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Receita Federal identifica R$ 1,2 bi
em sonegação de empresas
Bolsonaro defende vinculação
do Coaf ao Banco Central
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US$ 800 milhões no Estado de SP
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Domingo: Nublado pela manhã,
com possibilidade
de garoa. Tarde de
sol com diminuição de nuvens.
Noite com muita
nebulosidade.

Manhã

Tarde

Segunda: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

30º C
15º C

Noite

24º C
15º C

Noite

30º C
15º C
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O número de falências de
empresas no Japão atingiu o
seu nível mais alto em um período de mais de dois anos.
Uma pesquisa realizada pela
Teikoku Databank, uma companhia de avaliação de crédito do
setor privado, revelou que 783
empresas japonesas fecharam
as portas em julho deste ano.
O número significa um aumento de 13,6% em relação ao mesmo
mês do ano passado, sendo o valor
mais alto desde maio de 2017.
A pesquisa abrange empresas com mais de 95 mil dólares em dívidas. A quantidade de
falências aumentou em seis das
sete categorias de indústrias
identificadas pela pesquisa.
No setor de comércio, o
aumento chegou a 19,5%. A escalada no preço de produtos
alimentícios, que afeta restaurantes e mercados, contribuiu
para o alto valor. No setor de
serviços, o aumento de 9,5%
foi causado por uma intensa
competição no desenvolvimento de softwares.
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Levantamento alerta para
consumo de álcool no país

Mais de dois milhões de brasileiros têm traços de dependência
da bebida alcoólica
O índice de consumo de ál- alguma vez na vida.
cool no Brasil é mais alarmante
Cerca de 46 milhões (30,1%)
do que o do uso de substâncias ilí- informaram ter consumido pelo
citas, segundo o 3º Levantamento menos uma dose nos 30 dias anteriNacional sobre o Uso de Drogas ores. E aproximadamente 2,3 mipela População Brasileira, divulga- lhões de pessoas apresentaram crido pela Fundação Oswaldo Cruz térios para dependência de álcool
(Fiocruz). A pesquisa revelou que nos 12 meses anteriores à pesquisa.
mais da metade da população braO levantamento que ouviu
sileira de 12 a 65 anos declarou cerca de 17 mil pessoas com idater consumido bebida alcoólica des entre 12 e 65 anos, em todo

Álcool e violência
A relação entre álcool e diferentes formas de violência também foi abordada pelos pesquisadores que detectaram que,
aproximadamente 14% dos homens brasileiros de 12 a 65 anos
dirigiram após consumir bebida
alcoólica, nos 12 meses anteriores à entrevista. Já entre as mulheres esta estimativa foi de
1,8%. A percentagem de pessoas que estiveram envolvidos em
acidentes de trânsito enquanto
estavam sob o efeito de álcool
foi de 0,7%.
Cerca de 4,4 milhões de
pessoas alegaram ter discutido com alguém sob efeito de
álcool nos 12 meses anteriores à entrevista.
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mente R$ 1,2 bilhão.
Segundo a Receita, foram
enviadas cartas a 12.171 empresas de todo o país avisando
sobre montantes de créditos
declarados e recolhidos.
“As inconsistências encontradas pelo Fisco podem ser
consultadas em demonstrativo
anexo à carta, e as orientações
para autorregularização no próprio corpo da carta”, disse a
Receita.
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Itamaraty confirma aval dos
EUA para indicação de
Eduardo Bolsonaro
O Ministério das Relações
Exteriores informou que recebeu
o aval do governo dos Estados
Unidos para a indicação do nome
do deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP) para ser
embaixador do Brasil em Washington. A indicação do deputado ao cargo ainda precisa ser

apreciada pelo Senado.
“O Ministério das Relações
Exteriores tem a satisfação de
informar que o governo dos Estados Unidos concedeu agrément a Eduardo Bolsonaro
como embaixador extraordinário
e plenipotenciário do Brasil naquele país.
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Fundação Pró-Sangue
necessita de doações
A Fundação Pró-Sangue necessita urgentemente de doadores de todos os tipos sanguíneos.
Os estoques estão 70% abaixo do
patamar indicado, o que pode
comprometer o abastecimento de
mais de 100 instituições de saúde da rede pública da Região Metropolitana de São Paulo.
Por conta do período de férias escolares e das baixas temperaturas, as reservas de sangue
caíram sensivelmente nessas últimas semanas. Esse quadro pre-

cisa ser imediatamente revertido para não impactar na assistência dos hospitais. A Fundação já
acionou medidas emergenciais,
como a convocação de doadores
por telefone, SMS e e-mail. Porém, o apoio e a participação
coletiva da população são fundamentais nesse momento.
Para horário de funcionamento dos postos de coleta, acesse o
site da Fundação Pró Sangue.
Mais informações no Alô PróSangue (11) 4573-7800.

Esporte

Motogp: Lorenzo de
volta à Ducati?
Circuito Red bull Ring,
cidade de Spielberg, Áustria, no primeiro dia de
treinos nada de novo. Honda e Yamaha se alternaram
nas quatro primeiras posições com Márquez e Viñales nas duas primeiras respectivamente. A Ducati, apesar de vencer nos três anos
de Motogp naquele circuito, só apareceu em quinto
com Jack Miller. Fora das
pistas o ambiente está bastante agitado, e o centro da
agitação chama-se: Jorge
Lorenzo.
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KTM quer um bom resultado em casa

Primeira metade de 2019
rende destaques positivos
na Copa Truck

Noite

Fonte: Climatempo

Foto/Duda Bairros

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,93
Venda:
3,94
Turismo
Compra: 3,78
Venda:
4,10

EURO
Compra: 4,41
Venda:
4,41

OURO
Compra: 173,37
Venda: 210,56

o Brasil, entre maio e outubro
de 2015, é apontado como um
dos mais completos por sua
abrangência. Pesquisadores da
fundação afirmam, inclusive,
que os resultados são representativos inclusive de municípios de pequeno porte e de
zonas de fronteira.

Foto/Motogp

Falências de
empresas no
Japão crescem
13,6%
em julho

A Receita Federal informou
na sexta-feira (9), em Brasília,
que iniciou mais uma etapa das
ações do Projeto Malha Fiscal
da Pessoa Jurídica. O foco é a
falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido
(CSLL). O total de indícios de
sonegação verificado nesta
operação, para o ano-calendário de 2015, é de aproximada-

Copa Truck têm disputas de alto nível em 2019

A temporada de 2019 da
Copa Truck começou antes
mesmo de os caminhões irem
para as pistas com as grandes
trocas entre pilotos e equipes,
como a ida de Beto Monteiro
para a Volkswagen, a transferência de Felipe Giaffone para a
Iveco, a troca de Scania por
Mercedes por Roberval Andrade e a contratação de Débora
Rodrigues também pela Mercedes, para citar só algumas.
Todo esse burburinho acabou
fazendo do campeonato atual um
dos melhores e mais agitados
desde a criação da categoria, com
um grande fluxo de pilotos no
pódio.
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PRÉ-OLÍMPICO: Brasil
vence Porto Rico e começa
bem a disputa por uma vaga
O Brasil começou bem no
importante desafio que encara
nesta semana: buscar uma vaga
nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na sexta-feira (9),
a seleção brasileira masculina
de vôlei foi melhor e venceu
Porto Rico por 3 sets a 0 (25/
23, 25/19 e 25/19), em Varna,
na Bulgária, onde disputa o
Grupo A do Pré-Olímpico. Egito e os donos da casa completam a chave e, no domingo
(11), apenas um terá a classificação garantida para a próxima
edição da Olimpíada.
O time dirigido pelo técnico Renan volta à quadra neste

sábado (10), às 11h (Horário de Brasília), para o segundo dos três jogos que
tem como compromisso na
cidade búlgara. A segunda
partida da série será contra
o Egito e terá transmissão ao
vivo do SporTV 2.
Na partida de estreia, o
ponteiro Lucarelli foi o maior
pontuador da partida, com 14
acertos. O campeão olímpico
pontuou em todos os fundamentos, sendo nove de ataque,
quatro de bloqueio e um de
saque. Após a partida, o jogador comentou sobre o desenrolar do duelo.
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Reposição gratuita
de grade Audi
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Huawei anuncia nova fábrica de
US$ 800 milhões no Estado de SP
www.cesarneto.com
M Í D I A S - A coluna [diária] de política do jornalista Cesar
Neto é publicada na imprensa desde 1993. Em São Paulo (SP),
no jornal “O Dia” [3º mais antigo dos diários]. Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com é um dos sites pioneiros no
Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) Irmão do vereador Roberto Trípoli (7 mandatos e 2 vezes presidente da Mesa e ex-deputado na ALESP),
Reginaldo ‘Xexéu’ Trípoli só não voará pro ninho tucano (PSDB)
se não quiser. Com o PV paulistano nas mãos, Roberto pode se
candidatar ao 8º mandato
+
PREFEITURA (SP) Pergunta da hora que Bruno Covas (no
PSDB) não vai responder agora: quem será o vice na chapa por
reeleição 2020 ? Tuma em chapa puro-sangue ?; Russomano PRB,
ou um grande líder religioso ?; família Leite (DEM) ou o coronel Telhada (ex-PSDB no PP) ?
+
ASSEMBLEIA (SP) Enquanto não rola eleição de um deputado (no PSDB ou coligados 2018) pra prefeitura da sua cidade, a
vereadora Patrícia, esposa do ex-deputado Bezerra (ambos PSDB)
assume a Secretaria (Esportes) e o maridão deve concorrer pra
voltar pra Câmara paulistana
+
GOVERNO (SP) Em campanha à Presidência 2022, João
Doria colocou o Estado de São Paulo na vitrina dos investimentos da China. Fazendo ‘mestrado’, com direito a ‘doutorado’, Doria
inaugurou seu ‘consulado’ paulista de negócios, visando a conquista da Embaixada em 2023
+
CONGRESSO (BR) ”Rodrigo Maia (DEM - RJ) e presidente da Câmara Federal: “É o que temos até 2022”, referindo-se a
Bolsonaro. Gleise Hofmann (deputada federal - PR- e ainda presidente do PT de Lula): “Bolsonaro é um bandido e Lula livre
será nosso candidato à Presidência”
+
PRESIDÊNCIA (BR) ... EU, CESAR NETO - JORNALISTA, E COLUNISTA DE POLÍTICA - NUNCA FIZ PARTE DOS
TIMES DE ‘JORNALISTAS’AOS QUAIS O PRESIDENTE BOLSONARO ATINGIU, AO DIZER QUE “SE EXCESSOS JORNALÍSTICOS DESSEM CADEIA, TODOS VOCÊS ESTARIAM PRESOS” ...
+
PARTIDOS (BR) Deputado federal (PSL - SP) Eduardo Bolsonaro vai realizar a internacionalização da história da família
Bolsonaro nos USA e pelo mundo, na medida que vai encarar a
maior das missões da sua vida. Os demais filhos e a esposa Michelle darão o tom na nossa história
+
HISTÓRIAS - Injusto não citar que o jornal “O DIA” (3º
mais antigo diário em São Paulo - SP) teve POSTURA ÉTICA
ao não atacar o fato de Bolsonaro estar acabando com a publicidade legal de empresas na imprensa. Postura de uma família que
tem história e faz História com H
+
E D I T O R - A coluna [diária] de política do jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial da liberdade possível. Recebeu
a Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e o Colar
de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo). EMAIL cesar@cesarneto.com
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“Para a Huawei é uma honra
participar dessa parceria com o
Governo do Estado de São Paulo.
Nós fazemos esses investimentos
para melhorar o ecossistema dos
nossos parceiros da sociedade
brasileira, das gestões públicas”,
disse Atilio Rulli, Diretor Sênior
de Relações Públicas e Governamentais da Huawei.

Foto/Governo do Estado de São Paulo
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Na sexta-feira (9), o Governador João Doria, o Secretário
da Fazenda e Planejamento,
Henrique Meirelles, a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, e o Secretário de Relações Internacionais, Julio Serson, se reuniram, em Xangai, com Steven
Shen, Vice-Presidente da Huawei Brasil, e Atilio Rulli, Diretor Sênior de Relações Públicas e Governamentais.
“Essa reunião definiu as
perspectivas de investimentos da
Huawei no Brasil e em São Paulo. A Huawei já tem uma fábrica
em Sorocaba, no interior de São
Paulo, que emprega 2 mil funcionários diretos e 15 mil indiretos. Eles definiram um novo investimento em São Paulo: uma
nova fábrica em uma nova cidade”, disse o Governador.
A escolha dessa cidade será
feita pela Huawei nos próximos
meses, dentro do polo de desenvolvimento tecnológico do Governo do Estado de São Paulo. A
definição será dada por meio das
circunstâncias de logística, disponibilidade de mão de obra, condições técnicas de implantação
do novo site e da nova fábrica,
representando um investimento
de US$ 800 milhões nos próximos três anos (2020 a 2022).
A fábrica vai suportar, além
do mercado doméstico brasileiro, também a exportação para a
América do Sul.
“O programa do 5G, que foi
definido nesta reunião, que não
é apenas uma evolução, mas é
uma revolução. Traz no âmbito
do Estado, dos governos municipais, estaduais e federal, a
perspectiva do uso dessa evolução tecnológica para a telemedicina, educação e segurança
pública. A conexão para cada km²
vai atingir 1 milhão de equipamentos, portanto, 1 milhão de

Encontro com representantes da Huawei Brasil, em Xangai,
como parte das reuniões pela Missão China
usuários. É um salto fantástico no orçamento, mas também busem relação a capacidade de caríamos recursos, no setor prihoje”, completou Doria.
vado, para aumentar o investiA Huawei e o Governo do mento em tecnologia e na pesEstado devem esperar o leilão quisa em São Paulo. A Huawei
dessa frequência, por meio da será uma dessas empresas a atenAnatel, com o acompanhamen- der esse apelo de São Paulo”,
to do Ministério da Ciência e declarou Doria.
Tecnologia, do Governo Federal.
Outro investimento será na
A previsão é de que o leilão área da educação, em um prograocorra em março de 2020.
ma comandado pelo Secretário
“Havendo o leilão, a Huawei da Educação, Rossieli Soares.
terá condições, evidentemente,
“É um programa de inovação,
tendo um bom resultado, de ter tecnologia e digitalização da rede
a infraestrutura pronta e dispo- pública de ensino do ensino funnível no mercado em março de damental e básico”, disse o Go2021”, disse o Governador.
vernador. O objetivo é, até o fiAlém disso, foi definido um nal de 2022, que as escolas da
investimento da Huawei, que ain- rede pública estadual não utilida será definido o valor, no Instizem mais giz e quadro negro,
tuto de Pesquisas Tecnológicas substituindo-os por computado(IPT), no período de 2020 a 2022. res, tablets, smartphones e tecSerá dedicado a tecnologia e ino- nologia de ponta, para professovação, e o apoio a academia.
res e alunos.
“Recentemente, tivemos
A Huawei será uma das paruma reunião no IPT, onde nós ceiras do programa, também
afirmamos que o Governo de São para as Escolas Técnicas
Paulo não faria nenhuma redu- (ETECs) e Fatecs, do Centro
ção nos investimentos previstos Paula Souza.

Missão China
A Missão China é a quarta
missão empresarial de São Paulo no mercado externo e a maior de todas. Em busca de investimentos para o Estado de São
Paulo, o Governador João Doria, junto com um grupo de empresários e cinco secretários de
Estados (Agricultura e Abastecimento, Desenvolvimento Econômico, Fazenda e Planejamento, Transportes Metropolitanos
e Relações Internacionais), desembarcou na segunda-feira (5),
em Pequim onde fica até domingo (11), com agenda também nas
províncias de Xian e Xangai.
A missão é liderada e foi organizada pela InvestSP, a agência de promoção de exportações
e investimentos do Estado de
São Paulo.
Além de estimular a geração
de negócios para as principais
cadeias produtivas do Estado, a
Missão China 2019 está levando para empresas e investidores
chineses as oportunidades de
investimentos disponíveis em
São Paulo. São 21 projetos disponíveis, sendo 16 de concessões e 5 de Parcerias Público
Privadas, que totalizam R$ 37,6
bilhões em receitas que podem
chegar aos cofres de São Paulo.
A Missão China 2019 conta
com o apoio e suporte financeiros da AstraZeneca, Bank of
Communications, Bank of China, CRRC, LinkLatters, Pinheiro Neto Advogados e PwC.

Defensoria Pública faz mutirão para
reconhecimento de paternidade
Com a chegada do Dia dos
Pais, a Defensoria Pública de São
Paulo vai promover na sexta-feira
(9), sábado (10) e segunda-feira
(12), um mutirão na capital para
investigação e reconhecimento de
paternidade. A ação é realizada em
parceria com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de
São Paulo (Imesc) e o Poupatempo Sé, local onde os procedimentos serão realizados.
O atendimento terá orientação jurídica e realização de exame de DNA para verificação de
paternidade feito na hora e gratuito. O t este será feito pelo

Imesc, por meio de convênio
com a Defensoria Pública. Para
isso, os interessados passarão por
uma avaliação socioeconômica
para verificar se preenchem os
critérios de atendimento da Defensoria, como ter renda familiar de até três salários mínimos.
Para participar, os interessados devem levar documentos
pessoais como o RG, CPF, carteira de motorista ou certidão de
nascimento e comprovantes de
renda como por exemplo carteira de trabalho, demonstrativo de
pagamento, extrato de conta corrente, declaração de imposto de

renda e residência.
Também é necessário o comparecimento simultâneo ao menos do suposto pai, do suposto
filho ou filha e da mãe ou quem
os represente legalmente se tiverem menos de 18 anos. Não é
preciso fazer jejum nem suspender medicação de uso habitual
para se submeter ao exame.
Agendamento
A cada dia, serão disponibilizados até 50 exames de material genético. Os casos que eventualmente excederem esse número também poderão receber

atendimento jurídico e passar
por testes gratuitos de DNA de
forma extrajudicial, sendo encaminhados ao atendimento cotidiano promovido pela Defensoria Pública.
Na capital, o atendimento da
Defensoria pode ser agendado
pelo telefone 0800 773 4340.
No ano passado, de 1,9 milhão
de atendimentos realizados pela
instituição no Estado, a maior
parte se refere a demandas relativas à área de Direito de Família, entre as quais se incluem os
casos de reconhecimento e investigação de paternidade.

