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Economia se recupera lentamente,
mas há espaço para melhora, diz IBGE
Volkswagen anuncia investimento
de R$ 2,4 bilhões em São Paulo
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Polícia do Pará identifica suspeitos
de provocar queimadas na Amazônia
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Sexta: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã

Tarde

28º C
14º C

Noite

Projeto Em Frente, Brasil
O governo federal lançou, na
quinta-feira (29), o projeto Em
Frente, Brasil, que tem como
objetivo o enfrentamento à criminalidade violenta por meio de
forças-tarefas, a partir ações
conjuntas entre a União, os estados e os municípios. O projeto-piloto será implementado

em Ananindeua (PA), Goiânia,
Paulista (PE), Cariacica (ES) e
São José dos Pinhais (PR). Serão investidos R$ 20 milhões
para financiar as atividades,
sendo R$ 4 milhões para cada
município, ao longo dos próximos seis meses.
Na cerimônia de lançamen-

Turismo
Compra: 4,00
Venda:
4,34

EURO
Compra: 4,61
Venda:
4,61

Contas públicas têm déficit de
R$ 5,9 bi, o menor em 5 anos
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Brasil deverá exportar 25 mil
toneladas de carne para
a Indonésia
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Terapias alternativas no SUS
dão suporte para superação
do tabagismo
Página 4

Leist aponta melhora da
Foyt em ritmo de prova
para conseguir bom
A penúltima etapa da Indy
acontece neste final de semana
em Portland e o gaúcho Matheus Leist acredita em um bom
desempenho da equipe Foyt no
circuito misto. Em 2018, foi
nesta pista em que o piloto teve
um de seus melhores ritmos de
prova, andando uma parte da
corrida no top-5. O piloto também segue animado após o desempenho da equipe na etapa
passada com o terceiro lugar de
Tony Kanaan em Gateway.
“É um traçado bem técnico e seletivo e com certeza
será uma das provas mais movimentadas do ano em circuito misto.
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Ginástica Rítmica disputa
Copa do Mundo de Kazan
Após a ótima participação
nos Jogos Pan-Americanos de
Lima, quando terminou com
cinco medalhas, a Ginástica
Rítmica do Brasil já está em
ritmo final de preparação para
o Campeonato Mundial de
Baku (AZE), a partir do próximo dia 16 de setembro.
E a primeira parada será

em Kazan, na Rússia, onde
a partir desta sexta-feira
(30) será realizada uma das
etapas da Copa do Mundo da
modalidade. Na semana seguinte, haverá a última competição preparatória antes
do Mundial, prevista para
ocorrer em Portimão
(POR).
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Brasil e Argentina se
enfrentam em amistoso
nesta sexta-feira

Matheus Leist

Etapa final do Endurance
de Kart terá 61 equipes
na Granja Viana
Foto/ Pedro Bragança

Comercial
Compra: 4,16
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4,17

Festa do Peão de Barretos
movimenta R$ 900 milhões
este ano
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Esporte

Fonte: Climatempo

DÓLAR

to do projeto, no Palácio do
Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, ministros, governadores e prefeitos dos cinco municípios assinaram os protocolos de intenção para o início da
primeira fase do projeto.
De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os municípios que integram o projeto-piloto não são
os mais violentos do país, mas
registraram números absolutos
de homicídios consideráveis
nos últimos anos. O projeto
tem como foco os crimes violentos, como homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos. Baseados no diagnóstico e nos índices de criminalidade, as cidades serão atendidas por meio da atuação
transversal e multidisciplinar
de iniciativas nas áreas da educação, saúde, habitação, emprego, cultura, esporte e programas sociais.
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mulado do ano e de 1% nos
últimos 12 meses.
“No ano passado, como
tinhamos taxas menores, a gente já esteve mais longe disso,
então, a gente está próximo,
mas ainda tem um espaço a
percorrer para chegar nesse
[índice registrado no] primeiro
trimestre de 2014, que foi o
melhor trimestre na série histórica”, disse.
O desempenho melhor do
segundo trimestre de 2019 foi
favorecido pelo comportamento
da indústria, com destaque para
o desempenho positivo da construção civil (19%) e da indústria
de transformação (2%), que representam em torno de 70% do
indicador do setor. Página 3

