), no prazo de até 90 (no-
venta) dias contados da ata que vier a aprovar esse item de deliberação, desde que os fl uxos de pagamento renegocia-
dos não excedam a Data de Vencimento (termo defi nido no Termo de Securitização); (iv) caso seja aprovado o previsto 
no item (ii) retro, aprovar o aditamento ao Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário, Sem Ga-
rantia Real, Sob a Forma Escritural e Outras Avenças (“Aditamento a Escritura de Emissão de CCI”) a ser realizada pela 
Emissora e Instituição Custodiante, para refl etir os aditamentos aos Contratos de Compra e Venda; Todos os termos em-
pregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização e nos 
demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a convocação acima, 
os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com pode-
res específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, endereço retro indi-
cado, 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 
email assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 01 de agosto de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

01, 02 e 03/08

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82  - NIRE Nº. 35.300.352.858 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de maio de 2019, às 16h00, na sede da Companhia de Participações em Concessões 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São 
Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 
(“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das 
assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que 
trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo 
parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o 
Sr. Eduardo de Toledo, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da 
Companhia, no valor de R$ 644.000.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro milhões de reais), com a consequente 
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) sendo aprovado o item (i) acima, a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após 
debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o 
artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Aprovar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ 644.000.000,00 
(seiscentos e quarenta e quatro milhões de reais), mediante a capitalização de créditos oriundos de Adiantamentos para 
Futuro Aumento de Capital Social (AFACs) concedidos em 18/12/2018, 21/12/2018 e 03/01/2019, por suas acionistas a 
CCR S.A. (“CCR”) e a Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), mediante a emissão de 
528.225.386 (quinhentos e vinte e oito milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentas e oitenta e seis) novas ações, todas 
nominativas e sem valor nominal, sendo 264.112.693 (duzentos e sessenta e quatro milhões, cento e doze mil, seiscentas 
e noventa e três) ações ordinárias e 264.112.693 (duzentos e sessenta e quatro milhões, cento e doze mil, seiscentas e 
noventa e três) ações preferenciais, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (ANEXO I), passando o capital 
social da Companhia a ser de R$ 4.019.946.754,54 (quatro bilhões, dezenove milhões, novecentos e quarenta e seis mil, 
setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 6.2.1. Em consequência do deliberado no item 
6.4. acima, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 5º. O capital social é de 4.019.946.754,54 (quatro bilhões, dezenove milhões, novecentos e quarenta e seis 
mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional, divido em 1.904.105.167 (um bilhão, novecentos e quatro milhões, cento e cinco mil, centro 
e sessenta e sete) ações ordinárias e 1.904.105.167 (um bilhão, novecentos e quatro milhões, cento e cinco mil, centro 
e sessenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” 6.3. Consolidar o Estatuto Social da 
Companhia, de acordo com a alteração aprovada no item 6.2 acima, conforme constante do ANEXO II, tendo uma 
via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que 
lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 30 de maio de 2019. Assinaturas: Leonardo 
Couto Vianna, Presidente da Mesa e, Eduardo de Toledo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelos Srs. Arthur Piotto 
Filho e Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelos 
Srs. Eduardo de Toledo e Paulo Yukio Fukuzaki. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Atas 
de Assembleia Geral nº. 07, às folhas 34 a 46. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduardo de Toledo - 
Secretário. JUCESP nº 398.014/19-0 em 23/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE 
MAIO DE 2019 - Boletim de Subscrição de 528.225.386 (quinhentos e vinte e oito milhões, duzentos e vinte e cinco 
mil, trezentas e oitenta e seis) de novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação 
de R$ 1,21917654525468, sendo 264.112.693 (duzentos e sessenta e quatro milhões, cento e doze mil, seiscentas e 
noventa e três) ações ordinárias e 264.112.693 (duzentos e sessenta e quatro milhões, cento e doze mil, seiscentas e 
noventa e três) ações preferenciais, representativas do capital social da Companhia.
Subscritor - Espécie de Ações Subscritas - Preço de Emissão das Ações - R$ - Forma e Prazo para 
Integralização: CCR S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.846.056/0001-97 e no NIRE nº. 35.300.158.334, 
representada por seus Diretores, os Senhores: ARTHUR PIOTTO FILHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.599.667-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 
826.027.518-04 e. PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, 
portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.168-65, ambos com 
endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. 
Assinaturas: ON 261.471.566, PN 261.471.566, R$ 1,21917654525468, Em moeda corrente nacional na presente data.
Subscritor - Espécie de Ações Subscritas - Preço de Emissão das Ações - R$ - Forma e Prazo para 
Integralização: CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, sociedade por 
ações, com sede na Rua Lauro Muller, nº. 116, Sala 3.507, Parte 1, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.410.674/0001-88 e no NIRE n.º 33.300.312.374, neste ato devidamente representada por seus Diretores, os 
Senhores EDUARDO DE TOLEDO brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de 
produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 103.264.958-51 e 
PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.168-65, ambos com endereço profi ssional na 
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas: ON 2.641.127, 
PN 2.641.127, R$ 1,21917654525468, Em moeda corrente nacional. TOTAL: 528.225.386, R$ 644.000.000,00. São 
Paulo/SP, 30 de maio de 2019. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduardo de Toledo - Secretário.
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MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ/MF Nº. 29.206.359/0001-00 - NIRE Nº. 3530051102-6 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de abril de 2019, às 08h00, na sede da Mobilidade Participações e Conces-
sões S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, 
CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 
nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capi-
tal social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionis-
tas”. 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: (i) O anúncio de convocação que trata o artigo 124 da 
LSA foi dispensado de publicação, pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo 
parágrafo 4º do artigo 124; (ii) os avisos previstos no artigo 133 da LSA foram publicados nos dias 23, 24 e 25 
de abril de 2019, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, páginas 88, 139 e 111 e no Jornal “Diário Comércio 
Industria e Serviços”, páginas B13, B5 e B3, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 133 da LSA; e (iii) o 
Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração 
do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as 
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram dispensados de publicação conforme permitido pelo 
artigo 294 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fu-
kuzaki, como secretário. 5. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos referidos no 
artigo 133 da LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 
6. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Fi-
nanceiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de 
orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2019; (iii) deliberar sobre a destinação dos resul-
tados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iv) fi xar a verba global para a remuneração 
dos administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; e (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 
7. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos das acionistas da Companhia, após debates e discussões, delibe-
raram: 7.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 
1º, da LSA; 7.2. Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio, a Demons-
tração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores In-
dependentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme cópias autentica-
das anexas a presente ata e cujas publicações foram dispensadas conforme o item “Convocação e Publicações 
Prévias” acima; 7.3. Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2019, no valor de R$160.000,00 (cento 
e sessenta mil reais); 7.4. Considerando que há prejuízos apurados nas Demonstrações Financeiras do exercício 
social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2018, a deliberação sobre a destinação dos resultados fi -
cou prejudicada, não havendo qualquer distribuição; 7.5. Aprovar a verba global e anual para remuneração dos 
membros da Administração da Companhia de até R$10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil reais), incluin-
do honorários, eventuais gratifi cações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores 
em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui 
os valores referentes aos encargos sociais e de FGTS que forem devidos, fi cando a cargo do Conselho de Admi-
nistração da Companhia a fi xação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representa-
ção e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2019, a verba 
global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do 
Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual, conforme Termo de Renúncia à Remu-
neração assinado nesta data; e 7.6. Dispensar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme faculta-
do pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 28 do Estatuto Social. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra-
tar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros 
da mesa e por todas as acionistas. São Paulo/SP, 26 de abril de 2019. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presiden-
te da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Acionistas: (1) COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CON-
CESSÕES, representada por seu procurador Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões; (2) CIIS - COMPANHIA DE 
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, representada por seu procurador Sr. Francisco de As-
sis Nunes Bulhões. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assem-
bleias Gerais nº. 01, às folhas 65 a 67. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretá-
rio. JUCESP nº 389.946/19-9 em 19.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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GRP GP20 Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 14.023.333/0001-40