Ipiranga contará com seleção para
mais de 300 vagas de empregos
no Mutirão nos Bairros
A 19ª edição do Mutirão nos
Bairro da Prefeitura de São Paulo chega à zona central da cidade neste sábado, 10 de agosto,
das 9h às 15h. Com diversos serviços gratuitos, o evento, que já
passou por todas as regiões da
capital, leva ao Ipiranga ações de
zeladoria, atendimento de saúde,
orientação de serviços sociais,
de habitação, entre outros. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
disponibilizará mais de 300 vagas de emprego com oportunidades para bairros como Vila
Mariana, Jardim Paulista, São
Bento e Luz. Serão atendidos os
400 primeiros candidatos que
estiverem com senha distribuída no dia, pela equipe técnica do
CATe – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo.
“Já promovemos mais de
quatro mil atendimentos somente em serviços do CATe e Ade
Sampa desde que o Mutirão nos
Bairros começou a circular pela
cidade. A população está podendo usufruir de atividades que
durante a semana não consegue
participar. E para quem está em
busca de recolocação profissional, é uma ótima oportunidade
de ter contato direto com empresas ou mesmo com os técnicos do CATe, que orientam os
candidatos para os processos
seletivos. Os empreendedores
também estão com espaço de
atendimento no evento para ti-

rar dúvidas sobre seus negócios”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.
A maior parte das oportunidades disponibilizadas para a região central é para as áreas de
comércio e de serviços, com
salários que variam entre R$ 539
para garçom e cumim (carga horária de seis horas), a R$ 2.800
para analista fiscal.
Nesta edição do Mutirão nos
Bairros haverá processo seletivo com uma empresa do setor de
teleatendimento, das 9h às 12h.
São nove vagas de telemarketing
ativo para atuar no bairro do Ipiranga. Entre os requisitos está a
exigência de quatro meses de
experiência – salário de R$
1.016. O ensino médio completo deverá ser comprovado pelos
participantes.
Para a área da saúde, com
parte das vagas contemplando o
Centro, há 50 oportunidades
para auxiliar de enfermagem,
com salário de R$ 1200. Ainda
no segmento, há 20 postos para
auxiliar de laboratório de análises clínicas – salário de R$
1165. Serão exigidos pelo menos seis meses de experiência na
área e o ensino médio completo
para ambos os cargos.
Outras oportunidades estão
concentradas para trabalhadores
que possuem experiência em
supermercados. São 93 vagas
para cargos como vigia, opera-

dor de empilhadeira, açougueiro, auxiliar de limpeza, repositor, fiscal de loja, ajudante de
padeiro, lavador de pratos, entre
outras. Todos os postos do setor exigem experiência anterior
e a escolaridade varia entre fundamental e médio completos. Os
salários chegam a R$ 1.671.
Os candidatos que desejam
participar da pré-seleção realizada pelo CATe precisam apresentar currículo atualizado, RG,
CPF, número do PIS e carteira
de trabalho. Os dois últimos documentos são emitidos na hora
do atendimento com a apresentação de uma foto atual 3x4 para
primeira via. Na pré-seleção os
candidatos dentro do perfil exigido pelas empresas, recebem
uma carta de encaminhamento
para entrevistas de emprego e
testes durante a próxima semana nas empresas privadas.
As equipes do CATe também
atenderão pessoas com deficiência que estiverem em busca de
recolocação profissional. São
50 vagas para telemarketing ativo, que não requer experiência,
mas será exigido o ensino médio completo - salário de R$
998. É necessário apresentar,
além dos documentos já mencionados, laudo médico.
Empreendedorismo - Quem
deseja se tornar um MEI - Microempreendedor Individual tem
a possibilidade de verificar as
vantagens da formalização de um

negócio durante o Mutirão nos
Bairros. A Ade Sampa – Agência
São Paulo de Desenvolvimento,
órgão vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, atenderá os empreendedores que quiserem sanar dúvidas e receber orientações. O
público também poderá conhecer os programas voltados ao
desenvolvimento de negócios
como o Vai Tec ou cursos como
o Fábrica de Negócios, Mais
Mulheres, entre outros.
O Programa Mutirão nos
Bairro é uma ação da Prefeitura
de São Paulo que tem o apoio
das Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde, Cultura, Pessoa com
Deficiência, de Subprefeituras e
Cohab – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Os
próximos bairros programados
para receber o evento são Jaçanã
e Casa Verde, na Zona Norte.
Serviço - Mutirão nos
Bairros – Ipiranga
Documentos necessários
para ser atendido no CATe: RG,
CPF, carteira de trabalho, número do PIS e laudo médico para
pessoas com deficiência
Data: 10 de agosto – sábado
Horário: 9h às 15h
Endereço: Rua dos Patriotas
(entre a rua Bom Pastor e avenida Nazaré)
*Atividade Gratuita
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Receita Federal identifica R$ 1,2 bi
em sonegação de empresas
A Receita Federal informou
na sexta-feira (9), em Brasília,
que iniciou mais uma etapa das
ações do Projeto Malha Fiscal
da Pessoa Jurídica. O foco é a
falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O total de
indícios de sonegação verificado nesta operação, para o anocalendário de 2015, é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Segundo a Receita, foram
enviadas cartas a 12.171 empresas de todo o país avisando sobre montantes de créditos declarados e recolhidos.
“As inconsistências encontradas pelo Fisco podem ser
consultadas em demonstrativo
anexo à carta, e as orientações
para autorregularização no próprio corpo da carta”, disse a
Receita.
Para confirmar a veracidade

das cartas enviadas, a Receita
Federal encaminhou mensagem
para a caixa postal dos contribuintes, que podem ser acessadas
por meio do e-CAC.
A Receita orienta que aqueles que ainda não foram intimados, ao identificarem equívoco
na prestação de informações ao
Fisco, podem também promover
a autorregularização, evitando,
assim, procedimentos de fiscalização que poderão acarretar

em multa de ofício de 75%, além
do acréscimo de juros de mora.
De acordo com a Receita, os
indícios constatados no projeto
surgiram a partir do cruzamento
de informações eletrônicas,
com o objetivo de verificar a
consistência entre as informações fornecidas pela própria
Escrituração Contábil Fiscal do
contribuinte e o documento de
constituição de crédito tributário. (Agencia Brasil)

Queda de 1% dos serviços em junho
elimina ganhos anteriores
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou na sexta-feira (9) Pesquisa Mensal de Serviços com
dados de junho. Houve um recuo
de 1% em relação a maio. É a
pior queda do ano. Na comparação com junho de 2018, o volume de serviços caiu 3,6%.
O setor de serviços no Brasil havia registrado um ganho de
0,4% no acumulado de abril e
maio. Com a queda de junho,
esse ganho foi perdido.
Desde o início de 2019, há
um crescimento acumulado de

0,6%, o que representa uma leve
perda de ritmo do crescimento
frente ao segundo semestre de
2018, quando a alta foi de 0,8%.
No acumulado nos últimos 12
meses, o avanço é de 0,7%.
Serviços de informação e
comunicação
Segundo o IBGE, a retração
de 1% do volume de serviços
observada na passagem de maio
para junho de 2019 foi acompanhada por todas as cinco atividades analisadas. O pior desempenho foi do ramo de serviços

de informação e comunicação (2,6%). Este setor havia crescido 3,2% entre maio e abril.
Recuos também foram observados nos ramos de transportes e correio (-1,0%), outros
serviços (-2,3%), serviços profissionais e administrativos (0,1%) e serviços prestados às
famílias (-0,2%).
Das 27 unidades da federação, 19 assinalaram retração no
volume de serviços em junho de
2019, na comparação com o mês
anterior. São Paulo (-1,6%) e
Rio de Janeiro (-3,4%) estão

entre os estados com desempenho negativo, assim como Santa
Catarina (-4,9%) e o Distrito
Federal (-4,2%). O principal resultado positivo veio do Mato
Grosso (4,2%), recuperando-se
da queda de 1,8% de maio.
O índice de atividades turísticas apontou variação negativa
(-0,2%) frente ao mês imediatamente anterior, quando houve
avanço de 1,6% em maio. Destoando positivamente, Santa Catarina registrou um crescimento de 4,6% nesse índice. (Agencia Brasil)

Empresas recebem certificação de
governança; EBC é uma delas
O governo concedeu na sexta-feira (9) certificação de governança para 61 empresas estatais, que apresentaram avanços
de gestão. Entre as companhias
que foram melhores avaliadas,
no nível 1, está a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ao
lado de empresas como Banco
do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal e Eletrobras.
A cada seis meses, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(Sest) mede os avanços de melhores práticas de governança
nas estatais, utilizando como instrumento de controle contínuo
o Indicador de Governança (IGSEST). Neste 4º ciclo, a prioridade foi avaliar a efetividade do
funcionamento das estruturas de
governança implementadas e a
adoção das melhores práticas
corporativas utilizadas no mercado. O indicador enquadra as
empresas em 4 níveis, de acordo com a nota obtida na avaliação. Nessa edição, nenhuma

empresa ficou no nível 4.
Entre o 3º e 4º ciclo, a média das notas, que varia de 0 a 10,
subiu 16%, passando de 7,3 para
8,48. As empresas que tiraram
nota máxima foram: Banco do
Brasil, BBDTVM, BB Seguridade, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Banco do Nordeste,
Caixa Econômica Federal, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), Eletrobras, Empresa de Pesquisa
Energética (EPEO, Grupo Hospitalar Conceição, Petrobras, BR
Distribuidora, Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro) e Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb).
A avaliação foi criada para
apoiar e promover iniciativas de
modo que todas as empresas
possam cumprir integralmente a
Lei nº 13.303 de 2016, conhecida como Lei das Estatais. “No
primeiro momento, queríamos
que as nossas empresas estatais
se adequassem à lei e as estru-

turas de governança fossem inseridas. Agora quero ver o tanto
que essas estruturas estão ajudando efetivamente na governança das empresas”, disse o secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do
Ministério da Economia, Fernando Soares.
Ele afirmou ainda que a avaliação é resultado do entendimento da importância da lei e
mostra que a governança pode
gerar resultados para as empresas. Acrescentou que será exigida “mais governança” das empresas que apresentaram melhores
resultados. “A gente não pode
ficar inerte achando que tudo
está resolvido. Exigiremos ainda mais governança. A nota ficará mais difícil”, disse.
Segundo o secretário, o objetivo agora é aumentar a participação de empresas subsidiárias na avaliação. “No próximo ciclo queremos mais subsidiárias
agregadas, principalmente aquelas que entregam bens e servi-

ços para a sociedade”, disse.
Privatizações
Para Soares, as melhorias de
gestão das empresas pode ajudar
em um processo de privatização.
“Ter uma empresa com resultados melhores e governança adequada é elemento que facilita o
processo de privatização”, afirmou, acrescentando que é um
processo longo que passa por
avaliação do Congresso Nacional e Tribunal de Contas da
União. Perguntado, ele disse que
ainda não tem a lista de empresas que serão privatizadas.
De acordo com o secretário,
o governo tem duas frentes de
trabalho – a privatização e o desinvestimento, com redução de
recursos públicos nas empresas.
Ele citou empresas que têm feito o “desinvestimento”, como a
Petrobras e a Caixa, que estuda
o lançamento de oferta pública
de ações (IPO) de subsidiárias
como a Caixa Seguridade.
(Agencia Brasil)

Petrobras investirá US$ 54 bi em
projetos no Rio nos próximos 5 anos
A Petrobras vai investir nos
próximos cinco anos US$ 54 bilhões em projetos no estado do
Rio de Janeiro. A informação foi
dada pelo presidente da companhia, Roberto Castello Branco,
durante almoço na Associação
Comercial do Rio de Janeiro.
“Nosso foco no estado do Rio
de Janeiro é exploração e produção de petróleo e gás, o que não
inclui distribuição de gás e transporte. Possivelmente, usinas termoelétricas movidas a gás. Este é
o foco da companhia. O foco da
companhia não é industrial. Nós
somos uma companhia de petróleo”, disse.
“A Petrobras está investindo
US$ 54 bilhões – ninguém liga,
ninguém presta atenção e fica até
nos cobrando. Se chegar aqui uma
fábrica de automóveis e resolver
investir R$ 500 milhões, vai ser
recebida com festa, pompa e fanfarra. Ninguém liga para os bilhões
de dólares que estamos investindo”, acrescentou Castello Branco.
Ele explicou que a Petrobras
é uma empresa do Rio de Janeiro,
mas, como vai intensificar o foco
nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás, até 2022,
as suas operações e as suas refinarias, além desse estado, ficarão
concentradas em São Paulo e no
Espírito Santo. “Vão ficar nesses
três estados.”
De acordo com Castello
Branco, o Rio de Janeiro vai se
beneficiar com a arrecadação obtida com a produção de petróleo.
Pré-sal - No ano passado, a
companhia pagou de impostos
cerca de R$ 17 bilhões, e a tendência é crescente, com impostos gerados não só com as ativida-

des da Petrobras, mas de outras empresas que estão investindo no présal. “Eu falei, há alguns meses, para
o governador [Wilson] Witzel que
ele vai ser um xeique do petróleo,
porque o Rio de Janeiro vai ser o
terceiro maior produtor de petróleo das Américas. Em 2022, 2023,
o Rio de Janeiro só vai perder dos
Estados Unidos e do Canadá”, afirmou Castello Branco.
Ele reconheceu que há um declínio acelerado na produção dos
campos do pós-sal, mas explicou
que isso ocorre por causa do envelhecimento do depósito mineral: “assim como as pessoas, o
depósito mineral envelhece”.
O presidente da Petrobras informou que, do total de US$ 54
bilhões que a empresa investirá,
cerca de US$ 20 bilhões serão
aplicados na Bacia de Campos, por
meio da compra de blocos exploratórios e parcerias com especialistas em recuperação de campos,
para estabilizar o declínio. “Não
podemos querer de um homem de
90 anos o mesmo vigor de um de
20 anos. O de 20 anos é o pré-sal,
aí é que está o crescimento significativo. A Bacia de Campos que é
uma senhora já idosa, e nós esperamos que ela estabilize e fique
em boa saúde, mas não podemos
colocá-la para correr a maratona.”
Castello Branco disse que,
com o crescimento das operações
do pré-sal, será necessário expandir a estrutura de logística com a
construção adicional de gasodutos, mas ressaltou que o projeto
de criação do Braduto é a pior solução. “Tem dinheiro da inciativa
privada para construir gasodutos.
É um bom investimento em renda
fixa, em um mundo de taxa de ju-

ros baixa, investimento seguro que
rende em dólares. Existe interesse da iniciativa privada em fazer
investimentos em logística”.
Segundo ele, a Petrobras necessita de serviços da logística,
mas não precisa ser a dona da logística. Em contratos de longo
prazo neste setor, a companhia
pode prescindir de investimentos
na área, acrescentou.
Comperj
Castello Branco mencionou,
durante o almoço, decisões do
passado que levaram a empresa a
dificuldades financeiras e ao envolvimento de diretores com casos de corrupção identificado.
Uma dessas iniciativas, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), localizado em Itaboraí, ele classificou de “desastre”, por levar ilusões ao povo e
por ter provocado desemprego na
região após a paralisação das
obras. Ele informou que a companhia está investindo US$ 4 bilhões na retomada de parte das
obras, para finalizar a construção
da Rota 3, um gasoduto que ligará
o pré-sal à costa, e na usina de processamento de gás natural. Atualmente, 4.500 pessoas trabalham
no local. A maioria (90%) foi recrutada na região de Itaboraí e a
previsão é alcançar 7.500 pessoas empregadas na obra.
O presidente da Petrobras informou que a companhia aguarda
a conclusão de um estudo, que
está sendo elaborado a partir de
um memorando de entendimento
com a empresa chinesa China National Petroleum Corporation, que
deve definir os projetos para o
Comperj. Segundo ele, a Petrobras

venderia parte do campo de petróleo de Marlim, na Bacia de Campos, em troca de uma associação
com a empresa chinesa “A Petrobras ficaria com 80%, e a empresa chinesa, com 20% para a construção de uma refinaria.”
Castello Branco disse, porém,
que o projeto de construção de
uma refinaria não se enquadra nas
diretrizes da companhia neste
momento. Em vez de construir a
refinaria, há potencial para fazer
outros projetos como, por exemplo, uma usina termoelétrica movida a gás natural. “O Comperj vai
ser um lugar privilegiado. Poderá
pegar diretamente o gás do présal e utilizar parte dele para fazer
uma grande usina de geração de
energia movida a gás. Seria um investimento que faz sentido para a
Petrobras e faz sentido também
para o estado do Rio de Janeiro.”
Ele reafirmou que a Petrobras
não tem expertise para investir em
negócios destinados a energias
renováveis.
Mais uma vez, Castello Branco defendeu o programa de desinvestimentos da companhia como
forma de se desfazer de ativos que
não interessam mais ao novo perfil
da empresa, focado em exploração
e produção. Para ele, a venda da participação da Petrobras na Gaspetro,
que controla distribuidoras de gás,
deveria ser em blocos para a Mitsui
Gás e Energia do Brasil, que já detém parte da empresa. A participação
da Petrobras na Gaspetro é de 51%
e, se todo esse percentual passar para
a japonesa, ela terá o controle de 20
distribuidoras, explicou. “Nós estamos discutindo com a Mitsui, e a tendência é essa mesma de vender por
blocos.” (Agencia Brasil)

Falências de empresas no
Japão crescem 13,6% em julho
O número de falências de empresas no Japão atingiu o seu
nível mais alto em um período de mais de dois anos.
Uma pesquisa realizada pela Teikoku Databank, uma companhia de avaliação de crédito do setor privado, revelou que 783
empresas japonesas fecharam as portas em julho deste ano.
O número significa um aumento de 13,6% em relação ao mesmo
mês do ano passado, sendo o valor mais alto desde maio de 2017.
A pesquisa abrange empresas com mais de 95 mil dólares em
dívidas. A quantidade de falências aumentou em seis das sete categorias de indústrias identificadas pela pesquisa.
No setor de comércio, o aumento chegou a 19,5%. A escalada no preço de produtos alimentícios, que afeta restaurantes e
mercados, contribuiu para o alto valor. No setor de serviços, o
aumento de 9,5% foi causado por uma intensa competição no
desenvolvimento de softwares.
É possível que a situação apenas piore para algumas empresas. Um painel do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar
Social do Japão aprovou na semana passada um aumento significativo do salário mínimo.
Agravando ainda mais a situação, a elevação do imposto sobre consumo, que entrará em vigor em outubro, deve obrigar
muitos estabelecimentos a atualizarem suas caixas registradoras
e sistemas de gestão. (Agencia Brasil)