Um dos campeonatos que mais
faz sucesso em 2019 no Kartódromo Granja Viana, o Endurance Rental de Kart terá um grid bastante
cheio para a terceira e última etapa
da temporada. A prova com 6 horas
de duração acontecerá neste sábado e 61 equipes estão confirmadas
no grid. Serão mais de 200 pilotos
na prova com karts de aluguel.
“O Endurance Rental é um campeonato que cresceu muito durante essa temporada.
Página 8
Endurance de Kart
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Previsão do Tempo

Foto/ Valter Campanato Agência Brasil

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) alertou nesta
quinta-feira (29) para um aumento acentuado dos casos de
sarampo na Europa: somente
no primeiro semestre de 2019,
as transmissões ultrapassaram
as registradas em todo o ano de
2018. A doença ressur giu em
quatro países europeus onde
era considerada erradicada.
“O restabelecimento das
transmissões de sarampo é preocupante. Se não houver alta
cobertura de imunização com
o apoio de todas as comunidades, crianças e adultos sofrerão desnecessariamente, e alguns tragicamente morrerão”,
afirmou Günter Pfaff, presidente da Comissão Regional de
Verificação da Erradicação do
Sarampo e da Rubéola.
Segundo a OMS, foram
89.994 casos de sarampo em
48 países europeus nos primeiros seis meses de 2019,
mais que o dobro do registrado no mesmo período de
2018, quando houve 44.175
casos. Os números já superam
os 12 meses de 2018, quando
foram registradas 84.462
ocorrências.
Cerca de 60% de todos os
pacientes na Europa em 2019
tinham menos de 19 anos de
idade. Apenas quatro países
foram responsáveis por 78%
dos casos no primeiro semestre: Cazaquistão, Geórgia, Rússia e Ucrânia, este último com
60% desse total.
Os quatro países em que
a doença não é mais considerada erradicada são Reino
Unido, Grécia, República
Tcheca e Albânia. Ao mesmo
tempo, Áustria e Suíça confirmaram a erradicação em
2018. O sarampo é considerado erradicado se não há
transmissão endêmica da doença por um pe ríodo de 12
meses ou mais.
No Reino Unido, foram registrados 953 casos em 2018
e 489 nos primeiros seis meses de 2019.
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Governo federal lança
projeto-piloto de segurança
pública em cinco cidades

Foto/ Action Sports

OMS alerta
para avanço
preocupante
do sarampo
na Europa

A economia brasileira está
se recuperando de forma lenta, mas há espaço para novas
melhoras, especialmente porque no passado as taxas eram
menores, na avaliação da gerente de Contas Trimestrais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cláudia Dionísio. Na quinta-feira
(29), o IBGE divulgou que o
Produto Interno Bruto (PIB)
(soma de todos os bens e serviços produzidos no país) teve
um crescimento de 0,4% no
segundo trimestre deste ano, na
comparação com o trimestre
anterior. O PIB também apresentou altas de 1% na comparação com o segundo trimestre de 2018, de 0,7% no acu-

Douglas, Leal e Maurício Souza estão em Campinas
A série de quatro amistosos
entre Brasil e Ar gentina terá
sequência nesta sexta-feira
(30), quando as duas seleções
se enfrentarão no ginásio do
Taquaral, em Campinas (SP),
no terceiro compromisso. O
jogo será às 14h10 e terá
transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV 2. Nas duas
primeiras partidas, disputadas
em solo argentino, uma vitó-