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31/12/2018 e de 2017 (Valores em milhares de Reais)

As demonstrações contábeis completas encontram-se à disposição na sede da Companhia

Demonstrações do Resultado Abrangente 2018 2017
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício (931) (25.469)
Resultado abrangente total (931) (25.469)

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido

Capital 
social

Reserva 
de lucros

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 69.597 7.258 – 76.855
Aumento de capital 1.243 – – 1.243
Prejuízo do exercício – – (25.469) (25.469)
Absorção da reserva de lucros – (7.258) 7.258 –
Saldos em 31/12/2017 70.840 – (18.211) 52.629
Aumento de capital 649 – – 649
Prejuízo do exercício – – (931) (931)
Saldos em 31/12/2018 71.489 – (19.142) 52.347

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo/Lucro líquido do exercício (931) (25.469)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido
 (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Valor justo de propriedades para investimentos 314 27.794
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos – (3.572)
Aumento nos ativos operacionais: Impostos a recuperar (1) (1)
Outros créditos – 12
Aumento nos passivos operacionais: Impostos a recolher 3 12
Fornecedores 11 112
Adiantamento de clientes 135 49

Demonstrações dos Resultados 2018 2017
Receita operacional líquida 743 89
Custos (1.046) (893)
Prejuízo bruto (303) (804)
Despesas operacionais: Gerais e administrativas (319) (439)
Valor justo da propriedade para investimento (314) (27.794)
Prejuízo antes do resultado financeiro (936) (29.037)
Resultado financeiro: Despesas financeiras (7) (4)
Receitas financeiras 12 9
Prejuízo)/lucro antes do IR e da CS (931) (29.032)
R e CS: Corrente – (9)

Diferido – 3.572
Prejuízo)/lucro líquido do exercício (931) (25.469)

Ações no final do exercício 68.344.241 67.569.675
Prejuízo/Lucro líquido por ação básico e diluído atribuível aos acionistas
da Companhia ao final do exercício em Reais (0,0136) (0,3769)     Diretoria: Carlos Alberto Pereira Martins; Marcel Chalem

    Contador: Carlos Augusto Leite - CRC 1SP 240.786/O-7

2018 2017
Caixa aplicado nas atividades operacionais (469) (1.063)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de propriedades para investimentos – (72)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos – (72)
Das atividades de financiamento: Aumento de capital 649 1.243
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 649 1.243
Aumento/(diminuição) do saldo de caixa e equivalentes
 de caixa 180 108
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 120 12
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 300 120
Aumento/(diminuição) do saldo de caixa e equivalentes
 de caixa 180 108

Balanços Patrimoniais 2018 2017
Ativo/Circulante 426 245
Caixa e equivalentes de caixa 300 120
Tributos a recuperar 126 125
Não circulante 52.277 52.591
nvestimentos 52.276 52.590
ntangível 1 1

Total do ativo 52.703 52.836

Passivo e patrimônio líquido/Circulante 172 158
Fornecedores 133 122
Impostos a recolher 39 36
Não circulante 184 49
Adiantamento de clientes 184 49
Patrimônio líquido 52.347 52.629
Capital social 71.489 70.840
Prejuízos acumulados (19.142) (18.211)
Total do passivo e patrimônio líquido 52.703 52.836

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 2018 2017
Das atividades operacionais: Prejuízo do exercício (263) (12.898)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa 
 líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Valor justo de propriedades para investimentos (44) 12.930
Imposto de renda e contribuição social diferidos – (1.342)
Aumento nos ativos operacionais: Contas a receber (514) (36)
Impostos a recuperar (5) (1)
Despesas pagas antecipadamente 52 (3)
Outras contas a receber 35 (68)
Aumento nos passivos operacionais: Impostos a recolher 2 36
Fornecedores (56) (201)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (793) (1.583)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de propriedades para investimentos (2) –
Baixa de propriedades para investimentos – 15
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) 
 atividades de investimentos (2) 15
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 612 1.639
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 612 1.639
(Diminuição)/aumento do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa (183) 71
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 223 152
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 40 223
(Diminuição)/aumento do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa (183) 71

Demonstrações do Resultado 2018 2017
Receita operacional líquida 1.203 35
Custo (1.026) (123)
Lucro/(prejuízo) bruto 177 (88)
Receitas/(despesas) operacionais
Gerais e administrativas (394) (1.204)
Valor justo de propriedades para investimentos 44 (12.930)
Prejuízo antes do resultado financeiro (173) (14.222)
Resultado financeiro: Despesas financeiras (1) (20)
Receitas financeiras 40 6
Prejuízo antes do IR e da CS (134) (14.236)
IR e CS: Corrente (129) (4)
Diferido – 1.342
Prejuízo do exercício (263) (12.898)
Ações no final do exercício 45.076.018 44.417.647
Prejuízo por ação básico e diluído atribuível aos acionistas 
 da Companhia ao final do exercício em reais (0,01) (0,29)
Demonstrações das Mutações 

do Patrimônio Líquido
Capital  
social

Reserva  
de lucros

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 51.937 2.191 – 54.128
Aumento de capital 1.639 – – 1.639
Prejuízo do exercício – – (12.898) (12.898)
Absorção da reserva de lucros – (2.191) 2.191 –
Saldos em 31/12/2017 53.576 – (10.707) 42.869
Aumento de capital 612 – – 612
Prejuízo do exercício – – (263) (263)
Saldos em 31/12/2018 54.188 – (10.970) 43.218

Demonstrações do Resultado Abrangente 2018 2017
Prejuízo do exercício (263) (12.898)
Resultado abrangente total (263) (12.898)

Balanços Patrimoniais 2018 2017
Ativo/Circulante 668 419
Caixa e equivalentes de caixa 40 223
Contas a receber 550 36
Impostos a recuperar 45 40
Despesas pagas antecipadamente – 52
Outras contas a receber 33 68
Não circulante 42.705 42.659
Investimentos 42.704 42.658
Intangível 1 1
Total do ativo 43.373 43.078
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 155 209
Fornecedores 98 154
Impostos a recolher 57 55
Patrimônio líquido 43.218 42.869
Capital social 54.188 53.576
Prejuízos acumulados (10.970) (10.707)
Total do passivo e patrimônio líquido 43.373 43.078

GRP GP23 Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 14.023.158/0001-91

Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores em milhares de Reais, exceto quando mencionado)

As demonstrações contábeis completas encontram-se à disposição na sede da Companhia

Diretoria
Carlos Alberto Pereira Martins Marcel Chalem

Contador
Carlos Augusto Leite - CRC 1SP 240.786/O-7

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 2018 2017
Das atividades operacionais:Lucro líquido/(prejuízo)exercício(4.696)(11.745)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa 
 líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Valor justo de propriedades para investimentos 3.798 11.420
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos – (783)
Aumento nos ativos operacionais: Contas a receber (61) –
Impostos a recuperar (4) (20)
Despesas antecipadas 27 (1)
Outras contas a receber 86 (86)
Aumento nos passivos operacionais: Impostos a recolher 23 (8)
Obrigações trabalhistas – (19)
Fornecedores (158) (3)
Adiantamentos de clientes 7 94
Outras contas a pagar 60 –
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
 atividades operacionais (918) (1.151)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de propriedades para investimentos (1) (781)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1) (781)
Fluxo caixa atividades de financiamento: Aumento de capital 920 999
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 920 999
Aumento líquido/(diminuição) do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa 2 (933)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 438 1.371
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 440 438
Aumento líquido/(diminuição) do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa 2 (933)