China pede que Estados
Unidos não interfiram em
Hong Kong
Os Estados Unidos e a China trocaram farpas na sexta-feira
(9) por causa de Hong Kong, que está sendo abalada por protestos contra um controverso projeto de lei sobre extradição.
O escritório para assuntos relacionados a Hong Kong do
Ministério das Relações Exteriores da China acusou diplomatas
norte-americanos de interferirem nos assuntos da cidade.
As alegações foram feitas depois que a imprensa chinesa publicou fotografia de uma autoridade consular dos Estados Unidos em Hong Kong durante um encontro com ativistas locais.
A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano
Morgan Ortagus reagiu à acusação chinesa e declarou que a divulgação de informações pessoais de um diplomata dos Estados
Unidos é “uma atitude digna de um regime truculento.”
Ortagus ressaltou que o ato de se encontrar com diferentes
pessoas faz parte do trabalho de diplomatas dos Estados Unidos,
o que inclui líderes da oposição.
Ela acusou a China de vazar fotos do diplomata, além dos
nomes de seus filhos, dizendo que “esta não é a forma que uma
nação responsável deveria agir.”
Uma autoridade do Departamento de Estado norte-americano não revelou detalhes sobre o suposto vazamento de informações pessoais, mas disse que a ação é algo que pode colocar
diplomatas e suas famílias em perigo. (Agencia Brasil)

Setor de serviços tem alta de
15,5% em maio em SP,
diz Fecomercio
O setor de serviços no município de São Paulo obteve faturamento de R$ 33,6 bilhões no mês de
maio, uma alta de 15,5% em comparação com o mesmo mês de 2018.
Em valores absolutos, o resultado é
a maior cifra para o mês desde o início da série histórica, em 2010. Nos
últimos 12 meses, a elevação foi
17,6% e, no acumulado de 2019, o
aumento chegou a 21,2%.
De acordo com a FecomercioSP, os segmentos que tiveram
maior expansão no faturamento
em maio, em relação ao mesmo
mês de 2018, foram: serviços
bancários, financeiros e securitários (57,5%); mercadologia e

comunicação (17,3%); jurídicos, econômicos e técnico-administrativos
(14,5%); saúde (12,3%); turismo,
hospedagem, eventos e assemelhados
(10,9%); e educação (10,1%).
A entidade ressaltou que o forte crescimento do setor bancário
se deu, principalmente, em razão
da transferência da sede de algumas instituições financeiras de
cidades próximas para a capital
paulista, onde a pesquisa é feita.
Os setores que tiveram queda no faturamento foram os de
representação (-30%); construção civil (-3,8%); e agenciamento, corretagem e intermediação
(-1,3%). (Agencia Brasil)

Bolsonaro defende
vinculação do Coaf
ao Banco Central
O presidente Jair Bolsonaro
defendeu a vinculação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ao Banco Central, de forma a evitar que o órgão
sofra pressões políticas. A declaração foi feita na sexta-feira (9)
de manhã, quando o presidente
deixou o Palácio do Alvorada.
A reforma administrativa do
governo do presidente Jair Bolsonaro previa a transferência do
Coaf para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida, no entanto, foi rejeitada pelo
Congresso Nacional, que manteve o órgão subordinado ao
Ministério da Economia.
“O que pretendemos é tirar
o Coaf do jogo político e vincular ao Banco Central [BC]. Caso
vá para o BC, o Coaf fará seu trabalho sem suspeição de favorecimento político. Se for no BC
quem vai decidir é o Roberto
Campos [presidente do BC]. Ao
que parece ele pretende ter um
quadro efetivo do Coaf, que mu-

daria de nome. Quanto menos a
política interferir no destino do
país, melhor”, disse Bolsonaro.
Imposto de Renda
O presidente voltou negar a
intenção de criar uma nova Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).
Ele, no entanto, defendeu uma
desburocratização do Imposto
de Renda, de forma a evitar as
indas e vindas de recursos por
conta de deduções a partir de
notas fiscais de gastos com saúde e educação.
“Queremos facilitar o Imposto de Renda. Aumentar a
base, acabar com algumas deduções e diminuir a margem de
27,5%. Grande parte [da população] paga o Importo de Renda
e o recebe [de volta]. Nós sabemos que tem muita gente arranjando nota fiscal para justificar
educação, saúde. A gente quer
acabar com isso, simplificando”,
acrescentou. (Agencia Brasil)
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Levantamento alerta para
consumo de álcool no país
dos e beneficiários da Previdência Social.
Atualmente, o órgão tem
milhões de pedidos aguardando uma decisão. Com a definição da celeridade da análise
como regra definitiva, serão
definidas metas de atendimento e monitoramento da eficiência e produtividade dos serviços prestados pelo instituto.
O presidente do INSS, Renato Vieira, chegou a sinalizar
que até a dinâmica de trabalho
poderia ser alterada para que os
servidores passassem a ser remunerados a partir de controle de produtividade.
Pelo texto, o órgão também
ficará obrigado a divulgar aos
servidores, às unidades, aos órgãos de Controle externos e internos e à sociedade, periodicamente, os avanços obtidos
com a implementação da estratégia e adotar providências necessárias para aumentar o volume de concessões automáticas
de benefícios, com controle e
segurança desses benefícios.
Para estimular a implementação do programa, ainda serão
mapeadas boas práticas nacionais e internacionais e estimuladas medidas de gestão que
contribuam para o aumento da
eficiência da análise dos requerimentos de reconhecimento
de direitos. (Agencia Brasil)

Gilmar diz que Judiciário
vive “maior crise” desde a
redemocratização
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes
disse na sexta-feira (9) que os diálogos divulgados pelo site The
Intercept mostram que procuradores federais tentaram ganhar
dinheiro com a Operação Lava
Jato. “O próprio corregedor, embora não cumprindo corretamente as suas funções, diz: ‘ vocês
estão monetizando, ganhando dinheiro com a Lava Jato’. E isso,
obviamente, é vedado”, disse o
ministro, antes de participar de
evento na Associação dos Advogados de São Paulo (AASP).
Reportagem da Folha de S.
Paulo e do The Intercept, a partir
de um diálogo por aplicativo de
mensagens ocorrido em 2017 e
vazado a partir de hackeamento de
celulares, mostra que o então corregedor-geral do Ministério Público Federal, Hindemburgo Chateaubriand Filho, teria criticado
informalmente a conduta do procurador da República Deltan
Dallagnol por dar palestras remuneradas.
“Está escrito na Constituição.
Eu não posso usar a função pública para ganhar dinheiro além do
que eu já ganho”, enfatizou Mendes ao analisar a conduta dos procuradores da força-tarefa.
Para o ministro, os problemas
na condução da Lava Jato, revelados pelos diálogos publicados, são a
“maior crise” vivida pelo Judiciário
desde a redemocratização. “Nada é
comparável a isso que nós estamos
vivendo, porque atinge a Justiça Federal e a Procuradoria-Geral da República na sua substância. São duas
instituições de elite do sistema que
estão fortemente atingidas por essas revelações”, destacou.
Condutas impróprias
Na opinião de Mendes, em alguns momentos, a conduta dos
procuradores se aproxima da de
organizações criminosas. Ele se
referia a trechos dos diálogos que

apontam a tentativa dos procuradores de informalmente investigar ministros do Supremo. “Se nós
olharmos a linguagem de determinadas organizações criminosas,
nós não conseguimos distinguir
quem é o combatente do crime e
quem é o partícipe de organização
criminosa”, acrescentou.
O papel do atual ministro da
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que atuou como juiz
responsável pela Lava Jato na Justiça Federal em Curitiba, também
foi mencionado por Mendes. “Juiz
não pode ser chefe de força-tarefa”, ressaltou a partir do conteúdo
divulgado pelos portais que tiveram acesso às mensagens.
Para Mendes, todas essas suspeitas precisam ser apuradas pelos órgãos competentes. “Em algum momento essas pessoas que
se envolveram, acredito, nesses
malfeitos terão de prestar contas.
Todos nós que integramos uma
instituição temos um dever de accountability. Essa gente teria de
contar o que eles fizeram de errado para que a gente no futuro possa fazer as possíveis correções”,
acrescentou.
No início de julho, durante
audiência na Câmara dos Deputados, Moro afirmou que, no cenário jurídico brasileiro, conversas
entre juízes, membros do Ministério Público e advogados ”são
coisas absolutamente triviais”. Na
ocasião, o ministro reiterou
que não reconhece o conteúdo das
mensagens veiculadas pela
imprensa e que elas podem ter
sido adulteradas.
Já o Ministério Público Federal no Paraná emitiu nota, também em julho, afirmando que
as mensagens atribuídas a procuradores da Operação Lava
Jato e divulgadas pela imprensa são “oriundas de crimes cibernéticos e não puderam ter
seu contexto e veracidade verificados”. (Agencia Brasil)

Biblia Sagrada
Salmos 17:7.
Mostra a maravilha do teu
amor, tu, que com a tua
mão direita salvas os que
em ti buscam proteção
contra aqueles que os
ameaçam. Ev.MPG.

um dos mais completos por sua
abrangência. Pesquisadores da
fundação afirmam, inclusive,
que os resultados são representativos inclusive de municípios
de pequeno porte e de zonas de
fronteira.
Álcool e violência
A relação entre álcool e diferentes formas de violência
também foi abordada pelos pesquisadores que detectaram que,
aproximadamente 14% dos homens brasileiros de 12 a 65
anos dirigiram após consumir
bebida alcoólica, nos 12 meses
anteriores à entrevista. Já entre
as mulheres esta estimativa foi
de 1,8%. A percentagem de pessoas que estiveram envolvidos
em acidentes de trânsito enquanto estavam sob o efeito de
álcool foi de 0,7%.
Cerca de 4,4 milhões de
pessoas alegaram ter discutido
com alguém sob efeito de álco-

ol nos 12 meses anteriores à
entrevista. Destes, 2,9 milhões
eram homens e 1,5 milhão, mulheres. A prevalência de ter informado que “destruiu ou quebrou algo que não era seu” sob
efeito de álcool também foi estaticamente significativa e maior entre homens do que entre
mulheres (1,1% e 0,3%, respectivamente).
Percepção de Risco
A percepção do brasileiro
quanto às drogas atrela mais risco ao uso do crack do que ao
álcool: 44,5% acham que o primeiro é a droga associada ao
maior número de mortes no
país, enquanto apenas 26,7%
colocariam o álcool no topo do
ranking.
Segundo coordenador do
levantamento e pesquisador do
Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz,
Francisco Inácio Bastos, os

principais estudos sobre o tema,
como a pesquisa de cargas de
doenças da Organização Mundial de Saúde, não deixam dúvidas: o álcool é a substância mais
associada, direta ou indiretamente, a danos à saúde que levam à morte”, afirmou Bastos.
“Tanto o álcool quanto o crack, porém, representam grandes
desafios à saúde pública. Os jovens brasileiros estão consumindo drogas com mais potencial de provocar danos e riscos, como o próprio crack.
Além disso, há uma tendência
ao poli uso [uso simultâneo
de drogas diferentes]. Por
isso é tão importante atualizar
os dados epidemiológicos disponíveis no país, para responder às perguntas de um tema
como o consumo de drogas,
que se torna ainda mais complexo num país tão heterogêneo quanto o Brasil”, advertiu.
(Agencia Brasil)

Operação Caixa-Forte prende
traficantes que atuavam em 4 estados
Uma força-tarefa formada
pelas polícias Federal, Rodoviária Federal e Civil de Minas
Gerais deflagrou na sexta-feira (9) a Operação Caixa-Forte.
É para combater crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, praticados em âmbito
nacional.
A ação conta com a participação de 250 agentes públicos
para cumprir 52 mandados de
prisão preventiva, 48 mandados
de busca e apreensão, 45 mandados de sequestro de valores/
bloqueio de contas bancárias em
18 cidades e unidades prisionais
de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Até o início da manhã, seis
pessoas já tinham sido detidas.
Expedidos pela Vara de Tóxicos
de Belo Horizonte, os mandados
foram cumpridos nos municípios mineiros de Uberaba e Conceição da Alagoas; em Campo Grande e Corumbá, em
Mato Grosso do Sul; nos mu-

nicípios paulistas de São
Paulo, Ribeirão Preto, Itaquaquecetuba e Embu das Artes; e nas cidades paranaenses de Curitiba, Londrina,
São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Colombo,
Fazenda Rio Grande, Goioerê, Mandirituba, Matinhos, Paranaguá, Pinhais e Piraquara.
Segundo nota divulgada pela
Polícia Federal, os presos são
investigados pelos crimes de tráfico de drogas, participação em
organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 33 anos de prisão.
Estrutura
Iniciadas em novembro de
2018, as investigações identificaram a existência de uma seção
“rigidamente estruturada” dentro de uma facção chamada Geral do Progresso. Segundo a PF,
o setor era responsável por gerenciar o tráfico de drogas, “distribuindo os entorpecentes que

Foto/Arquivo/ABr

A partir da sexta-feira (9),
o INSS começou a trabalhar
mecanismos para tentar zerar a
fila de espera por benefícios.
A Estratégia Nacional de Atendimento Tempestivo (ENAT),
criada a partir de uma resolução publicada no Diário Oficial da União da sexta-feira, determina que unidades da Previdência Social e a administração
geral do instituto comecem a
investir em ações para otimizar a gestão, aumentar a produtividade e a eficiência na análise dos pedidos e na conclusão
dos requerimentos de reconhecimento inicial de direitos.
A medida trata dos pedidos
de reconhecimento inicial de
direitos e prevê que estes sejam concluídos em até 45 dias
a partir da entrada dos documentos pelos beneficiários.
Apenas casos que tenham pendências de cumprimento de
exigência por parte do segurado requerente estariam fora
dessa exigência.
Diante da nova estratégia,
tanto a Administração Central
do INSS, quanto superintendências regionais, gerências e
agências da Previdência Social serão obrigadas a reforçar
quadros técnicos, logísticos e
humanos, para assegurar, de
forma permanente, o atendimento tempestivo aos segura-

O índice de consumo de álcool no Brasil é mais alarmante do que o do uso de substâncias ilícitas, segundo o 3º Levantamento Nacional sobre o
Uso de Drogas pela População
Brasileira, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A pesquisa revelou que mais da
metade da população brasileira
de 12 a 65 anos declarou ter
consumido bebida alcoólica alguma vez na vida.
Cerca de 46 milhões
(30,1%) informaram ter consumido pelo menos uma dose
nos 30 dias anteriores. E
aproximadamente 2,3 milhões de pessoas apresentaram critérios para dependência de álcool nos 12 meses
anteriores à pesquisa.
O levantamento que ouviu
cerca de 17 mil pessoas com
idades entre 12 e 65 anos, em
todo o Brasil, entre maio e outubro de 2015, é apontado como

Polícia Federal
garantem o sustento da organização criminosa, bem como por
orquestrar a lavagem de dinheiro dos valores oriundos dos crimes praticados”.
Ainda segundo os investigadores, “pessoas aparentemente estranhas ao grupo criminoso” tinham suas contas bancárias cooptadas com o objetivo
de “ocultar e dissimular a natureza ilícita do montante movimentado”.
Nas contas, pequenas quan-

tias eram depositadas de forma a evitar chamar a atenção de
autoridades de controle de atividades financeiras (Coaf).
Posteriormente, o dinheiro era
transferido a outras contas ou
mesmo sacado em terminais
eletrônicos.
Quarenta e cinco contas
bancárias já foram identificadas e bloqueadas pela Justiça,
responsáveis por uma movimentação superior a R$ 7 milhões. (Agencia Brasil)

Senado cria comissão para analisar
compra de energia de Itaipu
Foto/Caio Coronel

INSS cria estratégia para
agilizar concessão de benefícios

Itaipu
A Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional do
Senado aprovou na quinta-feira
(8) a criação de uma subcomissão temporária para analisar a
assinatura de acordo entre Brasil e Paraguai para a negociação
de energia elétrica produzida
pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre os dois
países.
De autoria do senador Jaques
Wagner (PT-BA), o Requerimento n° 52 aponta a necessidade de o Senado inteirar-se sobre a suspeita de “tentativa de
favorecimento ilegal a uma empresa brasileira que atua na área

de energia”. De acordo com o
requerimento, a subcomissão
também deverá “fazer gestões
junto ao Senado do Paraguai, no
sentido de distender o clima de
apreensão e desconfiança criado por negociações sigilosas e
malconduzidas”.
A subcomissão será composta por três membros titulares e
três suplentes e deve apresentar
suas conclusões em até 60 dias.
Nesse período, deverá enviar ao
país vizinho uma comissão.
A divulgação das condições
do primeiro acordo gerou uma
crise política no país vizinho.
No dia 24 de julho, o então pre-

sidente da estatal paraguaia de
eletricidade, a Agência de Administração
Nacional
de
Eletricidade (Ande), Pedro Ferreira, renunciou ao cargo. Inicialmente, Ferreira justificou a
decisão alegando “desentendimentos” em questões envolvendo negociações sobre a compra,
pelo Paraguai, de energia de Itaipu. Posteriormente, o próprio
Ferreira disse a jornalistas que
o acordo não convinha a seu país,
pois, entre outras coisas, levaria o Paraguai a pagar mais pela
energia.
Uma ata do acordo já havia
sido assinada um mês antes de o
então presidente da Ande tornar
público o assunto. Assinada em
24 de maio pelo embaixador do
Brasil no Paraguai, Carlos Simas
Magalhães, e pelo embaixador
paraguaio no Brasil, Federico
González, a ata do acordo foi
anulada no dia 1º de agosto, depois que a imprensa do país vizinho tornou pública a negociação, considerada prejudicial
aos interesses paraguaios. Jornais e sites do Paraguai falam
em um potencial prejuízo de
US$ 200 milhões para o

país caso o acordo tivesse sido
levado a cabo.
Ao propor a criação da subcomissão, o senador Jaques
Wagner afirma que, “independentemente dos interesses legítimos do Brasil em tal renegociação, é forçoso reconhecer
que os resultados foram desastrosos”.
Em nota divulgada na quartafeira (7), o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai negou que representantes do Poder
Executivo tenham se reunido em
segredo com autoridades ou empresários brasileiros na sede da
embaixada paraguaia em Brasília
– onde, segundo jornais paraguaios, os termos da ata assinada em
maio teriam sido discutidos.
“O ministério esclarece que,
em 12 de março deste ano, funcionários da embaixada acompanharam a delegação paraguaia por
ocasião da visita oficial do presidente Mario Abdo Benítez ao Brasil”, acrescente a chancelaria. “Na
oportunidade, as reuniões oficiais
entre as delegações paraguaia e
brasileira aconteceram no Palácio
do Planalto e na sede do Itamaraty”. (Agencia Brasil)