ria para cada lado.
O quarto e último duelo
será no sábado (31), às 21h30,
no mesmo local, desta vez com
transmissão apenas do SporTV
2. Os ingressos estão à venda
no site www.tudus.com.br e na
bilheteria do ginásio.
Capitão e um dos mais experientes do grupo formado por
atletas mais jovens nos dois primeiros amistosos.
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Volkswagen anuncia investimento
de R$ 2,4 bilhões em São Paulo
www.cesarneto.com
M Í D I A S - A coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto é publicada desde 1993. Na Imprensa jornal “O Dia” (3º
mais antigo dos diários em São Paulo). Na Internet desde
1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.
Twitter @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) Vereador Mario Covas (líder do PODEMOS
ex-PTN) não comenta a possibilidade do major (PM) Olímpio
(senador pelo PSL Bolsonarista) se transferir pro partido no qual
a deputada Renata Abreu manda tanto quanto o senador (PR) Alvaro Dias
+
PREFEITURA (SP) Bruno Covas segue concedendo à iniciativa privada serviços que ainda são monopólio da maior cidade
do Brasil. Entre os que serão de vida ou morte nas eleições 2020,
o serviço funerário e cemitérios paulistanos podem ser sobrevida política
+
ASSEMBLEIA (SP) Gil Diniz (deputado líder da bancada), o
chamado ‘carteiro reaça’, completou ontem 33 de idade. Ele sem
dúvida será uma das atrações no próximo domingo, na visita de
Jair Bolsonaro ao Tempo de Salomão de Edir Macedo em São
Paulo
+
GOVERNO (SP) Enquanto o furacão Dorian segue causando estragos, o ‘furacão’ paulista e brasileiro Doria segue causando até na política internacional. Da Alemanha, aonde visitou a
cidade da Volkswagen, segue (pelo seu PSDB) em campanha à
Presidência 2022
+
CONGRESSO (BR) Deputado federal Eduardo Bolsonaro
(presidente do PSL - SP) começa a enxergar luzes da ribalta pra
virar Embaixador nos USA entre os senadores que ouviram suas
explanações. E o presidente Alcolumbre (DEM ex-PFL) tá fazendo a parte dele
+
PRESIDÊNCIA (BR) Bolsonaro (no PSL) vai vetar parte da
lei (Abusos de Autoridades), pra criar condições de que Câmara
dos Deputados tenha que negociar - com auxílio do presidente
Rodrigo Maia (DEM ex-PFL), maior interessado em ser o ‘algodão entre os cristais’
+
PARTIDOS (BR) No PSL do Bolsonarismo, o Presidente ja
se disse ‘centro-direita’, mas em nenhum momento negou seu
nacionalismo. No PSDB, o governador (SP) e candidato Presidencial 2022 Doria segue propondo um novo PSDB ‘de centro’,
agora apoiado por FHC
+
POLÍTICOS (BR) ... No PT (ainda do Lulismo), o ex-senador (novamente vereador paulistano) Suplicy segue pré-candidato à prefeitura 2020, mas a chance é zero. Já a ex-esposa Marta
(ex-PT) só não será candidata pelo PDT novamente à prefeitura
paulistana se não quiser
+
JUSTIÇAS (BR) No Supremo, ou ao menos 6 dos 11 ministros resgatam alguma segurança jurídica, ou as indicações de Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma e Temer foram (inclusive 1 falecido e 2 aposentados precocemente) ou foram ou ainda são suas
extensões políticas no Judiciário
+
E D I T O R - A coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. 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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1,5 mil empregos, diretos e indiretos, sejam gerados na região
em função do investimento. Do
total, 100 vagas serão apenas
para engenheiros. O novo modelo está sendo totalmente desenvolvido no Brasil e depois será
fabricado na Europa. O primeiro protótipo já está em execução na planta Anchieta, em São
Bernardo do Campo.
Durante a visita, Doria também vai conhecer o sistema dual
de formação profissional, o
mais praticado no país. O sistema, com tradição de mais de 100
anos, permite conciliar prática e
teoria para aprender uma profissão. A formação profissional é
financiada pelas empresas que
pagam ao aprendiz um salário
mensal e pelo Estado que assu-