GRP GP28 Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 18.115.897/0001-64

Demonstrações Cotábeis Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais 2018 2017

Ativo/Circulante 611 657
Caixa e equivalentes de caixa 440 438
Contas a receber 61 –
Despesas antecipadas – 27
Impostos a recuperar 110 106
Outras contas a receber – 86
Não circulante 58.653 62.450
Investimentos 58.653 62.450
Total do ativo 59.264 63.107
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 231 366
Fornecedores 186 344
Impostos a recolher 45 22
Não circulante 163 95
Adiantamentos de clientes 101 94
Outras contas a pagar 62 1
Patrimônio líquido 58.870 62.646
Capital social 73.316 72.396
Prejuízos acumulados (14.446) (9.750)
Total do passivo e patrimônio líquido 59.264 63.107

Demonstrações do Resultado 2018 2017
Receita líquidas 753 96
Custos (1.395) (120)
Prejuízo bruto (642) (24)
Receitas/(despesas) operacionais
Gerais e administrativas (217) (1.105)
Valor justo de propriedades para investimentos (3.798) (11.420)
Prejuízo antes do resultado financeiro (4.657) (12.549)
Resultado financeiro: Despesas financeiras (8) (5)
Receitas financeiras 52 45
Prejuízo antes do IR e da CS (4.613) (12.509)
IR e CS: Corrente (83) (19)
Diferido – 783
Prejuízo do exercício (4.696) (11.745)
Ações no final do exercício 73.558 72.405
Prejuízo por ação básico e diluído atribuível aos acionistas
 da Companhia ao final do exercício em Reais (0,064) (0,162)
Demonstrações das Mutações 

do Patrimônio Líquido
Capital  
social

Reserva  
de lucros

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 71.397 1.995 – 73.392
Aumento de capital 999 – – 999
Prejuízo do exercício – – (11.745) (11.745)
Absorção da reserva de lucros – (1.995) 1.995 –
Saldos em 31/12/2017 72.396 – (9.750) 62.646
Aumento de capital 920 – 920
Prejuízo do exercício – – (4.696) (4.696)
Saldos em 31/12/2018 73.316 – (14.446) 58.870

Demonstrações do Resultado Abrangente 2018 2017
Prejuizo do exercício (4.696) (11.745)
Resultado abrangente total (4.696) (11.745)

As demonstrações contábeis completas encontram-se à disposição na sede da Companhia

Diretoria
Carlos Alberto Pereira Martins Marcel Chalem

Contador
Carlos Augusto Leite - CRC 1SP 240.786/O-7

GRP GP29 Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 18.115.906/0001-17

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31/12/2018 e de 2017 (Valores em milhares de Reais)

Diretoria
Carlos Alberto Pereira Martins Marcel Chalem

Contador
Carlos Augusto Leite - CRC 1SP 240.786/O-7

As demonstrações contábeis completas encontram-se à disposição na sede da Companhia

Balanço Patrimonial 2018 2017
Ativo/Circulante 56 215
Caixa e equivalentes de caixa 36 197
Impostos a recuperar 20 18
Não circulante 18.306 24.261
Investimentos 18.306 24.261
Total do ativo 18.362 24.476
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 36 6
Fornecedores 31 3
Impostos a recolher 5 3
Patrimônio líquido 18.326 24.470
Capital social 27.592 27.592
Prejuízo acumulado (9.266) (3.122)
Total do passivo e patrimônio líquido 18.362 24.476

Demonstrações do Resultado 2018 2017
Receitas/(despesas) operacionais
Gerais e administrativas (196) (145)
Provisão de doação (3.421) –
Valor justo de propriedades para investimentos (2.534) (3.534)
Prejuízo antes do resultado financeiro (6.151) (3.679)
Resultado financeiro: Despesas financeiras (1) (2)
Receitas financeiras 8 29
Prejuízo antes do IR e da CS (6.144) (3.652)
IR e CS: Corrente – (7)
Diferido – 282
Prejuízo do exercício (6.144) (3.377)
Ações no final do exercício 27.592 27.592
Prejuízo por ação básico e diluído atribuível aos acionistas
 da Companhia ao final do exercício em Reais (0,2227) (0,1224)

Demonstrações do Resultado Abrangente 2018 2017
Prejuízo do exercício (6.144) (3.377)
Resultado abrangente total (6.144) (3.377)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social Reserva de Prejuízos

subscrito lucros acumulados Total
Saldos em 31/12/2016 27.592 255 – 27.847
Prejuízo do exercício – – (3.377) (3.377)
Absorção da reserva de lucros – (255) 255 –
Saldos em 31/12/2017 27.592 – (3.122) 24.470
Prejuízo do exercício – – (6.144) (6.144)
Saldos em 31/12/2018 27.592 – (9.266) 18.326

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 2018 2017
Das atividades operacionais: Prejuízo do exercício (6.144) (3.377)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido
 (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Valor justo de propriedades para investimentos 2.534 3.534
Imposto de renda e contribuição social diferidos – (282)
Provisão de doação 3.421 –
(Aumento) nos ativos operacionais: Aplicações financeiras – 208
 Impostos a recuperar (2) (2)
Aumento nos passivos operacionais: Impostos a recolher 2 (55)
 Fornecedores 28 3
Caixa líquido aplicado pelas (gerado nas) 
 atividades operacionais (161) 29
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de propriedades para investimentos – (41)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos – (41)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de imposto de renda e contribuição sindical – 30
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento – 30
(Diminuição)/aumento do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa (161) 18
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 197 179
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 36 197
(Diminuição)/aumento do saldo de caixa
 e equivalentes de caixa (161) 18

Data e Local: 01/06/2019, 9h, na sede social. Presença: totalidade do capital. Mesa: Samuel Seibel, 
Presidente; Andrea Laserna Seibel, Secretária. Convocação: dispensada. Deliberações: I. Aumento do 
Número de Diretores: 1.1. deliberaram pelo aumento do número de membros que compõem a Diretoria 
existentes na Companhia para até 07 Diretores, sendo que com exceção do Diretor Geral e do Diretor 

II. Da 
Extinção do Cargo de Diretor Comercial: 2.1 decidem os Acionistas pela extinção do Cargo de Diretor 
Comercial, mantendo-se o Diretor já eleito para ocupar o cargo de Diretor Comercial como Diretor sem 