TAC prevê que Petrobras invista
R$ 815 milhões na região do Comperj
O governo do estado do Rio de
Janeiro, a Petrobras e o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro assinaram na sexta-feira
(9) um termo de ajustamento de
conduta (TAC) para reparar prejuízos ambientais, sociais e econômicos causados pelo atraso nas obras
do Complexo Petroquímico do
Estado do Rio de Janeiro (Comperj) na região de Itaboraí, São
Gonçalo e Cachoeiras de Macacu.
Com o TAC, a Petrobras se

compromete a investir R$ 814,5
milhões na recuperação da região, incluindo ações de saneamento básico e meio ambiente.
R$ 300 milhões devem ser destinados exclusivamente a ações
ambientais, incluindo o reflorestamento de uma área equivalente a 660 campos de futebol.
O presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco, disse
que, entre os investimentos atuais no Comperj, estão a Unida-

de de Processamento de Gás
Natural. As obras no complexo
empregam atualmente 4,5 mil
pessoas, sendo 90% das cidades
da região. A previsão de Castello
Branco é que esse número aumente para 7 mil no ano que vem.
“O foco [da Petrobras] é o
estado do Rio de Janeiro, que
receberá, entre este ano e 2023,
54 bilhões de dólares em investimentos”, disse o presidente da
estatal sobre o esforço da com-

panhia de concentrar seus investimentos na produção e exploração de petróleo e gás.
O governador, Wilson Witzel,
destacou que o Comperj é um
caso emblemático de projeto relevante que foi impactado pela
corrupção. “O que atrapalhou o
Comperj foi a corrupção. O que
atrapalhou o Rio de Janeiro foi a
corrupção”, disse ele, que defendeu a instalação de mais refinarias no estado. (Agencia Brasil)
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Fiocruz: 7,7% dos brasileiros usaram
maconha pelo menos uma vez
população. Neste aspecto, o levantamento destaca um diferencial pronunciado entre homens
(1,4%) e mulheres (0,4%). Nos 12
meses anteriores ao levantamento, o uso dessa droga foi reportado por 0,3% da população.
Pesquisadores explicam que
estes resultados devem ser observados com cautela, uma vez
que o inquérito domiciliar não é
capaz de captar as pessoas que
são usuárias e não se encontram
regularmente domiciliadas ou estão em situações especiais, vivendo em abrigos ou em presídios, por exemplo.
“O percentual que encontramos no 3° Levantamento é inferior ao que aparece na Pesquisa
Nacional do Uso do Crack [Fiocruz, 2013]. Isso porque nosso
levantamento foi domiciliar. Mas
os usuários de crack compõem
uma população majoritariamente
marginalizada, que vive em situação de rua. Desse modo, importante reforçar que o levantamen-

modo diferente àquele recomendado pela prescrição médica, por
0,6% e 0,4% da população brasileira, respectivamente.
“É um número que revela um
padrão muito preocupante, e que
faz lembrar o problema norteamericano de uma década atrás,
em termos de classe de substâncias”, alertou Bastos.

Foto/Divulgação/PF

A maconha é a substância ilícita mais consumida no Brasil,
segundo a pesquisa. Dados do
3º Levantamento Nacional sobre
o Uso de Drogas pela População
Brasileira, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
apontam que 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram
maconha ao menos uma vez na
vida. A segunda droga com maior consumo no país é a cocaína
em pó (3,1%).
O levantamento que ouviu
cerca de 17 mil pessoas com idades entre 12 e 65 anos, em todo o
Brasil, entre maio e outubro de
2015, é apontado como um dos
mais completos por sua abrangência. Pesquisadores também destacaram números preocupantes relacionados ao uso do crack.
A segundo a estimativa da
pesquisa, por amostragem, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas devem ter feito uso de crack e similares alguma vez na vida,
o que corresponde a 0,9% da

Maconha
to corrobora o grave problema de
saúde pública que é o uso de crack no Brasil. Mas faz isso justamente por mostrar, a partir da visibilidade diminuta dentro dos
lares, que o consumo dessa substância no país é um fenômeno do
espaço público”, afirmou o coordenador da pesquisa, Inácio Bas-

tos.
Medicamentos
Outro dado destacado pelos
pesquisadores diz respeito ao
uso dos analgésicos opiáceos e
dos tranquilizantes benzodiazepínicos. Nos 30 dias anteriores à
pesquisa eles foram consumidos
de forma não prescrita, ou de

Itamaraty confirma aval dos EUA
para indicação de Eduardo Bolsonaro
O Ministério das Relações
Exteriores informou que recebeu o aval do governo dos Estados Unidos para a indicação
do nome do deputado federal
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
para ser embaixador do Brasil
em Washington. A indicação
do deputado ao cargo ainda
precisa ser apreciada pelo Senado.
“O Ministério das Relações
Exteriores tem a satisfação de
informar que o governo dos
Estados Unidos concedeu
agrément a Eduardo Bolsonaro como embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil naquele país. De acordo com
a Constituição brasileira, essa
designação ainda deverá ser
submetida à apreciação do Senado Federal”, diz a nota do
Itamaraty.
Eduardo se reuniu na sexta-feira (9)com o chanceler Er-

nesto Araújo, no Palácio Itamaraty.
No dia 26 de julho, o ministro das Relações Exteriores
brasileiro confirmou que o
Brasil enviou para o governo
dos Estados Unidos a consulta para a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro
como embaixador no país norte-americano. Na diplomacia,
essa consulta é chamada
de agrément.
Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse, em conversa com jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, que
ficou feliz com o sinal positivo
dos Estados Unidos. “Estou
muito feliz e tenho certeza de
que esses laços de amizade e
comerciais com os Estados Unidos serão potencializados com
o Eduardo lá [na embaixada].”
O presidente destacou ainda
que recebeu a resposta escrita

pelo próprio presidente Donald
Trump, “teve um linguajar pessoal no documento que recebi.
Foi pessoal, do próprio punho
do Trump. Se ele autorizar, o
Filipe Martins [assessor] vai
entrar em contato e aí eu mostro a vocês”, disse o presidente.
Após reunião com o chanceler Ernesto Araújo, no Palácio Itamaraty, Eduardo Bolsonaro disse, em nota, que recebeu “com grande alegria” a notícia da concessão, pelo governo norte-americano, do agrément para sua designação
como embaixador do Brasil nos
Estados Unidos.
“O sinal verde dos Estados
Unidos da América, portanto,
é motivo de orgulho para mim,
ao confirmar o apoio e a confiança já expressas de viva voz
pelo Presidente Donald Trump
na minha capacidade de ser um

representante do Brasil à altura do desafio de construir uma
nova relação bilateral. Um sentido verdadeiramente estratégico, para assim aprofundar a cooperação e promover a segurança, a prosperidade e o bemestar de brasileiros e norteamericanos”, afirmou o deputado.
Ele lembrou que sua indicação deverá ser aprovada
pelo Senado. “Caberá ao Senado Federal dar a palavra final
e, se meu nome for aprovado,
haverá um intenso e árduo trabalho a ser realizado. Tenho
consciência de que meu êxito
dependerá, sobretudo, da colaboração e do diálogo estreito com o legislativo, os diversos ministérios e as forças vivas da sociedade, notoriamente a comunidade brasileira nos
Estados Unidos da América”,
completou. (Agencia Brasil)

Diminuição de cigarro
Sobre tabaco, o coordenador da
pesquisa da Fiocruz destacou uma
redução do consumo identificado no
levantamento. “Outras pesquisas
têm mostrado que há um declínio
com relação ao uso do cigarro convencional. Por outro lado, têm chamado atenção para formas emergentes de fumo, com a ascensão de aparatos como cigarros eletrônicos e narguilés”, disse Bastos.
Levantamento
O 3° Levantamento Nacional
sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira teve sua ori-

gem numa concorrência pública
lançada em 2014 pela Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da
Justiça e Segurança Pública.
O estudo contou com a parceria de várias outras instituições, como o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
o Instituto Nacional de Câncer
(Inca) e a Universidade de Princeton, nos EUA.
Francisco Inácio Bastos disse que definiu seu plano amostral a partir de critérios metodológicos semelhantes aos da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) do IBGE.
“Há um enorme desafio em
realizar uma pesquisa como esta,
que busque ser representativa da
população brasileira. O Brasil não
é apenas muito heterogêneo,
como também conta com regiões
muito pobres, territórios de população esparsa e dificuldade de
acesso”, avaliou o pesquisador.
(Agencia Brasil)

Polícia de SP
apreende caminhão
com munições, fuzis
e entorpecentes
A Polícia Civil de São Paulo
apreendeu na sexta-feira (9)
seis fuzis, 7 mil munições e
meia tonelada de maconha
que estavam no fundo falso
de um caminhão na capital
paulista. O veículo foi abordado no acesso da Marginal
Tietê, na zona oeste da cidade. O motorista, um homem
de 39 anos, foi preso. Ele admitiu que tinha conhecimento
da carga ilegal.
De acordo com a polícia, o
caminhão veio do Paraguai e tinha como destino a capital paulista, onde a carga seria distri-

buída. Foram encontrados seis
fuzis modelo AR 15 e 7 mil munições de calibre 556 e 762. Parte da droga teria como destino
Minas Gerais.
O motorista foi autuado por
tráfico de drogas e posse ilegal
de arma de fogo. A Polícia Civil
estimou que o crime organizado perdeu, com a apreensão,
cerca de R$ 1,5 milhão. O preso
será encaminhado ao 77º Departamento de Polícia de Santa Cecília. Ele deverá será encaminhado à Audiência de Custódia
neste sábado (10). (Agencia
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Murzim SP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF 17.849.483/0001-04 - NIRE 35227381229
Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 07.08.2019
Data, hora, local: 07.08.2019, 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações aprovadas: (A) Redução do capital, em R$ 2.000.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 2.000.000 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 2.000.000 quotas de titularidade do sócio XPCE Cayowaá Participações S.A., passando o capital de R$ 22.679.146,00 para R$ 20.679.146,00; e se tornarão eﬁcazes após o decurso do prazo
de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da ata, desde que (i) não haja oposição
de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de credores, comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (B) Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
07.08.2019. Sócios: XPCE Cayowaa Participações S.A., XPCE RE Fundo de Investimento Imobiliário.
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ĚŽ͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟///͘DĞƐĂ͗WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗&ĄďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗ZŽďĞƌƚŽ
WƵƉƵůŝŶ͘/s͘KƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗;ϭͿ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĚĞďĞŵ
ŝŵſǀĞůĚĞƐƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞŶĂĞŵƉƌĞƐĂZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů:ĂƌĚŝŵ/ƌĂũĄ^W>ƚĚĂ͘;ĞŵĨĂƐĞĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽͿ͕ƉĂƌĂĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽĐŽŵĮŶƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ͕ ĚĞϰ͘ϮϴϳƋƵŽƚĂƐ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͕ϬϬĐĂĚĂ͕ƋƵĞƚŽƚĂůŝǌĂŵĞŵ
ŵŽĞĚĂŶĂĐŝŽŶĂůĐŽƌƌĞŶƚĞZΨϰ͘Ϯϴϳ͕ϬϬ͖;ϮͿƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĂsĂůŽƌhƉƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ
ƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽ>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŝŵſǀĞůĂƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽă͞ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů:ĂƌĚŝŵ/ƌĂũĄ^W>ƚĚĂ͕͟Ă
ơƚƵůŽĚĞĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͖Ğ;ϯͿK>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚŽďĞŵŝŵſǀĞůĂƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽăƐŽĐŝĞĚĂĚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ
ŶŽ ŝƚĞŵ ϭ͕ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉĞůĂ sĂůŽƌhƉ ƵĚŝƚŽƌĞƐ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ďĂƐĞ ĚĞ
31.5.2019. s͘ĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐdŽŵĂĚĂƐ͗ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘ĂĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞůŝďĞƌŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵ͗ ;ϭͿ
^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĚĞďĞŵŝŵſǀĞůĚĞƐƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞŶĂĞŵƉƌĞƐĂZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
EŽǀĂ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐ^W>ƚĚĂ͘;ĞŵĨĂƐĞĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽͿ͕ƉĂƌĂĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĐŽŵĮŶƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐ͕ĚĞϰ͘ϮϴϳƋƵŽƚĂƐ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͕ϬϬĐĂĚĂ͕ƋƵĞƚŽƚĂůŝǌĂŵĞŵŵŽĞĚĂŶĂĐŝŽŶĂůĐŽƌƌĞŶƚĞZΨϰ͘Ϯϴϳ͕ϬϬ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĚŽŝŵſǀĞůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞&ĂǌĞŶĚĂ^ĂŶƚĂƌƵǌʹ'ůĞďĂϮ͕͟ŽďũĞƚŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂŶǑϮϰ͘ϮϵϮĚŽ
>ŝǀƌŽϮͲZ'ĚŽϮǑĂƌƚſƌŝŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐĚĂŽŵĂƌĐĂĚĞƌĂƌĂƋƵĂƌĂͬ^W͕ĐŽŵĄƌĞĂƚŽƚĂůĚĞϭϲϭ͘Ϯϭϰ͕Ϭϵ
ŵĞƚƌŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐĚĞƚĞƌƌĂƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞŵĠƌŝĐŽƌĂƐŝůŝĞŶƐĞͬ^W͕ĐƵũĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽƉĞƌŝŵĠƚƌŝĐĂƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞƐĐƌŝƚĂĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂŶŽ>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐŽŵŽŶĞǆŽ/͘K
ŝŵſǀĞůĚĞƐĐƌŝƚŽĂĐŝŵĂƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂůŝǀƌĞĞĚĞƐĞŵďĂƌĂĕĂĚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƀŶƵƐ͕ĚşǀŝĚĂƐŽƵůŝơŐŝŽƐ͘;ϮͿƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĂsĂůŽƌhƉƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽ>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŝŵſǀĞůĂ
ƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽă͞ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů:ĂƌĚŝŵ/ƌĂũĄ^W>ƚĚĂ͕͘͟ĂơƚƵůŽĚĞĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͖;ϯͿK>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚŽďĞŵ
ŝŵſǀĞůĂƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽăƐŽĐŝĞĚĂĚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂŶŽŝƚĞŵϭ͕ĞůĂďŽƌĂĚŽƉĞůĂsĂůŽƌhƉƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕
ĂŵďŽƐĐŽŵďĂƐĞŶŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͕ŶĂĚĂƚĂďĂƐĞĚĞϯϭ͘ϱ͘ϮϬϭϵ;ŶĞǆŽƐ/Ϳ͖s/͘>ĂǀƌĂƚƵƌĂ͗&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂ
ĚĂĂƚĂĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ
ĐŽŵ Ă ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĂƐ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐ ĚŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϭϯϬ Ğ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ
6.404/76. s//͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕ĨŽƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĂƌĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂ
ĂƚĂĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ĞƚĞŶĚŽƐŝĚŽĂƐƐŝŶĂĚĂ
ƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂDĞƐĂ͗&ĄďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝ͖^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂDĞƐĂ͗ZŽďĞƌƚŽWƵƉƵůŝŶ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂ:
^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͗͘͘&ĄďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝĞ&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂƚŽ͘ƐƚĂĠĐſƉŝĂĚĂĂƚĂůĂǀƌĂĚĂŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽWƌĂĚſƉŽůŝƐͬ
SP, 17.06.2019. :ƵĐĞƐƉ nº ϰϭϮ͘ϮϬϬͬϭϵͲϯĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϯϭͬϬϳͬϮϬϭϵ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(7(5&(,52635$=2'(',$6352&(66212 $ 00
-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGH)DOrQFLDVH5HFXSHUDo}HV-XGLFLDLVGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $'5,$1$
%(57,(5%(1(',72QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5QRVWHUPRVGRDUWLJRFDSXWGR'HFUHWR/HLDWRGRVFUHGRUHV
HGHPDLVLQWHUHVVDGRVTXHR6U0DUFHOR0RUHLUD&HVDUHVWiUHTXLVLWDQGRDGHFODUDomRGHH[WLQomRGDVREULJDo}HVGRIDOLGRGD
HPSUHVD$XVWLQ%UDVLO3URMHWRVH&RQVWUXo}HV6$ &13-  3URFHVVR (SDUD
TXHSURGX]DVHXVHIHLWRVGHGLUHLWRVHUiRSUHVHQWH(GLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,,  7DWXDSp (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &OiXGLR 3HUHLUD )UDQoD QD IRUPD GD
/HLHWF)$=6$%(5D R 7LDJR7RUUHV0DUWLQV$FDGHPLD0( &13- H7LDJR7RUUHV0DUWLQV &3)
  TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
VHWHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR &DSLWDO GH *LUR Q 
(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHP
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX
UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR  6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $OHVVDQGUD /DSHUXWD 1DVFLPHQWR
$OYHV GH 0RXUD QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D &KULVWRSKHU &KDYHV GH 2OLYHLUD (OpWULFD &13- 
  TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH
  UHSUHVHQWDGD SHOD &DUWHLUD&RQWUDWR Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH
HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD
VHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR
HPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6   H     
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00-XL]DGH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,;9LOD3UXGHQWH(VWDGRGH6mR3DXOR'U&ODXGLD6DUPHQWR0RQWHOHRQHQDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D '52*$5,$ 0(',&9,3 /7'$  0( &13-  526$1$ '( &È66,$ 7(578/,$12
*8(55(,52&3)TXHOKHVIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH,WD~8QLEDQFR6$YLVDQGR
DR UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  UHSUHVHQWDGD SRU &RQWUDWR GH $EHUWXUD GH &UpGLWR HP &RQWD &RUUHQWH Q
 DVVLQDGR HP  WHQGR SRU REMHWR D FRQWUDWDomR GH OLPLWH GH FUpGLWR SRSXODUPHQWH FRQKHFLGR
FRPR FKHTXH HVSHFLDO YLQFXODGD j DJrQFLD  FRQWD FRUUHQWH Q  FXMRV FRQWUDWDQWHV QmR HIHWXDUDP RV
GHSyVLWRVEDQFiULRVVXILFLHQWHVSDUDDPRUWL]DURGpELWRRULJLQiULRGDXWLOL]DomRGROLPLWHGHFUpGLWRTXHOKHIRUDGLVSRQLELOL]DGR
(QFRQWUDQGRVHRVUpXVHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRV
GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO HIHWXH R
SDJDPHQWR GD TXDQWLD HVSHFLILFDGD GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV FRUUHVSRQGHQWHV D  GR YDORU
GD FDXVD RX DSUHVHQWH HPEDUJRV PRQLWyULRV 1mR HIHWXDGR R SDJDPHQWR RX DSUHVHQWDGR HPEDUJRV R UpX VHUi FRQVL
GHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6H