III. Alteração do Estatuto Social: 3.1. Em razão das deliberações dispostas nos 
itens 1.1 e 2.1, acordam os acionistas pela alteração dos Artigos 15º; § 2º do Artigo 19º; Artigo 20º. e 
seu § 1º, bem como pela inclusão dos §§ 4º e 5º. no mesmo artigo. IV. Eleição dos Membros da Admi-
nistração: 4.1. deliberaram pela reeleição dos Srs. Salo Davi Seibel e Samuel Seibel para compor o 
Conselho de Administração, bem como pela eleição de Alex Laserna Seibel

atos até então praticados, para um novo mandato de 03 anos, e sendo assim o Conselho da Companhia 
será composto da seguinte forma: (i) Salo Davi Seibel, CPF/MF n.º 047.345.997-34; (ii) Alex Laserna 
Seibel, CPF n° 356849588-00; e (iii) Samuel Seibel, CPF/MF nº 757.423.818-91; 4.2. Para compor a 
Diretoria da Companhia, por um mandato de 01 ano, que se estenderá até 31/05/2020
os seguintes membros: (i) Diretora Geral - Andrea Laserna Seibel, CPF/MF n.º 140.725.018-32; (ii) 
Diretor Administrativo e Financeiro - Emilio Janner Romualdo, CPF/MF n.º 871.597.676-91; e (iii) 
como  (i) Nicolai Sampaio Mariano, CPF/MF nº 053.361.276-47; 
(ii) Vanessa Cristina Miranda Fontoura, CPF 782.278.446-34; (iii) Jeferson da Silva Araujo, CPF 
212.906.658-50; (iv) Silvio Ricardo Fernandes, CPF 646.414.148-15; (v) Rafael Carrenho Batista, 
CPF 310.043.398-01. 5.1. Aprovam a consolidação do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 01/06/2019. Samuel Seibel - Presidente; Andrea Laserna Seibel - Secretária. JUCESP n. 
390.000/19-0, em sessão de 19/7/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.  Anexo I. Estatuto 
Social da Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A. Denominação: Artigo 1º. A Companhia tem a 
denominação de Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens S.A., sendo regida por este Estatuto Social, 
pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e demais disposições legais aplicáveis. Sede Social: Artigo 2º. A 
Companhia tem sua sede e foro no Município de São Paulo/SP, na Rua Bartolomeu Paes, 136, Vila 
Anastácio, CEP: 05092-000, podendo, por deliberação dos membros do Conselho de Administração, 

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto o co-
mércio de madeiras, ferragens, artefatos, subprodutos e produtos correlatos, inclusive, de produtos 
químicos para tratamento de madeira, bem como a industrialização, por sua conta ou de terceiros, de 
todos estes produtos, montagem e instalação, compra e venda de máquinas novas e usadas, represen-

-
riais e equipamentos, participação societária em outras empresas e o comércio varejista de livros. 
Duração da Sociedade: Artigo 4º. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capital Social e 
Ações: Artigo 5º
91.031.602,34, divididos em 45.515.801 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 
1º. As ações representativas do Capital Social são indivisíveis em relação à Companhia. § 2º. As ações 
são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes, 

estes serão assinados por 2 Diretores. § 3º. A cada ação ordinária corresponde um voto nas delibera-
ções das Assembleias Gerais. Artigo 6º. 
Companhia, na proporção das ações já possuídas anteriormente. Artigo 7º. À Companhia é facultado 
emitir ações ordinárias e preferenciais, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações 
já existentes, ou que possam vir a existir, desde que o número de ações preferenciais não ultrapasse o 
limite de 50% do total do capital social. Das Assembleias Gerais: Artigo 8º. À Assembleia Geral com-
pete as atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.404/76, e pelo presente Estatuto Social. Artigo 
9º. As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo da Lei nº 6.404/76 e, extraordina-
riamente, sempre que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea de 

 § Único. 
Lei nº 6.404/76, devendo constar do Edital de Convocação, a data, hora e local das Assembleias Gerais, 

-
lecido que este prazo poderá ser reduzido ou mesmo dispensado se houver o comparecimento da tota-
lidade dos acionistas à Assembleia Geral. Artigo 10. As Assembleias Gerais serão convocadas por 
qualquer membro do Conselho de Administração, e instalar-se-ão, em primeira convocação, exceto nos 
casos em que maior quorum for determinado por lei, com a presença de acionistas representando, no 
mínimo, 2/3 do Capital Social com direito a voto, e com qualquer número, em segunda convocação. § 
1º. As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo acionista aclamado pela maioria dos 
acionistas presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um Secretário. § 2º. -
nistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos da Lei nº 

§ 3º. 

3/4 do Capital Social com direito a voto: 1. aprovação de qualquer reorganização ou reestruturação 
societária envolvendo a Companhia e/ou seus direitos e obrigações, inclusive incorporações, incorpo-
rações de ações, cisões, fusões, aumentos e reduções de capital, ou qualquer operação similar às lis-

quaisquer outros títulos ou valores mobiliários emitidos pela Companhia; 3. requerimento de liquida-

Companhia ou de quaisquer de suas Controladas, ou qualquer procedimento similar ou com efeitos 
-

nhia, incluindo transformação do tipo societário da Companhia; 5. criação, emissão, resgate, amorti-
zação, grupamento ou desdobramento de ações representativas do capital da Companhia, incluindo, 

relacionados com o capital social da Companhia; e 6. aprovação de contas e deliberação sobre divi-
dendos aos acionistas. Administração e Representação: Artigo 11. A Companhia será administrada por 
um Conselho de Administração e por uma Diretoria, os quais serão constituídos e exercerão as atribui-
ções e os poderes conferidos pela lei e pelas disposições do presente Estatuto e do Acordo de Acionistas 
da Companhia § 1º

exigidas por lei, dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. § 2º
Administração não terão direito a qualquer compensação. A remuneração agregada da Diretoria deve-

de Sociedades por Ações e o Acordo de Acionistas da Companhia. Conselho de Administração: Artigo 
12.

sendo permitida a reeleição. § 1º -
signado por votos da maioria dos Conselheiros e não deverá ter voto de minerva. § 2º. No caso de uma 
vacância temporária, destituição, renúncia, substituição ou qualquer outro evento que implique a ne-
cessidade de substituição de qualquer dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a 
respectiva substituição deverá ser aprovada em Assembleia Geral, sujeita às disposições deste Esta-
tuto Social, da Lei de Sociedades por Ações e do Acordo de Acionistas da Companhia. Artigo 13.
Conselho de Administração se reunirá 1 vez por ano em sessão ordinária, e em tantas sessões extraor-
dinárias quantas considerar necessárias e convocadas de acordo com o § 1º abaixo. § 1º. As Reuniões 
do Conselho de Administração, ordinárias e extraordinárias, deverão ser convocadas por qualquer 
Conselheiro ou pelo Diretor Geral, por meio de uma convocação por escrito para ser entregue em mãos 

-
-

deve dispor sobre (i) as matérias a serem decididas na reunião do Conselho de Administração, incluin-
do qualquer documentação relevante relacionada; (ii) a data, hora e local propostos para a reunião do 
Conselho de Administração; e (iii) o número de telefone apropriado para que os Conselheiros possam 

-
pendente das formalidades acima, nenhuma matéria que não tenha sido incluída na convocação para 
a reunião poderá ser aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, a não ser que todos os 
Conselheiros compareçam à reunião e concordem em deliberar sobre tal matéria. § 2º. As formalidades 
para a convocação de Reunião do Conselho de Administração previstas nesta Cláusula podem ser 
dispensadas se todos os Conselheiros comparecerem à Reunião do Conselho de Administração. § 3º. 
presidente da reunião do Conselho de Administração deverá ser o Presidente do Conselho de Adminis-

deverá indicar qualquer pessoa presente na Reunião do Conselho de Administração para atuar como 
secretário, responsável por anotar as discussões e deliberações dos Conselheiros. A ata de Reunião de 

-
ções a terceiros, e, também caso seja necessário, poderá ser publicada, observada a Lei das Socieda-
des por Ações. § 4º. A Reunião do Conselho de Administração somente será validamente instalada: (i) 
em primeira convocação, com a presença de todos os Conselheiros, e em segunda convocação, com a 
presença de qualquer número de Conselheiros; ou (ii) no caso de Reunião do Conselho de Administra-

Conselho de Administração da Companhia somente será validamente instalada em primeira ou segun-
da convocações, com a presença de todos os Conselheiros. § 5º. Qualquer Conselheiro poderá partici-

conforme mencionado acima podem, contudo, tanto (i) serem representados por outro Conselheiro por 
meio de uma procuração a ser entregue ao Presidente do Conselho de Administração; ou (ii) apresentar 
seus votos por escrito ao presidente da Reunião do Conselho de Administração em mãos ou através de 

-
-

sicamente à Reunião do Conselho de Administração devem ser considerados presentes em tal reunião. 
-

assim que a reunião terminar, os quais deverão ser registrados na ata da reunião. § 6º. Em qualquer 
reunião do Conselho de Administração, cada Conselheiro terá direito a 1 voto, exceto se disposto de 
forma contrária pela lei. Salvo pelas matérias previstas no Artigo 14 abaixo, todas as outras matérias 
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-
tiva reunião do Conselho de Administração. Artigo 14. A aprovação das seguintes matérias estão su-
jeitas ao voto favorável de 2/3 dos Conselheiros da Companhia, em conformidade com o Acordo de 
Acionistas: 1. contratação de dívida pela Companhia e/ou qualquer de suas Controladas; 2. formação 

participação em outra sociedade; 4. concessão de garantias de qualquer natureza, em nome da Com-

1.000.000,00; 6. deliberações sobre remuneração da Diretoria; e 7. abertura e fechamento de lojas e 
Diretoria: Artigo 15 - A Diretoria será composta por até 7 membros, pessoas 

naturais, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho 
de Administração, sendo um Diretor Geral, um Diretor Administrativo e Financeiro e até 05 Diretores 

§ 1º. A Direto-
§ 2º. É expressamente vedado e será nulo de pleno di-

reito o ato praticado por qualquer administrador, procurador ou funcionário da Companhia que a en-

responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. § 3º. 

Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do Termo de Posse no livro respectivo, 
prestando as informações exigidas por lei, independentemente de caução. Artigo 16. A remuneração 
dos membros da Diretoria, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo 

Artigo 17. No 
-
-

mento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua recusa em cumprir suas respec-
tivas obrigações, o Diretor deverá ser substituído por substituto designado pelos acionistas em 

Artigo 18. -
panhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e 

dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral. Artigo 19. A Diretoria se reunirá sempre que ne-
cessário, mediante a convocação de qualquer diretor, na sede da Companhia. § 1º. As deliberações da 
Diretoria serão registradas em atas lavradas no competente livro de Registro de Atas de Reuniões da 
Diretoria. § 2º. A Diretoria somente se reunirá com a presença de, no mínimo, 03 Diretores, consideran-
do-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre as matérias objeto da ordem do dia, devendo 
obrigatoriamente estar presente o Diretor Geral. Será considerado como presente o Diretor que partici-

-

mesma data da Reunião, na qual deverá constar autorização para que outro Diretor presente na refe-
rida Reunião assine a ata desta em seu nome. § 3º. As deliberações serão aprovadas por maioria de 
votos dos Diretores em exercício. Artigo 20. Compete fundamentalmente aos Diretores: (a) zelar pela 
observância da lei e deste Estatuto Social; (b) coordenar o andamento das atividades normais da 
Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em 

sociais; e (d) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários. § 1º. 

-
nhia, como por exemplo: contratos de qualquer natureza e de qualquer valor, abertura e movimentação 
de contas bancárias, emissão e endosso de cheques, retiradas de talonários de cheques da Companhia 

-
rios, requer, em qualquer caso, a assinatura em conjunto de (i) dois Diretores, sendo necessariamente 
o Diretor Geral em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro; ou (ii) o Diretor Geral em conjun-

(iii) dois Procuradores também com poderes espe-
§ 2º. A sociedade poderá, ainda, ser representada por um Diretor ou um Procurador com pode-

-
-

empresas de transporte aéreo e empresas de telefonia e comunicações que não implique criação de 
obrigações ou renúncia a direitos. § 3º. As procurações em nome da Companhia serão sempre outor-
gadas por 2 Diretores assinando em conjunto, sendo necessariamente o Diretor Geral em conjunto com 

-
gadas individualmente mediante a assinatura de um Diretor ou de um Procurador com poderes para 
tanto, sem que necessariamente seja atribuído prazo de validade. § 4º. 

Sempre em Conjunto Com o Diretor Geral, ou com o Diretor Admi-

Companhia, contratos, distratos e propostas técnicas e comerciais de qualquer contrato em nome da 
outorgante, cujo valor máximo das obrigações assumidas durante o ano civil com o mesmo contratado, 

§ 5º. 
É vedado, de pleno direito, aos 
transação/contrato, a assinatura de contratos com natureza e objeto voltados a: aquisição de softwa-

-

Estatuto. Do Conselho Fiscal: Artigo 21. A Companhia terá um Conselho Fiscal, não permanente, que 
somente será instalado quando solicitado por acionistas, na forma prescrita em lei. § 1º. 
Fiscal, quando em funcionamento, será composto por, no mínimo, 3, e no máximo 5 Conselheiros efe-
tivos e igual número de suplentes. § 2º. -
dades dos Conselheiros obedecerão ao disposto na legislação em vigor. § 3º. A remuneração dos 

-
gal. Do Exercício Social e da Distribuição de Resultados: Artigo 22. 
01/01 e encerra-se em 31/12 de cada ano. Artigo 23. 

-
das no exercício. § Único. A Diretoria poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, 
observadas as disposições legais. Artigo 24. Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, 
antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a 

-
vas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 25. 
artigo 191, da Lei nº 6.404/76, 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constitui-
ção da reserva legal, que não excederá 20% do Capital Social. Artigo 26. No exercício em que o mon-

-
bleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria, destinar o 
excesso à constituição de reservas de lucros a realizar. Artigo 27. Do saldo restante, feitas as deduções 
e destinações referidas nos Artigos antecedentes, será distribuído aos acionistas um dividendo obri-

pelos acionistas. Artigo 28. -
ral, observados os termos da lei. Artigo 29. 
da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em benefício da Com-
panhia. Artigo 30. -
lados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, nos termos do artigo 
204, § 2º, da Lei nº 6.404/76. Artigo 31. Por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser pagos ou 

em lei, com base em balanços anuais ou intermediários, nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249, de 

lei. Do Direito de Preferência: Artigo 32. Nenhum acionista poderá ceder, transferir ou, de qualquer 
-

posto neste Estatuto Social. Artigo 33

tal participação societária, as ações de propriedade do acionista ofertante). § 1º -

§ 2º -
rida no § anterior, o acionista fará ao destinatário expressa comunicação de sua intenção de dispor de 
suas ações, indicando (i) a forma de alienação, (ii) o preço, (iii) as condições de pagamento e (iv) todas 

§ 3º. Será condição para a concretização e validade 

-

retirante, ato ilícito, sujeito à indenização por perdas e danos. § 4º. Com exceção do disposto no § 
anterior - que haverá de ser observado -, as regras e limitações estabelecidas nesta cláusula não se 

direta ou indiretamente, controladora ou controlada, pelo acionista retirante. Da Dissolução e da Li-
quidação: Artigo 34. A Companhia será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos previstos em 
lei, ou por deliberação da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da liqui-

-
do seus poderes e estabelecendo suas remunerações, conforme previsto em lei. Disposições Gerais: 
Artigo 35. -
ral, a eles aplicando-se as disposições da Lei nº 6.404/76. Artigo 36. -
rá em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral. 