Cyrela Urbanismo 5 - Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 18.542.122/0001-75 - NIRE 35.227.710.214
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 06.08.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença. Totalidade
do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 950.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 950.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente
do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social passará de R$ 1.291.319,00 para R$
341.319,00, dividido em 341.319 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 06.08.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra
de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Martini Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 11.089.942/0001-04 - NIRE 35.223.557.781
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 06.08.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações. 1. Redução do capital social em R$ 9.600.000,00, considerados excessivos, mediante o cancelamento de 9.600.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente
do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social passará de R$ 16.366.354,00 para
R$ 6.766.354,00, dividido em 6.766.354 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 06.08.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

CBR 014 Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ/MF 18.542.099/0001-19 - NIRE 35.227.710.231
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 06.08.2019, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Miguel Maia Mickelberg: Presidente, Sandra Esthy Attié Petzenbaum - Secretária. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 1.400.000,00, considerados excessivos
em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 1.400.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da
sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 5.217.767,00 para R$ 3.817.767,00, dividido em 3.817.767
quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários para a restituição. Encerramento. Nada mais.
São Paulo, 06.08.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Cyrela Magik Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 07.749.578/0001-94 - NIRE 35.220.339.839
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.07.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Josef Czitrom. Deliberações: Redução
do capital em R$ 23.781.485,00, sendo R$ 1.581.485,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 22.200.000,00 por
serem considerados excessivos, com o cancelamento de 23.781.485 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo
19.025.188 de quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e 4.756.297 de quotas da
sócia Magik Empreendimentos Imobiliários Ltda., as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país,
em decorrência da restituição do valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital passará de R$
29.318.401,00 para R$ 5.536.916,00, dividido em 5.536.916 quotas. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
10.07.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickelberg e Sandra
Esthy Attié Petzenbaum. Magik Empreendimentos Imobiliários Ltda. por Josef Czitrom e Levi Zylberman

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1091026-63.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA LUCIA
SCHMIDT RIZZON, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ARIANE BENFICA VIANA, Brasileiro, Solteira, MicroEmpresária, RG M-13.170.210, CPF 065.232.616- 11, com
endereço à Rua Francisco Cruz, 287, Apto. 162, Vila
Mariana, CEP 04117-091, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Adonias de Oliveira Viana e outro, alegando em
síntese: os requerentes são avós do menor M.B.V.S, e
requerem a guarda do menor, dada a alienação parental
demonstrada ou que seja ampliado o regime de
convivência familiar em favor dos requerentes e que seja
regulamentada a visita, permitindo que os requerentes
possam visitar seu neto imediatamento. Encontrando-se a
ré 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 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 15 de julho de 2019. [9,12]
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:>sWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ĞĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ

CNPJ 04.859.784/0001-69
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĂůĂŶĕŽƐWĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϬĚĞĂďƌŝů (Em milhares de reais)
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ƟǀŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>ŝƋƵŝĚŽϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ŝƌĐƵůĂƚĞ
Caixa e equivalente de caixa
244
331 1.276.899 1.376.556 Fornecedores
88.482
82.478
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
22.331
22.865 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲ
- 140.281 236.435
Contas a receber de clientes
- 198.816 151.598 ^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐƐŽĐŝĂŝƐ
91.613
93.757
Estoques
- 390.516 530.134 Tributos a recolher
17.938
17.944
ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
- 492.915 451.276 ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐĂƉĂŐĂƌ
12.078
47.386
23.225
84.941
Dividendos a receber
12.376
47.401
- /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
Impostos a recuperar
39.998
73.421 ĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
26.097 132.780
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲ
28.121
4.732 ĞŵĂŝƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
7
8
3.485
3.133
Demais contas a receber
19
14
24.558
8.588 Total do passivo circulante
12.085
47.394 391.121 651.468
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
12.639
47.746 2.474.154 2.619.170 Não Circulante
Não Circulante
ǆŝŐşǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲ
- 2.161.646 1.838.193
Impostos a recuperar
39.749
37.742 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
30.283
30.742
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞĞŵĐĂƵĕĆŽͲ
35.253
32.780 IR e CS social diferidos
- 483.320 518.120
ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
58.649
- ĞŵĂŝƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
357
1.212
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂƉĂƌĐĞŝƌŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐͲ
20.460
21.634 Total do passivo não Circulante
- 2.675.606 2.388.267
IR e CS diferidos
289
266
289
266 Total do passivo
12.085
47.394 3.066.727 3.039.735
Demais contas a receber
17.871
11.032 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
289
266 172.271 103.454 Capital social
660.000 580.000 660.000 580.000
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůϭϬϴ͘ϴϮϬ 134.763 108.820 134.763
Em sociedades controladas 1.382.235 1.372.188
- Reservas de lucros
614.258 658.043 614.258 658.043
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
3.486
23.888
1.383.078 1.372.806 1.383.078 1.372.806
Imobilizado
- 2.895.815 2.750.164 WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
1.102.262 1.090.555
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
6.341
6.420 dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
1.383.078 1.372.806 2.485.340 2.463.361
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ 1.382.524 1.372.454 3.077.913 2.883.926 Total do passivo e
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
1.395.163 1.420.200 5.552.067 5.503.096 patrimônio liquido
1.395.163 1.420.200 5.552.067 5.503.096
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ(em milhares de reais)
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ũƵƐƚĞĚĞ
>ƵĐƌŽƐ ĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ ĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĂƉŝƚĂů
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ZĞƐĞƌǀĂ
>ƵĐƌŽƐ ĂĐƵŵƵůĂ- ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂ ŶĆŽͲĐŽŶƚƌŽůĂƐŽĐŝĂů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ůĞŐĂů
ƌĞƟĚŽƐ
ĚŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĚŽƌĞƐ
dŽƚĂů
ŵϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϳ
ϰϰϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϴ͘ϱϮϭ ϲϰ͘Ϭϲϭ ϱϲϵ͘ϭϴϰ
ϭ͘Ϯϭϭ͘ϳϲϲ
ϵϲϮ͘ϰϵϴ Ϯ͘ϭϳϰ͘Ϯϲϰ
Reversão de dividendos propostos
8.905
8.905
7.487
16.392
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
(3.758)
3.758
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĐŽŵůƵĐƌŽƐƌĞƟĚŽƐ
140.000
- (140.000)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
199.521
199.521
158.126
357.647
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
9.976
(9.976)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ;ZΨϭ͕ϭϱƉŽƌĂĕĆŽͿͲ
(47.386)
(47.386)
(37.556)
(84.942)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
142.159 (142.159)
ŵϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϴ
ϱϴϬ͘ϬϬϬ
ϭϯϰ͘ϳϲϯ ϳϰ͘Ϭϯϳ ϱϴϰ͘ϬϬϲ
ϭ͘ϯϳϮ͘ϴϬϲ
ϭ͘ϬϵϬ͘ϱϱϱ Ϯ͘ϰϲϯ͘ϯϲϭ
Dividendos complementares
(5.568)
(5.568)
(4.431)
(9.999)
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
(3.004)
3.004
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĐŽŵůƵĐƌŽƐƌĞƟĚŽƐ
80.000
(80.000)
Tributos diferidos sobre reserva de reavaliação
(15.864)
(15.864)
(12.578)
(28.442)
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
(7.075)
(7.075)
(6.155)
(13.230)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
50.857
50.857
46.016
96.873
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
2.543
(2.543)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ;ZΨϬ͕ϮϵƉŽƌĂĕĆŽͿͲ
(12.078)
(12.078)
(11.145)
(23.223)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
36.236
(36.236)
ŵϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ
ϲϲϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϴ͘ϴϮϬ ϳϲ͘ϱϴϬ ϱϯϳ͘ϲϳϴ
ϭ͘ϯϴϯ͘Ϭϳϴ
ϭ͘ϭϬϮ͘ϮϲϮ Ϯ͘ϰϴϱ͘ϯϰϬ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϬĚĞĂďƌŝů;ĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂŝŶĚŝĐĂĚŽͿ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ϭϲ
27 ;ϭϴϭ͘ϯϲϵͿ ;ϭϬϴ͘ϳϲϵͿ
ϮϬϭϵ ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ >ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
ϱϬ͘ϴϯϰ ϭϵϵ͘ϱϬϭ ϭϯϵ͘ϯϰϰ ϱϮϵ͘ϳϲϵ
ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚĂƐǀĞŶĚĂƐ
- Ϯ͘ϲϭϴ͘ϯϲϱ Ϯ͘ϳϮϱ͘Ϭϵϯ Imposto de renda
14
13
(30.193) (125.259)
DƵĚĂŶĕĂŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐͲ
(39.022)
7.269 Contribuição social
9
7
(12.278)
(46.862)
Custo dos produtos vendidos
- (2.028.063) (1.868.426) >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϱϬ͘ϴϱϳ ϭϵϵ͘ϱϮϭ
ϵϲ͘ϴϳϯ ϯϱϳ͘ϲϰϴ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
ϱϱϭ͘ϮϴϬ ϴϲϯ͘ϵϯϲ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂƚƌŝďƵŝĚŽĂŽƐ͗
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
50.857
199.521
Com vendas
- (133.168) (148.116) Acionistas controladores
46.016
158.127
'ĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(111)
(107) (112.455) (113.165) Acionistas não controladores
ϵϲ͘ϴϳϯ ϯϱϳ͘ϲϰϴ
KƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
(2)
(3)
15.056
35.883 >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůϱϬ͘ϵϯϭ 199.584
- >ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽƉŽƌĂĕĆŽĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ
50.818 199.474 (230.567) (225.398) acionistas da Companhia durante o
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ;ĞǆƉƌĞƐƐŽĞŵZΨƉŽƌĂĕĆŽͿ
ϭ͕Ϯϯ
ϰ͕ϴϰ
>ƵĐƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĂŶƚĞƐĚŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϱϬ͘ϴϭϴ ϭϵϵ͘ϰϳϰ ϯϮϬ͘ϳϭϯ ϲϯϴ͘ϱϯϴ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(1)
(1) (444.025) (349.979)
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϬĚĞĂďƌŝů(em milhares de reais)
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
17
28
455.553
351.688
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
sĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
- (192.897) (110.478)

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
50.857 199.521
sĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞŽƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐͲ
Controladas
(7.075)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
43.782 199.521
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ

ŝƌĞƚŽƌŝĂ
ŽŶƚĂĚŽƌ
ĞůƐŽ>ƵşƐdĂĚŝŽƚŽ- CRC 1SP181853/O-8
ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƐ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐ
ĚĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ
dos Srs. acionistas na sede da Companhia.

m

Q

G

m

m

m

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
96.873 357.648

(13.231)
83.642 357.648
37.626 199.521
46.016 158.127
83.642 357.648

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϬĚĞďƌŝů(Em milhares de reais)
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ

&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƌŽůƵĐƌŽ
ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŽĐĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽ
ƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
Valor residual das baixas do
ĂƟǀŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
IR e CS diferidos
Resultado não realizado com
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
Provisão para devedores
duvidosos
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ͕
ƌĞǀĞƌƐĆŽĞŶŽǀĂƐĐŽŶƐƟƚƵŝͲ
ĕƁĞƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
:ƵƌŽƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĞ
ĐĂŵďŝĂŝƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
:ƵƌŽƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĞ
ĐĂŵďŝĂŝƐƐŽďƌĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
e passivos
DƵĚĂŶĕĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞĂƟǀŽ
ďŝŽůſŐŝĐŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ
patrimonial
Decréscimo (acréscimo) de
ĂƟǀŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
Contas a receber de clientes
Estoques
ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
Impostos a recuperar circulante e não circulante
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞĚĞƉſƐŝƚŽ
em caução
Outras contas a receber e
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
Acréscimo (decréscimo) de
passivos operacionais
Fornecedores
^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐƐŽĐŝĂŝƐ
Tributos a recolher
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ

50.857

199.521

96.873

-

-

420.410

357.648

440.080

(23)

(21)

13.886
(56.446)

20.326
(29.427)

(76.814)

-

-

-

-

(23)

(317)

-

-

2.062

(20.470)

16.036

-

-

319.914

241.404

-

-

(583)

2.773

-

-

39.022

(7.269)

(50.931) (199.584)

-

-

-

- (47.778)
84.754
- 140.792 (145.035)
- (139.310)
15.103

-

-

32.200

23.989

-

-

(1.308)

(2.299)

(5)

(3)

(61.158)

79.769

-

-

6.587
(2.144)
94.330
(3.112)

3.312
4.735
88.522
(71.903)

(1)
2 (15.881) (24.967)
(103)
(85) 761.519 1.076.764
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞ/ZĞ^
- (94.335) (99.954)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŽƌŝƵŶĚŽĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽ
ŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ;ϭϬϯͿ
;ϴϱͿ ϲϲϳ͘ϭϴϰ ϵϳϲ͘ϴϭϬ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
534 (13.464)
Dividendos recebidos
52.970
55.757
ƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽͲ
355
(65)
Aplicação de recursos
em imobilizado
- (552.705) (496.056)
Aplicação de recursos
ĞŵŝŶƚĂŶŐşǀĞů
(1.202)
(461)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽ
ŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽϱϮ͘ϵϳϬ ϱϱ͘ϳϱϳ ;ϱϱϯ͘ϬϭϴͿ ;ϱϭϬ͘ϬϰϲͿ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ĂƉƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
ĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
- 150.000 107.045
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐ
ĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲ
- (267.922) (713.540)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂŐŽƐ
(52.954) (55.758) (52.954) (55.758)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂŐŽƐĂŽƐ
acionistas minoritários
- (41.987) (44.242)
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞŽƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌͲ
(960)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
;ϱϮ͘ϵϱϰͿ ;ϱϱ͘ϳϱϴͿ ;Ϯϭϯ͘ϴϮϯͿ ;ϳϬϲ͘ϰϵϱͿ
ĐƌĠƐĐŝŵŽůşƋƵŝĚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĞŵ
ĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ;ϴϳͿ
;ϴϲͿ ;ϵϵ͘ϲϱϳͿ ;Ϯϯϵ͘ϳϯϭͿ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϯϯϭ
ϰϭϳ ϭ͘ϯϳϲ͘ϱϱϲ ϭ͘ϲϭϲ͘Ϯϴϳ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯϰϰ
ϯϯϭ ϭ͘Ϯϳϲ͘ϴϵϵ ϭ͘ϯϳϲ͘ϱϱϲ

FAZENDA MANTIQUEIRA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/MF nº 60.797.008/0001-52, NIRE 35.222.529.406 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Empresária, realizada em 02/04/2019. Data: 02/04/2019. Local: Rua Augusta, 2398,
Jardim Paulista, São Paulo/SP. Presença: 78,641% do capital social, conforme relação a seguir, com a qualificação e assinatura dos
presentes, regularmente convocados nos termos do § 2º do artigo 7º do contrato social, por meio de mídia eletrônica com indicação de
local, dia, hora e ordem do dia, e dando ciência do recebimento da convocação: Tamara Machado Fracalanza, 91.534 cotas, R$ 3.661,36,
1,8307%; Dante Ricardo Fracalanza, 91.535 cotas, R$ 3.661,40, 1,8307%; Lenise Fracalanza Alves Correa, 91.535 cotas, R$ 3.661,40,
1,8307%; Norma Fracalanza Travassos, 91.535 cotas, R$ 3.661,40, 1,8307%; Suany Fracalanza Brando, 91.535 cotas, R$ 3.661,40,
1,8307%; Oswaldo Fracalanza, 228.724 cotas, R$ 9.148,96, 4,5745%; Espólio de Luiza Franco do Amaral Fracalanza, 229.214 cotas, R$
9.168,56, 4,5843%; Ana Luiza Franco do Amaral, 76.375 cotas, R$ 3.055,00, 1,5275%; Ana Regina Amaral Fracalanza Borelli, 76.375
cotas, R$ 3.055,00, 1,5275%; Elza Fracalanza, 839.224 cotas, R$ 33.568,96, 16,7845%; Luiza Fracalanza, 796.130 cotas, R$ 31.845,20,
15,9226%; Marta Teresa Suplicy, 385.065 cotas, R$ 15.402,60, 7,7013%; Teresa Marta Smith de Vasconcelos, 385.065 cotas, R$
15.402,60, 7,7013%; Irene Fracalanza Grassi, 334.450 cotas, R$ 13.378,00, 6,689%; Espólio de Beatriz Lúcia Repsold Jorge Warde,
223.165 cotas, R$ 8.926,60, 4,4633%; Walfrido Jorge Warde, 463.096 cotas, R$ 18.523,84, 9,2619%; Oritur Sociedad Anonima, 505.443
cotas, R$ 20.217,72, 10,1089%. Presidente da Mesa: Ana Luiza Franco do Amaral. Secretária: Norma Fracalanza Travassos, eleitas pela
unanimidade dos presentes. Ordem do Dia: 1. Alteração do endereço da sede; 2. Alteração de nomes dos quotistas que mudaram de
Estado Civil; 3. Alteração do artigo 6º e seu § único do contrato social, para que a administração / gerência: A) seja aumentada para 05
administradores, B) possa ser exercida, excepcionalmente, por membro não sócio e C) eleição da Diretoria; 4. Alteração de procurador da
Oritur Sociedad Anonima; 5. Cessão e transferência de quotas de Irene Fracalanza para Espólio de Luiza F. do A. Fracalanza, Ana Luiza
Franco do Amaral e Ana Regina Amaral Fracalanza; 6. Cessão e transferência de quotas de Elza Fracalanza para Lurene Serviços Administrativos e de Cobrança Ltda.; 7. Cessão e transferência de quotas de Luiza Fracalanza, Irene Fracalanza Grassi e Oritur Sociedad
Anonima para Lurene Serviços Administrativos e de Cobrança Ltda.; 8. Autorização para venda da Gleba C para Suany Fracalanza e
Roberto Antonio Bueno, com saída de quotistas, respectiva alteração do Quadro Societário e redução do Capital Social; 9. Autorização
para transferência dos imóveis situados na Rua Senador Paulo Egídio, em São Paulo, SP para Lurene Serviços Administrativos e de
Cobrança Ltda., com respectiva alteração do Quadro Societário e redução do Capital Social; 10. Autorização para transferência de lotes
de Vila Porã, em Campos do Jordão, SP, com respectiva alteração do Quadro Societário e redução do Capital Social; 11. Aprovação e
autorização da nova redação ao Contrato Social. Os quotistas se reuniram para tratar das seguintes Deliberações: Item 1 da Ordem do
Dia: aprovada por unanimidade dos presentes a alteração do endereço da sede social que se situará à Rua João Álvares Soares, 345,
CEP 04609-000 em São Paulo, Capital. Item 2 da Ordem do Dia. Aprovada pela unanimidade dos presentes a alteração dos nomes dos
sócios por consequente mudança de Estado Civil. Item 3 da Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade dos presentes a alteração do
Artigo 6º e seu § único do Contrato Social: A) pelo aumento do número de administradores para 5; B) pela inclusão de § que autoriza,
excepcionalmente, a eleição como administrador de Jayme Ricardo Fracalanza Grassi, membro não sócio, com mandato que se extinguirá automaticamente na próxima AGE, quando se fará votação para sua substituição por um membro sócio, para o mesmo cargo; e C) pela
eleição da Diretoria que ficou composta por: Walfrido Jorge Warde, Teresa Marta Smith de Vasconcellos, Ana Luiza Franco do Amaral, Ana
Regina Amaral Fracalanza, Jayme Ricardo Fracalanza Grassi, todos abaixo qualificados. Item 4 da Ordem do Dia. Aprovada pela unanimidade dos presentes a alteração do procurador da Oritur Sociedad Anonima para Luiz Bruno Fracalanza Grassi, brasileiro, administrador
de empresas, separado, RG 6.902.375, CPF 894.889.344-20, residente e domiciliado em São Paulo/SP, tendo em vista apresentação da
respectiva documentação. Item 5 da Ordem do Dia. Aprovada pela unanimidade dos presentes a alteração do Quadro Societário mediante a cessão e transferência de 191.941 quotas da quotista Irene Fracalanza Grassi sendo 115.183 quotas para Espólio de Luiza Franco
do Amaral Fracalanza, 38.379 quotas para Ana Luiza Franco do Amaral e 38.379 quotas para Ana Regina Amaral Fracalanza, tendo em
vista o Instrumento Particular de Permuta de Quotas e Outras Avenças firmado entre os mencionados quotistas, do conhecimento de todos sócios, conforme já registrado no Item 7. da Ordem do Dia da última Ata, datada de 14/10/2011 (sendo isento de ITCMD, nos termos
do artigo 6º, inciso II letra “A”, da Lei Estadual nº 10.705 de 28.12.2000 e Decreto nº 46.655/02, A doação é isenta do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos ITCMD). Item 6 da Ordem do Dia. Ratificada e aprovada pela unanimidade dos presentes a cessão e transferência da totalidade das 839.224 quotas do capital social da sócia Elza Fracalanza, por seu valor
nominal de R$ 33.568,96, para Lurene Serviços Administrativos e de Cobrança Ltda., na data de 10/12/2014, com assistência de Luiza
Fracalanza, nos termos da procuração passada no 16º Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, aos 28/04/2009, livro 3398, páginas
13 e 14, anexadas, e com aquiescência de todos os demais quotista. Item 7 da Ordem do Dia. Aprovada pela unanimidade dos presentes
a cessão e transferência da totalidade das atuais 796.130 quotas do capital social da sócia Luiza Fracalanza, por seu valor nominal de R$
31.845,20, bem como das 142.509 quotas do saldo remanescente de quotas da sócia Irene Fracalanza Grassi, por seu valor nominal de
R$ 5.700,36, e também das 505.443 quotas da sócia Oritur Sociedad Anonima, por seu valor nominal de R$ 20.217,72 à sócia ora admitida na sociedade, Lurene Serviços Administrativos e de Cobranças Ltda., CNPJ 14532096/0001-43, NIRE 35226065366, por seu administrador Luiz Bruno Fracalanza Grassi, CPF 894.889.344-20, qualificado no item 4 da ordem do dia. Item 8 da Ordem do Dia. Aprovada
por unanimidade dos presentes a venda (alienação) pela Fazenda Mantiqueira Imóveis e Participações Ltda. do imóvel com 351.985,46
m², matrícula nº 30467 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campos do Jordão/SP, situado à Avenida Gustavo Biagioni, em
Campos do Jordão/SP, designado por Quinhão C do loteamento Vila Izabel, cuja área é resultado do desdobro da Área Remanescente
328-W do mesmo loteamento, para Suany Fracalanza, abaixo q

Geekie Desenvolvimento de Software S/A
CNPJ nº 14.504.986/0001-41 – NIRE 35.300.449.703
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores Acionistas da “Companhia”, para se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 16/08/2019, às 14 horas, na sede da Companhia, na Alameda dos Maracatins, nº 186, Indianópolis,
São Paulo-SP, a fim de deliberarem sobre: (i) A proposta de aumento do capital social da Companhia, no valor de
R$ 10.000.000,00, mediante a emissão de 15.903 ações ordinárias, conforme discutido na reunião extraordinária
do conselho de administração, de 06/08/2019; e (ii) A autorização ao Conselho de Administração da Companhia para
oportunamente homologar, total ou parcialmente, o aumento de capital da Companhia, conforme descrito no item (i)
acima; (iii) aprovação da renúncia e eleição de membros do conselho de administração da Companhia; (iv) alteração
do endereço da sede da Companhia; e (vi) consolidação o Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 08/08/2019.
Claudio Eduardo Sassaki – Presidente do Conselho de Administração
(08, 09 e 10/08/2019)

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1081221-91.2014.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião Usucapião Ordinária Requerente: ELIZABETH TOSI 2ª Vara de Registros Públicos EDITAL DE CITAÇÃO
– PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1081221-91.2014.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Elizabeth Tosi
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o apartamento 65, no 6º andar
do Bloco II - do Edifício Skorpios, localizado à Rua Pelotas nº 284, Vila Mariana, São Paulo, Capital, objeto
da matrícula 16.935 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, cabendo-lhe a vaga nº 65, localizada
na garagem coletiva, contribuinte municipal 037.012.0691-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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 04 de Julho de 2018.
10 e 13/08

(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 9LWRU )UHGHULFR .PSHO -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D *LRYDQQD 0DUTXHV GD &RVWD &RWXUUL &3)
  TXH &UX] $]XO GH 6mR 3DXOR OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 
VHWHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV H $FRUGR (VWDQGR D
H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD
R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH   H     
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U )HUQDQGR$QW{QLR 7DVVR -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D 6REHUDQD &RPpUFLR GH 9HtFXORV /WGD &13-
  TXH %DQFR 'D\FRYDO 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 MXOKR GH   UHSUHVHQWDGD SHORV &RQWUDWRV 3DUWLFXODUHV SDUD $EHUWXUD GH /LPLWH GH &UpGLWR Q V
   H GDV &pGXODV GH &UpGLWR %DQFiULRV Q V    H 
(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXH
R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR
HSXEOLFDGR63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH6LOYDH6RX]DQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D0DULD-RVp&RUUHLD/LPD &13- TXH6XO$PpULFD&RPSDQKLDGH6HJXUR6D~GHOKHDMXL]RX
DomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 DEULOGH UHSUHVHQWDGDSHOR&RQWUDWRGH6HJXUR6D~GHQD
0RGDOLGDGH30(3HTXHQDH0pGLD(PSUHVD$SyOLFHQ7tWXORVQVH(VWDQGRDH[HFXWDGDHP
OXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUED
KRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
GHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODV
PHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDHQmRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDH[HFXWDGDVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5RVHOHLQH%HOYHUGRV6DQWRV
5LFFLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D$OL0RKDPHG&KDUDQLN &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKH
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH
&UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD
SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR
YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP 
SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH
EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (ODLQH)DULD(YDULVWRQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R 6(5*,25,==,',6&27(.$&8/785$/0(&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomR
GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH 0DGUDV (GLWRUD /WGD DOHJDQGR HP VtQWHVH TXH D DomR VHMD MXOJDGD
WRWDOPHQWH SURFHGHQWH SDUD FRQGHQDU D UHTXHULGD D SDJDU D TXDQWLD GH 5  PDLR GH   UHIHUHQWH DR
GpELWRGHYLGDPHQWHFRUULJLGDDSDUWLUGDGDWDGRYHQFLPHQWRGRVUHVSHFWLYRVWtWXORVDFUHVFLGRVGHMXURVOHJDLVFXVWDV
SURFHVVXDLV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV QD EDVH GH  VREUH R YDORU GR GpELWR EHP FRPR REULJDU D UHTXHULGD D
GHYROYHURVOLYURVHQWUHJXHVSHODUHTXHUHQWHHPFDUiWHUGHFRQVLJQDomRHTXHSHUPDQHFHPUHWLGRVLQGHYLGDPHQWH
VRE SHQD GH VHU FRQVWLWXtGD HP PRUD DXWRUL]DQGR GHVGH ORJR D UHTXHUHQWH D FRQVLGHUDU RV EHQV YHQGLGRV D
UHTXHULGD VHQGR D UHTXHULGD REULJDGD D SDJDU RV YDORUHV HVWDPSDGRV QDV QRWDV ILVFDLV GH FRQVLJQDomR H QR TXH
WDQJHRVUHIHULGRVOLYURVFRPRSHGLGRDOWHUQDWLYRFDVRRVOLYURVQmRVHMDPORFDOL]DGRVHRXFRQVWDGRVQDVGHSHQGrQFLDV
ItVLFDVHFRQWDELOLGDGHGDUHTXHULGDDVHUYHULILFDGRPHGLDQWHSHUtFLDFRQWiELOUHTXHUTXHDUHTXHULGDVHMDFRQGHQDGD
D SDJDU RV YDORUHV GRV EHQV TXH OKH IRUDP HQWUHJXHV FRQIRUPH SUHoRV HVWDPSDGRV QDV UHVSHFWLYDV QRWDV ILVFDLV GH
FRQVLJQDomRTXHGHYHUmRVHUDWXDOL]DGRVGHVGHDGDWDGDVUHVSHFWLYDVQRWDVVHPSUHMXt]RGHMXURVGHPRUDGH
DR PrV H GHPDLV FRPLQDo}HV OHJDLV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD
&,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH

(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U /XLV )HUQDQGR 1DUGHOOL -XL] GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGR7DWXDSp63)D]6DEHUD/XFLQHLGH3HQKD/LQGRVR0( &13-
 TXHDDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$IRLMXOJDGDSURFHGHQWH
FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR
IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD
GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR
GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3&
VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYD
LQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63
H
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )ODYLD%H]HUUD7RQH
;DYLHUQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D1$7+$/,$'$6,/9$2/,9(,5$%UDVLOHLUD6ROWHLUD5*&3)
 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD SRU SDUWH GH )XQGDomR $UPDQGR
ÈOYDUHV 3HQWHDGR GHFRUUHQWH GH VHQWHQoD MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5
 MDQHLUR  (QFRQWUDQGRVH D Up HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2
SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO HIHWXH R
SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H
H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R
SUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWH
GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR
DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 6DEULQD6DOYDGRUL6DQG\
6HYHULQRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D1,&&20$48,1$6/7'$0(&13-TXHOKHIRL
SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH '*, ,PSRUWDomR H ([SRUWDomR /WGD REMHWLYDQGR
D TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR  UHSUHVHQWDGD SHOD QRWD ILVFDO Q  (QFRQWUDQGRVH D HPSUHVD Up
HPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWD
H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR
RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR
H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU
H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH
MXOKRGHH
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Associação dos Funcionários e Servidores Civis da CBPM –
ASSERB, notifica o Sr. Alcides Correa de Souza Junior, para no prazo
de 5(cinco) dias, a contar da publicação deste, marcar e se apresentar
à sua sede social na Rua Itapirapes, 83 – Luz para tratar de assuntos
de seu interesse. São Paulo, 09 de agosto de 2019. Mario José de
Souza – Presidente.

PERDA DE IMPRESSORAS FISCAIS
GENIOS SP CHOPP BAR E LANCHONETE LTDA
CNPJ 02.554.952/0001-82
I.E : 115.316.960.111
Com sede na Av. Jurema, 324 São Paulo – SP. Comunica a perda das
seguintes impressoras fiscais: MP-20 FI II ECF-IF - 28/03/2003 (data
de ativação do ap arelho) EQUIPAMENT O EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO 4708021250038 (número de série do aparelho)
ECF-MR G-880 - 29/05/2000 (data de ativação do aparelho)
EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO
203148 (número de série do aparelho). O eventual uso destas
impressoras não está sendo feito por esta empresa.

SINDIDATO DOS VIGILANTES NOTURNOS E DIURNOS
AUTÔNOMOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SIVINDASP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA
DIRETORIA PLENA – QUINQUENIO 2019/2024
O Presidente do SIVINDASP, pelo presente Edital, e conforme prevê o artigo 67, do
Estatuto Social da entidade, faço saber que será realizada eleição para renovação da
diretoria plena, observando o seguinte: 1) a eleição será realizada em primeira convocação,
no dia 28 de setembro de 2019, no horário compreendido entre 10h00 as 17h00, na sede
do sindicato, sito a Rua Hermann Teles Ribeiro, nº 193, cj. 10 – Vila Invernada – São Paulo
– SP – CEP: 03348-010; 2) não tendo havido quorum em primeiro escrutínio, o segundo
será realizado no mesmo dia e local no horário compreendido entre 18h00 as 22h00; 3)
o quorum para validade do pleito será em primeiro escrutínio pelo menos 1/3 dos eleitores
aptos a participarem da eleição e em segundo escrutínio de terem votado no mínimo 20%
(vinte por cento) dos filiados eleitores; 4) em caso de empate entre as chapas mais
votadas, realizar-se-á nova eleição no prazo máximo de trinta dias limitado somente entre
as duas chapas mais votadas; 5) a coleta de votos será feita através de urnas fixas e
itinerantes, a saber: fixa em número de uma (1), a ser instalada na Rua Hermann Teles
Ribeiro, nº 193, cj. 10 - Vila Invernada – São Paulo – SP – CEP: 03348-010, itinerantes em
número de duas (2), com o seguinte trajeto: 1ª em Santo Andre/SP, a 2ª em São Jose dos
Campos/SP; 6) o prazo para registro de chapas será de cinco (5) dias, a contar da
publicação deste edital, ou seja, de 12/08/2019 a 17/08/2019; 7) as inscrições de chapas
serão feitas diretamente na Comissão Eleitoral instalada na Sede da entidade, descrita
acima, funcionando a Secretaria do Sindicato das 10h00 as 17h00, de segunda a sextafeira; 8) as impugnações de candidaturas devem ocorrer até cinco (5) dias da publicação
da relação das chapas inscritas. O Edital de publicação encontra-se fixado na sede da
entidade, onde também os interessados podem obter informações outras. São Paulo, 12
de agosto de 2019. Altino Francisco da Silva Neto – Presidente.