JUCESP n. 390.000/19-0, em sessão de 19/7/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP. 930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária WINDSOR INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.094.292/0001-43, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010,  nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de
Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 24/02/2016,
aditado em 26/07/2017, devidamente registrado e averbado sob nº R1, R2 e Av. 03, na matrícula nº 233.385,
no qual figuram como fiduciantes DALTON TOGO DE CAR VALHO, brasileiro, divorciado, empresário,
portador da Cédula de Identidade com RG nº 20.961.371-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 111.280.478-
10 e, REGINA CELIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, supervisora de RH, portadora da Cédula de
Identidade com RG nº 14.083.117-4-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 029.210.878-80, ambos residentes
e domiciliados na Rua Evangelina, nº 1221, apto 23, Vila Carrão, São Paulo/SP, CEP: 03.421-000, levará à
PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 05/08/
2019 às 11h00min, no escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São
Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 976.770,69(novecentos e setenta
e seis mil e setecentos e setenta reais e sessenta e nove centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado
com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL:Apartamento nº
123, localizado no 1º pavimento ou 2º andar da Torre 2 denominada Blanc (Bloco B) do
“CONDOMÍNIO CHATEAU MONET RESIDENCE GARDEN”, situado na Rua Mateus Garcia, nº 919,
no 22º Subdistrito, Tucuruvi, São Paulo-SP,com a área real privativa de 106,000m2, a área real comum
de 119,699m2 (já incluída a área referente a 02 (duas) vagas indeterminadas na garagem coletiva do
empreendimento situada no 3º subsolo/nível 87,10 ou garagem 2 e/ou 2º subsolo/nível 90,35 ou
garagem 1); a área real total de 225,699m2; equivalente a uma fração ideal de 0,005380 no terreno e
nas partes de propriedade e uso comum do condomínio. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO,
DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 07/08/2019 às 11h00min, no mesmo local,
a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 737.626,67 (setecentos e trinta
e sete mil e seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos)e, neste será aceito o maior lance
oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data,
acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais
eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade,
despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio
onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para
o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço
alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se
encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro
correspondente é 5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilão. No caso de não cumprimento da
obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por
perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado
á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste
leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o
leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº.
22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483
ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br 19, 25/07 e 01/08/19

Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1010222-43.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci
Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - SP, na forma da lei, etc. Faz
saber a Maria Luiza da Silva, CPF 440.209.534-49, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido
por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar o
pagamento da importância de R$ 9.795,95 (28/11/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Ficando ciente ainda, que
nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
sua impugnação, bem como de que será retomada a posse do imóvel pela exequente, tendo a executada o
prazo de 60 dias para desocupá-lo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23 de julho de 2019. 01 e 02/08
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EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 
DIAS. PROCESSO Nº 1005292-73.2019.8.26.0004 O MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. ALBERTO 
GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem 
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração 
de Regime de Bens movida por Luciana Reis Costa Colossi e 
Rodrigo Costa Colossi, por meio da qual os requerentes 
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O 
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do 
CPC, informando que o casal pretende a alteração do atual 
regime da comunhão parcial de bens para o da separação 
total de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2019.                     [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1074819-
91.2014.8.26.0100 (USUC 943) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Celso Ayres Monteiro, Herdeiros de Maria de Lourdes 
Teixeira Monteiro, a saber: Cecília de Lourdes Monteiro 
Alcântara, Joaquim Barros Alcântara Filho, Regina de Lourdes 
Monteiro Surerus; Severino Justino de Freitas, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que Rosina Fernandes de Souza, Luiz Alberto de Souza e 
Rosangela da Costa de Souza, ajuizaram ação de USUCAPI-
ÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localiza-
do na Rua Benedito Carlos Brunini, nº 84, esquina com a Rua 
Alfredo C. Martins Limoeiro, Distrito Miguel Paulista-São Paulo 
SP, com área de 205,50 m², contribuinte nº 111.227.0006-6, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.         [1,2] 
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Brasil é maioria entre os
concorrentes ao título do US Open
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Mais seis brasileiros vão
disputar vagas para as oitavas de
final do US Open of Surfing, au-
mentando para onze o pelotão
verde-amarelo entre os 24 con-
correntes ao título do segundo
QS 10000 do ano na Califórnia,
Estados Unidos. O campeão
mundial Adriano de Souza, os
também paulistas Caio Ibelli e
Weslley Dantas, os catarinenses
Tomas Hermes e Mateus Herdy
e o pernambucano Luel Felipe,
passaram suas baterias nas on-
das de Huntington Beach na ter-
ça-feira, para se juntar aos cin-
co que já tinham se classificado
na segunda-feira.

O dia começou bem para o
Brasil, com Caio Ibelli despa-
chando o número 1 World Surf
League Championship Tour, Ko-
lohe Andino, logo na primeira
bateria. O brasileiro achou uma
esquerda que abriu a parede para
fazer mais manobras com seu
backside. Ele ganhou nota 8,0
nessa onda que decidiu a vitória
por 13,03 pontos, enquanto o
californiano não conseguiu nem
uma nota 5 nas duas únicas que
surfou. O líder do CT acabou eli-
minado pelo 102ª colocado no

ranking do WSL Qualifying Se-
ries, o australiano Kalani Ball,
por 11,10 a 9,57 pontos.

Na segunda bateria do dia,
entraram três brasileiros do li-
toral paulista para disputar duas
vagas com um australiano e
Liam O´Brien ficou com uma
delas. O ubatubense Weslley
Dantas começou bem com nota
6,83 e venceu por 11,83 pontos,
mas o australiano superou os
dois surfistas de São Sebastião
com o 4,87 recebido em sua úl-
tima onda. Ele ficou em segun-
do com 11,20 pontos, contra
9,27 do Miguel Pupo e 8,26 do
Thiago Camarão.

A terceira bateria foi a única
sem brasileiros e o bicampeão
do US Open, Kanoa Igarashi,
venceu com Jack Freestone,
vice-campeão no primeiro QS
10000 do ano na África do Sul,
passando com ele. O australia-
no entrou no grupo dos dez que
o WSL Qualifying Series clas-
sifica para o CT, tirando o per-
nambucano Ian Gouveia da lis-
ta. E quem o derrotou na final
do Ballito Pro na África, caiu no
confronto seguinte. Deivid Sil-
va perdeu junto com o ex-top,

Caio Ibelli - SP

Matt Wilkinson, para o jovem
australiano Morgan Cibilic na
bateria vencida por Barron Ma-
miya. O havaiano estava fechan-
do o G-10 e foi dormir a terça-
feira em sétimo no ranking.

DOBRADINHA CONFIR-
MADA – Mais três brasileiros
entraram no confronto seguinte
com outro australiano, mas des-
sa vez a dobradinha verde-ama-
rela foi confirmada pelo cam-
peão mundial Adriano de Souza
e por Luel Felipe. Mineirinho
venceu por 12,77 pontos e o
pernambucano fez 12,60, sur-
fando bem também em Hunting-

ton Beach. Reef Heazlewood
ficou em terceiro com 10,30 e
o catarinense Willian Cardoso
em quarto com 10,20.

Willian perdeu, mas outros
dois catarinenses passaram as
baterias que fecharam a tercei-
ra fase, ambos em segundo lu-
gar. Tomas Hermes fez o maior
placar do Brasil na terça-feira,
13,90 pontos. Só que o califor-
niano Griffin Colapinto bateu os
recordes do dia, sendo o único
a superar a nota 8,00 do Caio
Ibelli, com o 8,33 que somou
com 7,67 na vitória por 16,00
pontos. E na última, o jovem

Mateus Herdy impediu uma do-
bradinha americana, mas foi por
pouco, 11,97 a 11,17 do Jake
Marshall. O favorito Conner
Coffin do CT, venceu por 12,64
pontos.

PRIMEIRO QS 10000 FE-
MININO – Depois das sete ba-
terias que restavam para fechar
a terceira fase, a terça-feira
prosseguiu com o Vans US Open
of Surfing abrindo o primeiro
QS 10000 feminino da história
do WSL Qualifying Series. Fo-
ram doze baterias disputadas, as
seis da primeira fase e metade
da segunda fase, quando entram
as estrelas do CT. Apenas três
surfistas da América do Sul con-
seguiram vagas para competir
em Huntington Beach e as duas
que estrearam, já perderam.

A argentina Josefina Ané en-
trou na última da primeira fase
e ficou em quarto lugar contra a
francesa Vahine Fierro, a ame-
ricana Meah Collins e a espa-
nhola Garazi Sanchez-Ortun. A
cearense Silvana Lima estreou
duas baterias depois, na segun-
da da segunda fase, sendo tam-
bém eliminada em sua primeira
atuação na Califórnia, por duas
surfistas bem mais jovens, a ca-
liforniana Alyssa Spencer e a
australiana Zahli Kelly.

Apesar da derrota, foi uma

bateria especial, com Silvana
dividindo o line-up com a havai-
ana Bethany Hamilton, que foi
até tema de filme contando sua
história de competir mesmo de-
pois de perder um braço em um
ataque de tubarão quando era
mais jovem. Outra top do CT
barrada na terça-feira foi a fran-
cesa Johanne Defay e mais seis
vão estrear no primeiro QS
10000 da história, na segunda
metade da segunda fase, que fi-
cou para abrir a quarta-feira.

Uma delas é a heptacampeã
mundial Stephanie Gilmore, que
encabeça a sétima bateria, a pri-
meira à entrar no mar. A gaúcha
Tatiana Weston-Webb está na ter-
ceira do dia, com a japonesa
Mahina Maeda, a australiana Kir-
ra-Belle Olsson e a experiente
Claire Bevilacqua, da Itália. Tati-
ana é a última esperança de título
feminino do Brasil no US Open
of Surfing e ela vem embalada de
um vice-campeonato no QS 6000
Nissan Supergirl Pro, no último
domingo em Oceanside, tam-
bém na Califórnia.

O QS 10000 Vans US Open
of Surfing está sendo transmi-
tido ao vivo de Huntington Be-
ach pelo
www.worldsurfleague.com e
pelo Facebook Live e pelo apli-
cativo da World Surf League.

F
ot

o/
Je

nn
y 

H
er

ro
n

A temporada 2019 do
IMSA WeatherTech Sports-
Car Championship entra em
sua reta final. Neste domingo
(4), os brasileiros Pipo De-
rani e Felipe Nasr voltam à
pista para a disputa da oitava
etapa do calendário em
Elkhart Lake, no circuito
Road America.

Vice-líderes, com uma vi-
tória e outros dois pódios, a
dupla do #31 Whelen Engine-
ering Cadillac DPi-V.R quer
voltar ao topo e terá o bom re-
trospecto da equipe no traça-
do de 6,5 km e 14 curvas
como um motivo extra para
aumentar a boa expectativa
para a disputa.

A Whelen Engineering Ra-
cing já venceu em Road Ame-
rica em 2015 e 2016, com
Eric Curran e Dane Cameron.
No ano passado, com Nasr no
time ao lado de Curran, tam-
bém foi ao pódio, com um
terceiro lugar.

A prova de 2h40 de dura-
ção terá sua largada no domin-
go às 15h35 de Brasília. Os
treinos livres começam na
sexta-feira (2), com o classi-
ficatório no sábado (3), a par-
tir das 15h25 de Brasília.

“Tivemos uma grande dis-
puta no ano passado para che-
gar ao pódio em Road Ameri-
ca e espero que possamos es-
tar de volta neste fim de se-
mana”, declarou Nasr, atual
campeão do IMSA.

“Sempre soube que essa
pista era muito legal para se
pilotar, mas no ano passado
descobri o quanto os fãs são
incríveis lá também. É um lu-
gar muito especial”, destacou
o brasiliense.

“Precisamos aproveitar ao

IMSA: Nasr e Derani
lutam para voltar ao

topo na reta final
da temporada
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Nasr foi ao pódio em Road America no ano passado, em 3º

máximo as próximas corri-
das. Nossa equipe está traba-
lhando muito bem e estamos
muito focados”, completou
Nasr.

Os brasileiros estão a
apenas três pontos da lideran-
ça. Derani, que já venceu em
Road America em 2017,
quando corria por outra equi-
pe, também destacou o dese-
jo de voltar ao alto do pódio.

“Queremos vencer corri-
das e voltar ao topo do cam-
peonato. Então, estou anima-
do para correr em Road Ame-
rica”, disse o piloto paulista.

“Temos apenas três corri-
das até o final da temporada,
então todas serão cruciais.
Road America é uma das mi-
nhas pistas favoritas no nos-
so calendário e mal posso es-
perar para guiar o Whelen Ca-
dillac lá pela primeira vez”,
continuou Derani.

“Espero que possamos ter
uma boa velocidade e lutar
por um grande resultado nes-
te fim de semana”, comple-
tou o tricampeão das 12 Ho-
ras de Sebring (2016, 18, 19).

Além dos brasileiros, a
equipe Action Express Ra-
cing também conta com a du-
pla portuguesa João Barbosa
e Filipe Albuquerque na tem-
porada regular do IMSA, a
bordo do #5 Mustang Sam-
pling Cadillac DPi-V.R.

Os portugueses ocupam a
sétima colocação na classifi-
cação do campeonato e tam-
bém buscam voltar ao pódio,
onde já subiram duas vezes
este ano, com uma vitória em
Long Beach e um terceiro lu-
gar em Sebring. Barbosa tam-
bém tem uma vitória em Road
America, na temporada 2014.

Kartismo: AKSP encerra
primeiro turno nesta quinta-feira

Edu Abrantes (11) e Anthony Peperone estão na briga na
Graduados

A Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP) tem ape-
nas seis meses e já está em fes-
ta. Neste dia 1º de agosto a AKSP
vai realizar a sétima etapa de seu
campeonato, e as provas marca-
rão o encerramento do primeiro
turno do certame no Kartódro-
mo de Interlagos, em São Paulo
(SP), e serão aclamados os três
primeiros campeões. Edu Abran-
tes (Graduados), Paulo
Sant’Anna (Sênior) e Rogério
Cebola (Light) são os líderes do
turno com um descarte.

O campeonato da AKSP é
disputado em dez etapas no de-
correr do ano, com três turnos.
O primeiro compreende a pri-
meira, terceira, quinta e sétima
etapas, e tem um descarte. O se-
gundo turno considera a segun-

da, quarta, sexta e oitava etapas,
e também desconsidera o pior
resultado, desde que não seja por
desclassificação desportiva. E o
terceiro turno considera a pon-
tuação bruta da nona e décima
etapas, sem qualquer descarte.
Ao final de cada turno serão pre-
miados o campeão e vice, e ao
final das dez corridas os pilotos
com maior pontuação e com os
dois descartes, serão consagra-
dos como os grandes campeões
da temporada nas categorias Li-
ght, Sênior e Graduados.