EDITA L DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 001238428.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)ATLANSEG SEGURANCAE VIGILANCIALTDA, CNPJ 07.976.446/
0001- 03, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Construtora Tenda S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 231.673,35 (em abril/2019), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS.
B 09 e 10/08
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1040605-77.2014.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da Lei. Faz
Saber a Pyramid Medical Systems Comércio Ltda, CNPJ 00.861.337/0001-93, na pessoa
de seu representante legal e a Paulo André Correa de Araújo, CPF 126.157.608-07, que
Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 4.335.351,75 (junho/2017), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito
Bancário nº 6.649.938. 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 que ofereçam 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.
B 09 e 10/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000161-28.2016.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ATELIE DE PROJETOS MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, CNPJ
05.953.738/0001-97, queAntônio Ken Itsi Teruya, ajuizou uma Ação de Rescisão Contratual
c.c. Pedido de Restituição de Quantias Pagas e Pedido de Indenização Por Dano Moral,
pelo Procedimento Comum, tendo como corré Todeschini S/A Indústria e Comércio,
objetivando declarar a rescisão do Instrumento Particular de Compra e Venda e Prestação
de Serviços de Móveis Planejados Personalizados, firmado entre as partes em 06.09.2014;
condenar as rés a restituir ao autor o valor de R$ 98.971,08 (dez/2015), corrigidos
monetariamente e acrescido de juros, referente aos valores pagos pelo autor; ao pagamento
de R$ 15.000,00 (jan/2016), referente a indenização por danos morais, bem como a 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, conteste, sob
pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257,
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor (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 30 de julho de 2019.
B 09 e 10/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009726-44.2015.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). LUCILIAALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) SM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME, CNPJ 09.318.260/0001-84, e ROBSON
SANTANA DOS SANTOS, RG 177336274, CPF 055.443.988-36, (representante legal)
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução deTítulo Extrajudicial por parte
de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: recebimento do valor de R$
29.155,45(atualizado até julho/2016), referente a Cédula de Crédito Bancário nº 7.860.930.
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por
EDITAL, de SM Serviços Gráficos Ltda ME e CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por EDITAL de
Robson Santana dos Santos do Arresto Bloqueio pelo sistema Bacenjud fls. 62/64, Banco
Bradesco S/A R$ 1.202,31 e Caixa Econômica Federal R$ 246,51, para os atos e termos
da ação proposta e para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo
de 15 dias oferecer embargos à execução podendo no mesmo prazo firmar pedido de
parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do
valor da execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de
70% em seis parcelas mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês (art. 745-A, CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei.
B 09 e 10/08

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1012165-28.2015.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ERNANDO TELES PEREIRA, Brasileiro, Casado, CPF 126.298.668-07,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco
Bradesco S/A, tendo como coexecutadas Chocolates Dolfen Ltda Me e Ana Maria da Silva
Neta, para cobrança de R$ 198.398,43 (30.11.2015), referente ao inadimplemento das
Cédulas de Crédito Bancário nºs 8.489.477 e 3.748.593. Estando o executado em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, 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, para que
ofereça embargos, a fluírem após o prazo supra, facultando ao executado 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 30 de julho de 2019.
B 09 e 10/08
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U$GHPLU0RGHVWRGH6RX]DQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D)$%,$1$
$/%848(548(35$'2&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH%XVFDH$SUHHQVmR(P$OLHQDomR)LGXFLiULD
SRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$DOHJDQGRHPVtQWHVHTXHDUpILUPRXFRPDDXWRUDFRQWUDWRGHHPSUpVWLPRFRPDOLHQDomRILGXFLiULD
GRVHJXLQWHEHPFRPRJDUDQWLD9HtFXOR&KHYUROHW$JLOH/W]3YHUPHOKR$QRFKDVVL$*&1;&53ODFD
(='5HQDYDQ2FRUUHTXHDGHPDQGDGDQmRDGLPSOLXFRPDVREULJDo}HVSDFWXDGDVGHL[DQGRGHHIHWXDUR
SDJDPHQWRGDGtYLGDVHQGRSUHVWDo}HVPHQVDLVQRYDORUGH5&RQIRUPHFRQVWDjVIOVKRXYHDDSUHHQVmR
GRYHtFXORREMHWRGDDomR(VWDQGRDUpHPOXJDULJQRUDGRIRLGHWHUPLQDGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHQRSUD]RGHGLDV~WHLV
HIHWXHRSDJDPHQWRGDLQWHJUDOLGDGHGDGtYLGDSRGHQGRQRSUD]RGHGLDV~WHLVRIHUHFHUUHVSRVWDDPERVDIOXLUDSyVRV
GLDVVXSUDVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV6HPRSDJDPHQWRILFDPFRQVROLGDGDVGHVGHORJRDIDYRU
GRDXWRUDSRVVHHDSURSULHGDGHSOHQDGREHP DUWLJRGR'HFUHWROHLQ 1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUp
VHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGHH

(',7$/'(&,7$d®2(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(66212 $
00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $ULDQHGH
)iWLPD$OYHV'LDV3DXNRVNL6LPRQLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R (/,$1$52'5,*8(6'$)216(&$
5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO
SRU SDUWH GH ,QFRVXO ,QFRUSRUDomR H &RQVWUXomR /WGD H RXWUR DOHJDQGR HP VtQWHVH &REUDQoD GD TXDQWLD
GH5GHFRUUHQWHGH,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&HVVmRGH'LUHLWRVGRDSDUWDPHQWRGR(GLItFLR
7XULP VLWXDGR QD 5XD +HORLVD 3DPSORQD  6mR &DHWDQR GR 6XO 63 ILUPDGR HQWUH DV SDUWHV WHQGR RV
H[HFXWDGRV GHL[DGR GH SDJDU XPD SDUFHOD GH 5  YHQFLGD HP  (QFRQWUDQGRVH D
H[HFXWDGD HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 H ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD
TXH HP  GLDV DSyV R SUD]R GHVWH (GLWDO SDJXH R GpELWR UHFODPDGR DWXDOL]DGR RX HP  GLDV HPEDUJXH
DH[HFXomRSRGHQGRDLQGDUHFRQKHFHURGpELWRFRPRGHSyVLWRGHGRYDORUHUHTXHUHURSDUFHODPHQWR
HP  YH]HV SUD]RV HVWHV D IOXLUHP DSyV RV  GLDV VXSUD VRE SHQD GH FRQYHUVmR GR DUUHVWR GR LPyYHO
PDWUtFXODQGR&5,6mR&DHWDQRGR6XO63HPSHQKRUDEHPFRPRGHTXHQRFDVRGHUHYHOLDVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGH H

9$5$&Ì9(/'2)252&(175$/'$&20$5&$'$&$3,7$/2),&,2&Ì9(/'2)252&(175$/
'$ &20$5&$ '$ &$3,7$/ &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 $  00
-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5DTXHO0DFKDGR&DUOHLDO
GH$QGUDGHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R $',/621$1$72/,26$03$,2-81,25&3)
TXHOKHIRLSURSRVWDSRUSDUWHGH5(7,52(035((1',0(1726,02%,/,É5,2663(/7'$XPDDomRGH
,QFLGHQWH GH 'HVFRQVLGHUDomR GH 3HUVRQDOLGDGH -XUtGLFD GHFRUUHQWH GD DomR GH 3URFHGLPHQWR 6XPiULR
'XSOLFDWD VRE Q  WHQGR FRPR UpX 86,$ ',675,%8,'25$ ( &20 '(
,03(50($%,/,=$17(6(0$7(5,$,6'(&216758d2(0*(5$//7'$QDTXDOUHTXHURSDJDPHQWRGH5
 DJRVWR (QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2
SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVR
GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO TXHUHQGR PDQLIHVWHVH H UHTXHLUD DV SURYDV FDEtYHLV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D
DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,66mR3DXORGHIHYHUHLURGH H

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0005598-09.2012.8.26.0100

(',7$/'(&,7$d®235$=2',$6352&2'5*8,/+(50()(5)2*/,$
*20(6',$6-8,='(',5(,72'$9$5$&Ë9(/'2)252&(175$/631$)250$'$/(,(7&)D]
6DEHU D 0$;< &20(5&,2 '( ,03257$'26 /7'$ &13- VRE Q   H )$67 ,03257
&20(5&,2/7'$0( &13-VREQ TXHH[SHGLGRQRVDXWRVGD5(67$85$d2'(
$8726 35(67$d2 '( 6(59,d2 DMXL]DGR %266 6+,33,1* /2*,67,(6 $*(1&,$0(172 '( &$5*$
$(5($ ( 0$5,7,0$ REMHWLYDQGR D FRQGHQDomR GDV UpV DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5 TXH
GHYHUi VHU DWXDOL]DGD D GDWD GR HIHWLYR SDJDPHQWR GpELWR HVVH UHIHUHQWH R WHPSR H[FHGHQWH GH XVR GRV
FRQWrLQHUHVDOXJDGRVSHODVUpVMXQWRjDXWRUD(VWDQGRDVUpVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHPRIHLWRVRESHQDGHFRQILVVmRHUHYHOLD
EHP FRPR D FRQGHQDomR QDV FRPLQDo}HV SHGLGDV 1R FDVR GH UHYHOLD VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO
DUW,9&3& 6HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL H

(USUC 171) 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) Fabiola Ribeiro de
Azambuja ou Fabiula Ribeiro de Azambuja, Sibila Ribeiro de Azambuja ou Sybila Ribeiro de Azambuja, Thereza (ou Tereza)
Carvalho de Azambuja, Maria de Lourdes Carvalho de Azambuja, Edna Meca de Azambuja, Bireno Augusto Ferreira de
Azambuja, Joaquim Montenegro Neto, Herdeira de Maria Thereza Azambuja Ferreira, Carlos Alberto de Camargo Ferreira,
Theophilo Manoel Carvalho de Azambuja e de Edna Meca de Azambuja, a saber: Marilia Arimatéia Pereira de Azambuja; José
Luiz de Azambuja ou José Luiz Azambuja, Célia Amaral Azambuja, Beatriz Amaral de Azambuja, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jose
Henrique Sobrinhoe Dalva Nogueira Henrique, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Mauro de Araújo Ribeiro, nº 787, esquina com a Rua Guilherme Branca - -DUGLP'¶$EULl, Distrito
Jaraguá - São Paulo SP, com área de 340,00 m², contribuinte nº 188.120.0023-0, 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.
[9,12]
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Motogp: Lorenzo de volta à Ducati?

Dovi tentara mais uma vitória na Áustria
pe. Saberemos quando Lorenzo
voltar das Maldivas (pequeno país
insular asiático)”. Gigi Dall’Igna,
sempre foi um grande apoiador
de Lorenzo, porém existe uma
resistência dentro da equipe para
esse retorno, principalmente de
Dovisioso. Márquez, o número 1
da Honda comentou apenas que
Lorenzo é seu companheiro de

equipe e tem mais um ano de
contrato com a fábrica japonesa.
Rossi relatou que o assunto é
uma surpresa, mas que faz sentido, já que Lorenzo teve bons resultados com a equipe italiana.
Veremos o desenrolar dessa história nas próximas semanas.
Para a Yamaha, apesar da boa
colocação no primeiro dia, as

coisas não estão muito boas. Em
quase dois anos obteve apenas
seis triunfos. Muitos afirmam
que a queda de rendimento da
equipe coincidiu com a saída de
Jorge Lorenzo. O chefe da equipe, Lin Jarvis, afirmou que a Yamaha perdeu o rumo após a saída
do piloto mas, que foi apenas
uma coincidência com a introdução nova central eletrônica única para todas as equipes. Será?
Nesse final de semana, no
mesmo circuito, acontecerá também a prova da MotoE, que teve
um novo episódio envolvendo
incêndio. Dessa vez foi apenas
com a moto do vencedor da primeira etapa, Niki Trulli que incendiou-se enquanto estava conectada, recarregando a bateria.
O brasileiro Erick Granado não
foi tão bem no primeiro dia de
treinos ficando com o 6º melhor
tempo, logo atrás de seu companheiro de equipe. A corrida principal, da Motogp, acontecerá
domingo às 9 da manhã com
transmissão pelo Sportv.

Extremamente satisfeita. É
desta forma que a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica)
deixou a cidade de Lima, após
encerrar a participação nos Jogos Pan-Americanos com atletas
competindo nas modalidades Artística Masculina e Feminina,
Rítmica e Trampolim. Os ginastas brasileiros alcançaram diversos feitos expressivos, alguns
inéditos na história do Pan.
“Encerramos uma participação histórica, em todos os sentimos. Ao conquistar 16 medalhas, igualamos a nossa melhor
campanha da história no total de
medalhas, que foi no Pan do Rio,
em 2007, mas desta vez conquistamos mais medalhas de ouro,
sendo quatro na Artística Masculina e uma na Rítmica”, comemora Luciene Resende, Presidente
da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica).
Para Henrique Motta, Coordenador Geral da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica),

o fato de o Brasil terminar a competição de Ginástica Artística na
liderança geral do quadro de medalhas da modalidade, reafirmou
o excelente trabalho de preparação de toda equipe brasileira. Até
hoje, apenas Estados Unidos e
Cuba ocupavam essas posições.
“Todos os atletas que competiram nas eliminatórias, avançaram
as finais. O trabalho em equipe
fez a diferença.”
Na Ginástica Rítmica, feitos
importantes foram apontados
pelo coordenador da CBG. “Mantivemos a tradição da equipe do
Conjunto em conquistar medalha
de ouro em todas as edições dos
Jogos Pan-Americanos, e pela
primeira vez na história, a Ginástica Rítmica do Brasil conseguiu
ter duas atletas diferentes subindo ao pódio no Individual.”, afirmou.
Mesmo sem ter conquistado
medalhas, a campanha da Ginástica de Trampolim também merece ser destacada, segundo o

Foto/ Ricardo Bufolin

Ginástica do Brasil faz balanço do Pan-Americano
de Lima e comemora resultados históricos

Jogos Pan-Americanos de Lima
coordenador da CBG, pelo fato
de dois atletas terem avançado às
finais. “A Camilla Lopes passou
com a segunda melhor nota para
a final e pudemos acompanhar o
surgimento do Rayan Victor Dutra, que só tem 17 anos, mas já é
uma grande promessa da modalidade”, afirmou.

“A CBG fez um grande trabalho para que o Brasil fosse muito bem representado neste PanAmericano. Estamos muito satisfeitos com nossa participação e
vamos seguir para as próximas
competições com o mesmo foco
e determinação”, concluiu Luciene Resende.

Foto/Divulgação

PRÉ-OLÍMPICO: Brasil vence Porto Rico
e começa bem a disputa por uma vaga

Lucarelli, maior pontuador
O Brasil começou bem no
importante desafio que encara
nesta semana: buscar uma vaga
nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na sexta-feira (9),
a seleção brasileira masculina
de vôlei foi melhor e venceu
Porto Rico por 3 sets a 0 (25/
23, 25/19 e 25/19), em Varna,
na Bulgária, onde disputa o
Grupo A do Pré-Olímpico.
Egito e os donos da casa completam a chave e, no domingo
(11), apenas um terá a classi-

ficação garantida para a próxima edição da Olimpíada.
O time dirigido pelo técnico Renan volta à quadra neste
sábado (10), às 11h (Horário de
Brasília), para o segundo dos
três jogos que tem como compromisso na cidade búlgara. A
segunda partida da série será
contra o Egito e terá transmissão ao vivo do SporTV 2.
Na partida de estreia, o
ponteiro Lucarelli foi o maior
pontuador da partida, com 14

acertos. O campeão olímpico
pontuou em todos os fundamentos, sendo nove de ataque,
quatro de bloqueio e um de saque. Após a partida, o jogador
comentou sobre o desenrolar
do duelo.
“Todos os times do mundo
atualmente sabem jogar voleibol e sabemos que, quem não
entrar esperto em quadra, vai
sofrer. Mas, o mais importante é que o nosso grupo
soube reagir depois de uma
certa tensão no primeiro set.
A partir do segundo o saque
foi entrando e isso facilitou
para o nosso lado. Sabemos
que precisamos melhorar em
alguns pontos, mas saímos
felizes com a primeira vitória”, afirmou Lucarelli.
O central Isac foi outro
destaque da seleção brasileira
na sexta-feira. O atacante marcou 13 vezes, apenas uma a
menor do que Lucarelli.
O capitão Bruninho também comentou sobre o desenrolar da partida de estreia neste Pré-Olímpico, também destacando o poder do grupo brasileiro em melhorar ao longo
do confronto.
“Nosso saque não entrou
no primeiro set e, quando en-

trou, eles souberam passar
bem. O set acabou sendo muito duro e, a partir do segundo,
conseguimos, com o saque
melhor, dominar. No final,
soubemos ter tranquilidade
para fechar essa vitória e agora é focar nos próximos dois
jogos”, concluiu Bruninho.
A equipe brasileira entra na
disputa com os levantadores
Bruninho e Fernando Cachop a ; o s o p o s t o s Wa l l a c e e
Alan; os centrais Lucão, Maurício Souza, Flávio e Isac; os
ponteiros Leal, Lucarelli,
Maurício Borges e Douglas,
e os líberos Thales e Maique.
Entre eles, sete jogadores
com a experiência do título
olímpico na mais recente edição dos Jogos: Bruninho,
Wallace, Lucão, Maurício
Souza, Lucarelli, Maurício
Borges e Douglas.
A comissão técnica de Renan conta com os assistentes
Ricardo Tabach e Carlos
Schwanke, o preparador físico
Renato Bacchi, o analista de desempenho Henrique Modenese,
o fisioterapeuta Matheus Cardoso, o médico Felipe Malzac,
o massoterapeuta Kleevanstostins Albuquerque e o supervisor
Fernando Maroni.