Com seis etapas realizadas, o
líder na pontuação geral da Gra-
duados é Anthony Peperone, com
117 pontos, 26 de vantagem so-
bre Galvane Ruivo. No entanto,
no primeiro turno e consideran-
do um descarte, a liderança é do

experiente Edu Abrantes, com 47
pontos, apenas dois de folga para
o jovem Anthony Peperone.

Na Sênior, Eduardo Abrantes
é o líder com 120 pontos, 14 de
dianteira sobre o santista Wag-
ner Ruivo Ferreira. Já no primei-
ro turno Paulo Sant’Anna lidera
com 51 pontos, enquanto Eduar-
do Abrantes vem a seguir com
quatro pontos a menos.

Já na Light, Rogério ‘Cebo-
la’ soma 117 pontos, com vanta-
gem de 24 pontos sobre Gerson
Roschel, enquanto no primeiro
turno, que será encerrado só com
três etapas, a diferença entre eles
é de apenas um ponto.

Pontuação Geral da Gradua-
dos da AKSP depois de seis eta-
pas: 1) Anthony Peperone, 117;
2) Galvane Ruivo, 91; 3) Geor-
ge Shi Wen NG, 87; 4) Nelson
Reple, 83; 5) Edu Abrantes, 80;
6) Henrique Morbi, 77; 7) Al-
berto Otazú e Vinicius Silva,
69; 9) Iury Bustamante, 66; 10)
Irceu Ribeiro, 65.

Pontuação do 1º turno da
Graduados da AKSP depois de
três etapas, com um descarte:
1) Edu Abrantes, 47; 2) Anthony
Peperone, 45, 3) George Shi
Wen NG, 41; 4) Danilo Cauê,
40; 5) Fábio Cunha, 39; 6) Hen-
rique Morbi, 39; 7) Iury Busta-
mante, 35; 8) Nelson Reple, 32;
9) Irceu Ribeiro, 32; 10) Fábio
Cedro, 32.

Pontuação Geral da Sênior da
AKSP depois de seis etapas: 1)
Eduardo Abrantes, 120; 2) Wag-

ner Ruivo Ferreira, 106; 3) Pau-
lo Sant’Anna, 90; 4) Fernando
Teles, 83; 5) Jorge Felipe, 79; 6)
Maurizio Sala, 67; 7) Anacleto de
Freitas, 64; 8) Yastaro Paulino,
61; 9) Luiz Cazarré, 54; 10) Un-
nion Lee, 51.      

Pontuação do 1º turno da Sê-
nior da AKSP depois de três eta-
pas, com um descarte: 1) Paulo
Sant’Anna, 51; 2) Eduardo
Abrantes, 47; 3) Wagner Ruivo,
36; 4) Yastaro Paulino, 35; 5)
Fernando Teles, 33; 6) Flávio
Perillo, 31; 7) José Wilton Jr,
30; 8) Jorge Filipe, 28; 9) Mau-
rizio Sala, 23; 10) João Ulis-
ses, 21.                                        

Pontuação Geral da Light da
AKSP depois de cinco etapas:
1) Rogério ‘Cebola’ Cardoso,
117; 2) Gerson Roschel, 93; 3)
Rodrigo Fernandes, 73; 4) Jor-
ge Sobrinho, 65; 5) José de Je-
sus, 60; 6) Davis Ricardo, 56;
7) Marcelo Costa, 47; 8) Binho
Street, 44; 9) Laila Almeida, 42;
10) Luciano Yoshikawa e Igor Pa-
canari, 41.

Pontuação do 1º turno da Li-
ght da AKSP depois de três eta-
pas, com um descarte: 1) Rogé-
rio ‘Cebola’ Cardoso, 42; 2) Ger-
son Roschel, 41; 3) Marcelo
Costa, 31; 4) Rodrigo Fernandes,
28; 5) Davis Ricardo, 24; 6) Bi-
nho Street, 23; 7) Luciano Yoshi-
kawa, 22; 8) José de Jesus, 21;
9) Leunercio Zanardi Jr, 19; 10)
Júlio Luis e Matheus Roque, 17.

C o n t a t o :
aksp.contato@gmail.com

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

SELEÇÃO FEMININA

Brasil estreia contra Camarões
no Pré-Olímpico

A seleção brasileira femini-
na de vôlei estreará nesta quinta-
feira (01.08) no Pré-Olímpico.
O time do treinador José Rober-
to Guimarães começará a busca
por um lugar nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, às 14h15, contra
Camarões. A competição será
disputada no ginásio do Sabiazi-
nho, em Uberlândia (MG). A TV
Globo e o SporTV 2 transmiti-
rão ao vivo.

O grupo do Brasil no Pré-
Olímpico tem além da equipe
africana, Azerbaijão e República
Dominicana. As equipes se en-
frentarão e o time de melhor cam-
panha estará classificado para os
Jogos Olímpicos de Tóquio do
próximo ano. 

A equipe brasileira no Pré-
Olímpico será formada pelas le-
vantadoras Macris e Roberta, as
opostas Tandara, Lorenne e Pau-
la Borgo, as centrais Bia, Mara,

Carol e Mayany, as ponteiras
Natália, Gabi e Amanda e as lí-
beros Léia e Suelen.

O ponteira Gabi falou sobre
a estreia das brasileiras na com-
petição e ressaltou o momento
decisivo da temporada.

“Esse é o campeonato mais
importante do ano. Tivemos uma
derrota para a República Domi-
nicana na Liga das Nações e va-
mos enfrentá-las novamente. Sa-
bemos que não será fácil e nos
preparamos bem para essa com-
petição. Temos o costume de jo-
gar em Uberlândia e isso será
positivo para o nosso grupo. Es-
peramos que a torcida faça a di-
ferença. Vamos estrear contra
Camarões, uma equipe que tem
evoluído a cada ano. Queremos
muito essa classificação para
Tóquio e vamos em busca desse
objetivo”, disse Gabi.

A levantadora Macris mos-

trou confiança em um bom de-
sempenho do Brasil no Pré-
Olímpico.

“Temos que ter muita atenção
com tudo, principalmente do
nosso lado. Estamos em um bom
momento e acredito que vamos
fazer um excelente Pré-Olímpi-
co. Joguei no Sabiazinho na fi-
nal da última Superliga e tenho
boas lembranças. O fato de ter-
mos chegado na sexta-feira tam-
bém ajudou na nossa adaptação
para fazermos uma boa compe-
tição”, explicou Macris.

O treinador José Roberto
Guimarães, que completou 65
anos nesta quarta-feira, destacou
o fato da preparação das brasilei-
ras ter sido focada para a disputa
do Pré-Olímpico.

“A Liga das Nações serviu de
preparação para o Pré-Olímpico.
Vivemos um momento único e
temos que estar com o time todo

bem. Vamos enfrentar três equi-
pes. A República Dominicana é
treinada pelo Marcos Kwiek que
tem feito bons resultados nas úl-
timas competições e ótimas ata-
cantes O Azerbaijão também ins-
pira cuidados e Camarões está
um pouco abaixo dos outros
dois. Esse é o momento que de-
fine uma classificação olímpica.
Nosso foco desde o início da
preparação foi esse Pré-Olímpi-
co”, analisou José Roberto Gui-
marães.

Nessa temporada, a seleção
feminina já conquistou a meda-
lha de prata na Liga das Nações.
A fase final da competição foi
disputada em Nanquim, na Chi-
na. Na ocasião, três brasileiras
entraram na seleção da Liga das
Nações. A levantadora Macris, a
ponteira Gabi e a central Bia fo-
ram eleitas as melhores das suas
posições.