Primeira metade de
2019 rende
destaques positivos
na Copa Truck
Categoria abre em Santa Cruz do Sul a segunda metade
da temporada regular, com mais duas Copas em disputa
antes da Grande Final em dezembro

Foto/Duda Bairros

Foto/ Motogp

Jarcio Baldi
Claudio Domenicali, o chefão da Ducati e Gigi dall’Ígna o
engenheiro mago creem que,
para bater Márquez com a Ducati, Lorenzo seja a solução. O piloto não consegue bons resultados na Honda, associado ao infortúnio dos acidentes que o
mantém fora das pistas desde o
GP de Assen, em 30 de junho.
Ano passado quando começou a
obter bons resultados com a marca já era tarde, estava demitido
da equipe. Talvez, se Domenicali tivesse aguardado até o GP de
Mugello, onde Lorenzo obteve
sua primeira vitória com a moto
vermelha de Bolonha, a história
teria sido outra.
As palavras de Jack Miller
descrevem esse projeto: “Há
algo de verdadeiro sobre os rumores, mas a Pramac disse querer me manter e, até mesmo Paolo (Campinoti, diretor da equipe) me garantiu 100% que queria minha permanência na equi-

Felipe Giaffone: sofrendo (por enquanto) com seu Iveco
A temporada de 2019 da
Copa Truck começou antes
mesmo de os caminhões irem
para as pistas com as grandes
trocas entre pilotos e equipes,
como a ida de Beto Monteiro
para a Volkswagen, a transferência de Felipe Giaffone para
a Iveco, a troca de Scania por
Mercedes por Roberval Andrade e a contratação de Débora
Rodrigues também pela Mercedes, para citar só algumas.
Todo esse burburinho acabou fazendo do campeonato
atual um dos melhores e mais
agitados desde a criação da
categoria, com um grande fluxo de pilotos no pódio (nada
menos que 14 pilotos diferentes - mais de 60% do grid
- já levaram troféus para casa)
e muitos destaques a serem
ressaltados.
Confira abaixo cinco
grandes destaques da temporada até o momento.
Beto Monteiro bem que
tentou, mas não conseguiu
desenvolver seu “casamento”
com a Iveco na Copa Truck.
Em 2018, foram várias as vezes em que ele bateu na trave
e acabou ficando sem vitórias na temporada. Para compensar, já somou quatro triunfos e um título até o momento. Nada mal para quem não
subia ao lugar mais alto do
pódio desde 2017.
Quem acompanha a Copa
Truck com regularidade se
perguntou por onde andou
Felipe Giaffone nas etapas de
Londrina e Curvelo. Com o
enorme desafio de desenvolver a nova equipe Usual Racing, Giaffone vem tendo trabalho com a Iveco e teve na
Segunda Copa seu pior resultado na história, zerando nas
quatro provas. Mas ele sabe
que, quando o caminhão começar a trazer frutos, vai ser
difícil tirar ele do topo.
A temporada 2019 vem
mostrando que a dedicação e
a perseverança traz resultados

na Copa Truck. Regis Boéssio (em uma equipe de quatro pessoas), Paulo Salustiano (que se estabeleceu neste
ano e já somou duas vitórias),
Luiz Carlos Zapelini (de volta às pistas com regularidade
no pódio e grandes desempenhos), Renato Martins (que
voltou a vencer em Londrina),
Adalberto Jardim (pilotando
seu Ford com maestria na
chuva de Londrina), Pedro
Paulo Fernandes (seu primeiro pódio a bordo de sua equipe) e Jaidson Zini (saindo do
fim do grid) merecem bastante destaque. No total, 14 pilotos diferentes foram ao pódio (além deles, também ganharam troféus os pilotos
André Marques, Felipe Giaffone, Débora Rodrigues,
Wellington Cirino, Leandro
Totti, Beto Monteiro e Roberval Andrade).
Uma das grandes novidades de 2019, a ida da nossa
representante feminina para a
equipe das três pontas após
décadas correndo com o marido Renato Martins não poderia ter sido mais positiva:
já foram dois pódios e a boa
regularidade faz de Debora
uma das pilotos que mais
pontuaram até o momento.
Quem dedicou parte de
seu valioso tempo assistindo
as corridas da Copa Truck em
2019 não se arrependeu nem
um pouco. Todas as oito provas disputadas até o momento foram carregadas de emoção e disputas (que vocês podem relebrar nas nossas seções de vídeo no Facebook,
YouTube e IGTV). O ponto
alto, como não poderia deixar de ser, foi o desafio na
chuva de Londrina - cujo resumo no Facebook já ultrapassa as 32 mil visualizações.
O próximo capítulo dessa história acontece na próxima semana em Santa Cruz do Sul (RS).
Mais notícias, resultados e
classificação: www.copatruck.com.br
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Chegou a linha Hilux e SW4 2020
A Toyota lança a nova linha 2020 dos
modelos Hilux e SW4. A principal novidade
está nos itens de segurança, com uma lista
de equipamentos adicional, tornando os dois
produtos entre os mais seguros de suas respectivas categorias.
A partir de agora, todas as versões cabine
dupla da Hilux e toda a linha SW4 passam a
contar com airbags laterais e de cortina, que
se juntam aos dois frontais e de joelho para o
motorista, totalizando sete bolsas infláveis.
Além disso, as versões SR e Standard da Hilux recebem também controle de estabilidade
(VSC), controle de tração (TRC) e assistente
de partida em rampa (HAC), enquanto a versão SR a diesel também passa a contar com
assistente de descida (DAC), equipamentos
presentes somente nas versões topo de linha
do modelo até então.
Outros dois novos itens de segurança de
série também foram adicionados: as versões
GR-S, SRX, SRV e SR, movidas a diesel ou
flexfuel, ganharam travas de rodas, enquanto
as versões GR-S, SRX e SRV ainda ganharam trava do estepe, garantindo maior segurança contra furtos e roubos. A Hilux passa a
ser a única picape média a contar com sete
airbags desde as versões de entrada.
A linha 2020 da Hilux conta com 12 versões disponíveis, que serão oferecidas para o
consumidor com o preço final entre R$
119.940 a 214.690. Já a SW4 possui seis ver sões que variam entre R$ 161.590 e 279.990.
Hilux
A novidade para a linha 2020 é a introdução da cor branco pérola para a versão topo
de linha SRX.
Desde o ano passado, a Hilux passou a

contar com novo desenho frontal nas versões
SRX, SRV e SR. O modelo incorpora desenho de grade hexagonal, traçada por três sólidas barras horizontais contornadas por um
acabamento cromado. As alterações implicaram na remodelação do para-choque dianteiro, onde foram incorporados faróis de neblina,
equipamento presente desde a versão SR.
Resultante das alterações, o design ficou
mais enxuto e aerodinâmico. São 5.315 mm
de comprimento, 15 mm menor em relação
ao modelo anterior. Na altura, permanecem
os 1.815 mm e os mesmos 1.855 mm de largura, assim como a distância entre eixos, de
3.085 mm.
SW4
A atual geração da SW4 passou a ter
identidade própria de um SUV. Ao descolar
sua imagem derivada de uma picape (Hilux),
o utilitário esportivo uniu inovação a um toque delicado de refinamento.
Na dianteira, a grade cromada adota uma
base contínua ao longo dos faróis com luzes
de halogênio, com sistema “Follow me
Home”, proporcionando ao veículo uma aparência moderna. O para-choque adota uma
forma tridimensional bem definida com molduras cromadas, conferindo profundidade aos
faróis de neblina.
As superfícies esculpidas dos para-choques
dianteiro e traseiro são destacadas por um eixo
que se conecta a toda lateral do SUV. As soleiras, os espelhos retrovisores com rebatimento
elétrico, assim como a luz interna e de ignição
visam facilitar o acesso ao veículo.
Os modelos da linha 2020 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex.
Veículos de motorização diesel vêm equipa-

dos com propulsor Toyota D-4D 2.8L 16V
Turbo de 177cv de potência a 3.400 rpm, todas de tração integral.
As transmissões para os modelos diesel
são automática de seis velocidades sequencial para as versões GR-S, SRX, SRV e SR
e manual de seis velocidades para as versões Standard Power Pack, Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi.
As versões flexfuel trazem o motor Dual
VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC, especialmente
projetado para o mercado brasileiro. O grande
diferencial é a tecnologia de duplo comando
de válvulas variável (Dual VVT-i), que atua
no gerenciamento dos sistemas de admissão e

Motos

escape da câmara de combustão, otimizando
a queima do combustível de maneira inteligente. As versões flex da picape média apresentam 163 cv de potência a 5.000 rpm, quando
abastecidos com etanol, e 159 cv, também a
5.000 giros, com gasolina.
São três versões dotadas de transmissão
automática de seis velocidades sequencial:
SRV 4x4 Cabine Dupla, SRV 4x2 e SR 4x2.
Há ainda opção de SR 4x2 de transmissão
manual de cinco velocidades.
Novidades na central multimídia
Outro destaque é a nova central multimídia no painel da picape e do SUV médio, que

nas versões GR-S, SRX e SRV terão agora
uma tela de oito polegadas com as funções
de Pinch Out, Pinch Close, e Flick. Com capacidade de reconhecer dois toques simultâneos, o equipamento agora permite, por exemplo, que os ocupantes possam aplicar a função de zoom em imagens e informações do
navegador, além de manusear barras de rolagem em listas de músicas e arquivos.
O sistema de GPS integrado também recebeu aprimoramentos, com rotas mais
precisas, pontos de referência em 3D para
facilitar a visualização, além da ferramenta
de configuração do destino mais simples,
facilitando a navegação. A função de navegador está disponível em todas as versões cabine dupla da Hilux e todas as SW4,
com exceção da Hilux SR e SW4 SR com
câmbio manual.
O equipamento também possui sistema
de entretenimento de vídeo integrado ao painel com TV Digital, rádio, MP3 Player, câmera de ré com visualização na tela, conexão Bluetooth com microfone localizado no
console do teto e conexão USB e AUX, que
são compatíveis com os sistemas Android e
IOS de smartphones.
Em termos de conectividade, os modelos
contam com o Miracast, conexão via Wi-Fi
que espelha o conteúdo exibido pelo celular,
incluindo aplicativos como Waze, Google
Maps, YouTube e outros. Além disso, contam também com o MirrorLink – espelhamento do celular com conexão via cabo para
alguns aplicativos pré-determinados (por
motivos de segurança, as imagens dos aplicativos de navegação não serão exibidas
quando o veículo estiver em movimento).

Importados

Triumph lança a Street
Scrambler 1200 XE

A Triumph está lançando no mercado
brasileiro a novíssima Street Scrambler 1200
XE, agora equipada com o motor Bonneville
de 1200 cc de Alto Torque, que traz suas especificações para o mais alto nível e eleva
sua capacidade off-road. O modelo chega às
concessionárias com preço de R$ 59.990. Em
agosto será lançada no Brasil a Street Scrambler 1200 XC, com a mesma motorização,
mas com características técnicas que privilegiam seu uso em estradas asfaltadas, sem
comprometer sua capacidade off-road.
A nova linha Street Scrambler 1200 chega como uma referência em motocicletas de
dupla finalidade (on e off-road), com estilo
moderno e customizado.
A nova Street Scrambler 1200 XE oferece torque líder de categoria e um ajuste
“scrambler” exclusivo, cortesia da última geração de motores Bonneville de 1200 cc de
Alto Torque. O excelente intervalo de acionamento de 270 graus garante um rendimento de potência suave e linear, a partir de uma
caixa de marchas precisa, com seis velocidades. Desenvolvido especialmente para a
Scrambler, este motor 1200 fornece 90 cv (a
7.400 rpm), uma potência 12,5% maior que a
Bonneville T120 e 38% superior à oferecida
pela S treet Scrambler 900. Além disso, o
motor da Scrambler 1200 foi ajustado para

fornecer alto torque em condições off-road e
redução de marcha em toda a faixa intermediária, com torque máximo de 110 Nm (a 3.950
rpm). Isso representa uma melhoria de 37,5%
com relação à Street Scrambler 900. O ronco da Scrambler é produzido por um sistema
de escape duplo, esculpido, com cabeçotes
de aço inoxidável e silenciadores de aço inoxidável escovado para produzir o ronco profundo característico da Scrambler.
Assim como toda a nova geração de
Bonnevilles, o motor Scrambler 1200 oferece o moderno sistema de aceleração rideby-wire, bem como um sistema de refrigeração líquida para um desempenho aprimorado
e pilotagem mais limpa e econômica. A nova
Scrambler 1200 XE também conta com uma
série de tecnologias voltadas para o piloto.
Exemplos: Segunda geração do painel de instrumentos TFT; até seis modos de pilotagem,
incluindo o “Off-Road Pro”; freios ABS otimizados para curvas; Controle de Tração
Otimizado para Curvas; IMU – Unidade de
Medição Inercial; toda a iluminação em LED,
com farol DRL; botões com iluminação de
fundo; embreagem com auxílio de torque; ignição sem chave (KEY LESS); manoplas
aquecidas; controle de velocidade de cruzeiro; carregamento USB; o primeiro sistema
de controle GoPro integrado do mundo; sis-

tema de navegação curva a curva; Aplicativo Triumph; operação integrada de telefone
e música.
Equipamentos
Em uma colaboração exclusiva com a
Öhlins, além de um novo chassi Scrambler
off-road exclusivo e conforto ergonômico para
o piloto, a nova Scrambler 1200 XE foi desenvolvida para oferecer uma capacidades
‘classic’ e ‘adventure’ de dupla finalidade. A
moto oferece novas unidades de suspensão
traseira Öhlins, totalmente ajustáveis, que
fornecem capacidade de suspensão e curso
da roda líderes na categoria, para uma incrível capacidade off-road e de distância em
relação ao solo. A Scrambler 1200 XE, devido ao seu foco off-road mais extremo, conta
com um curso de roda de 250 mm. Ela também vem equipada com reservatórios piggyback.
A Scrambler 1200 XE também apresenta um novo braço oscilante de alumínio de
curso longo. Como principal inovação de engenharia de alta especificação, há as pinças
de freio monobloco radiais Brembo M50 premium, controles de pedal dobráveis e ajustáveis, os melhores pneus sem câmara da sua
categoria e roda dianteira raiada de 21 polegadas.
Incorporando todo o DNA original do
design Scrambler e uma silhueta emblemática, a nova moto apresenta uma série de detalhes exclusivos scrambler, incluindo: novo
tanque de combustível com design esculpido
no estilo Scrambler (com características repaginadas do clássico tanque scrambler), belas rodas de laceamento lateral, tampa de
abastecimento de alumínio escovado no estilo Monza, tira do tanque em aço inoxidável
escovado e assento de banco clássico.
A Scrambler 1200 XE vem com outros
detalhes, além de protetores de mãos com
braçadeira de alumínio, alavanca Brembo
MCS, acabamento em prata no guidão com
tubos de elevação, braçadeira anodizada em
preto e garfos dourados.
A motocicleta chega ao mercado brasileiro com duas opções de cores duplas: Fusion White/Brooklands Green e Cobalt Blue/
Jet Black. A moto possui um grande intervalo até a primeira manutenção, de 16.000 km.

Auto Dicas

Aluguel de carros elétricos
em Shopping
O shopping Market Place inaugurou, com
exclusividade, os ser viços da beepbeep, primeira empresa brasileira de compartilhamento de carros elétricos aberta ao uso
de todo o público. Os clientes já podem
contar com mais essa conveniência oferecida pelo shopping. A operação, localizada no primeiro subsolo, estará demarcada com a identidade visual da empresa,
além de contar com pontos de recarga
específicos para automóveis elétricos.
Com uma frota de carros hatch 100%
elétricos, confortáveis, tecnológicos e com
autonomia de 300 km, a beepbeep funciona
via aplicativo: basta o usuário fazer o download e um cadastro rápido para que possa
usufruir de todos os benefícios do serviço.
Totalmente automatizado, o automóvel
não precisa de chave para ligar/desligar e o
sistema para abertura e fechamento das portas é controlado por meio do aplicativo. Além

BMW confirma novo
320i no Brasil

A BMW do Brasil confirma a chegada
do BMW 320i ao país, com início da pré-venda em breve. O modelo será importado da
fábrica de Munique, na Alemanha. Ainda este
ano, a versão será também produzida integralmente na fábrica do BMW Group em
Araquari (SC), onde já são produzidas as
versões 330i Sport e 330i M Sport, lançadas
por aqui no início de 2019.
O modelo teve sua sétima geração (G20)
revelada ano passado no Salão do Automóvel de São Paulo. Completamente reformulado, o sedã premium está maior, com novo
visual e um nível jamais visto de equipamentos, tecnologia, segurança e comportamento
dinâmico.
O modelo traz tração traseira, motor BMW
TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998 cm³), quatro cilindros em linha, 184 cavalos de potência
entre 5.000 e 6.500 rpm e torque de 300 Nm
(ante 270 Nm da geração anterior) de 1.350 a
4.000 rpm. Alinhado ao câmbio automático de
oito marchas, o modelo acelera de 0 a 100 km/

h em 7,1 segundos e atinge a velocidade máxima de 240 km/h.
Entre os equipamentos disponíveis, destaque para os faróis Full LED; sistemas Parking Assistant e Reversing Assist (refaz em
marcha a ré nos últimos 50 metros percorridos pelo veículo); ar-condicionado com controle digital automático de três zonas e o
BMW ConnectedDrive, tecnologia que fornece dados de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes (Teleservices), serviços de Concierge e
Chamada de Emergência Inteligente, entre
outros.
Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), que
integra o novo Sistema Operacional BMW
7.0 e pode ser acionado por meio do comando de voz “Olá, BMW”, dito pelo usuário em
português. O sistema foi testado e desenvolvido pelo time da engenharia da empresa no
Brasil por meio de uma parceria com a equipe global, sediada na Alemanha.

Reposição gratuita de
grade Audi
Com o objetivo de minimizar o número
de furtos das grades frontais inferiores, localizadas logo abaixo dos faróis, a Audi do Brasil oferece aos clientes desde o início do mês
a reposição gratuita destas peças no País. A
campanha é válida para todos os proprietários dos modelos A3, A4 e Q3 a partir do ano
de fabricação de 2013, e permanecerá por
tempo indeterminado.
Para solicitar a reposição da peça do veículo sem custos, o cliente deve apresentar o
Boletim de Ocorrência (B.O) com as informações do veículo e do ocorrido na concessionária de sua preferência. A reposição é feita
de forma imediata e leva poucos minutos.
A empresa estima que, atualmente, 90%
da reposição destas peças pode ter motivação
nos casos de furtos. Aestratégia com esta ação
é simples: se o cliente repõe a peça sem custo
em uma concessionária, o interesse pelo furto
diminuirá porque o item não terá mercado e os
clientes não terão mais este problema.

Marca com melhor atendimento no
pós-vendas
Em junho a Audi do Brasil foi eleita a
marca do segmento premium que melhor
atende os consumidores na área de pósvendas no País, de acordo com pesquisa
de satisfação do consumidor CSI Brasil
2019 (Customer Service Index Brasil), realizada pela consultoria J.D. Power. A
marca das Quatro Argolas alcançou 864
pontos, a melhor pontuação dentre todas
as marcas envolvidas no estudo respondido pelos consum idores. No segmento de
luxo, a Audi ficou mais de 20 pontos à frente
do segundo lugar.
O CSI Brasil 2019 se baseia nas avaliações de 4.920 proprietários que adquiriram
veículos novos entre dezembro de 2015 e
novembro de 2017 e que realizaram algum
serviço em uma concessionária autorizada
nos últimos 12 meses. O estudo foi realizado
de novembro de 2018 a abril de 2019.

Expediente
disso, o usuário pode devolver o carro em
qualquer estação beepbeep, possibilitando
maior comodidade e praticidade.
Melhorar a mobilidade, democratizar o
uso dos carros elétricos e ainda preservar o

meio ambiente são os objetivos da beepbeep.
Carro elétrico não emite poluentes e o compartilhamento também contribui para a sustentabilidade. Outro ponto positivo é o valor:
R$ 4,90 inicial + R$ 0,60 por minuto.
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