me os custos da escola profissionalizante. O modelo se tornou um produto de exportação
alemão.
“Esse é um dos bons segredos da Volkswagen e o programa de treinamento feito aqui é
o mesmo que estamos desenvolvendo no Centro Paula Souza,
nas Etecs e Fatecs. Por isso,
nosso governo criou os 12 pólos de desenvolvimento econômico. Eles vão permitir a qualificação de mão de obra vocacionada para a atividade da região,
seja no setor automobilístico, de
tecelagem, agronegócio, tecnologia. Mão de obra qualificada é
mão de obra empregada. É o que
a Alemanha já faz e o que estamos fazendo em São Paulo”,
explicou Doria.

Missão Alemanha
Doria desembarcou na Alemanha na quarta-feira (28) e fica
no país até sexta-feira (30). Durante a viagem participa também
de encontros de trabalho
para atração de mais recursos
para o Estado. “São Paulo é um
estado global e nossas viagens ao
exterior têm rendido investimentos importantes, assegurando a geração de emprego e renda, meta principal do Governador”, afirmou Julio Serson, Secretário de Relações Internacionais do Governo de São Paulo,
que também integra a comitiva.
Hoje, sexta-feira (30), a
delegação paulista se reúne
com empresários do BDI (Federação das Indústrias Alemãs)
em Berlim.

DAEE atualiza norma sobre hidrômetro
para melhor gestão da água no Estado
O Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de
São Paulo(DAEE) publicou nesta quinta-feira, 29 de agosto, no
Diário Oficial, norma que estabelece as características técnicas e as especificações mínimas
de equipamentos e instalações
de medidores hidrométricos em
território paulista. A portaria
n°4.676/2019 altera o inciso I
do artigo 4º e o art. 5º da Portaria DAEE nº 5.578, de 5 de outubro de 2018. O texto atualizou
a Instrução Técnica nº 14, elaborada pela Diretoria de Procedimentos de Outorga e Fiscalização (IT-DPO),
Com a publicação, os cidadãos e os pequenos empresári-

os detentores de outorga para uso
de água terão mais opções para
instalar equipamentos com custos mais acessíveis. “Essa regulamentação vai possibilitar que o
Governo de São Paulo administre melhor a gestão dos recursos
hídricos no Estado evitando o
desperdício de água”, explica o
Secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido.
A diretriz altera o artigo sobre o medidor de vazão e totalizador de volume de água para
condutos forçados aceitando hidrômetros mecânicos e eletrônicos. Muda também o artigo 5,°
que trata do caso em que o uso
está em área de restrição e controle, em que poderá ser exigida

a teletransmissão dos dados de
vazão em tempo real ampliando
os tipos de hidrômetros possíveis de serem utilizados.
“Estamos atendendo ao pleito principalmente dos micro e
pequenos produtores rurais com
esta opção mais acessível de
aquisição do equipamento sem
perder a eficiência”, comenta o
Superintendente do DAEE, Alceu Segamarchi Junior.
Os hidrômetros mecânicos,
tangenciais e eletrônicos deverão
ser dimensionados de acordo
com o volume máximo diário
outorgado para a captação, não
devendo exceder a vazão instantânea máxima de cada medidor.
A normativa de 2018, agora

atualizada, contempla ainda os
procedimentos de instalação
para os hidrômetros especificados assim como as definições
relativas a medições em condutos livres, procedimentos para
instalação das calhas Parshall e
vertedores. Todas as condições
e os procedimentos foram definidos com base nas normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Em São Paulo, o departamento concede as outorgas para
uso da água de acordo com a
Política de Recursos Hídricos
no Estado e todos os usuários
devem possuir cadastramento no
DAEE, conforme determina a
legislação.

Tarifa promocional do Airport Bus
Service é prorrogada até novembro
A tarifa promocional de R$
39 para embarcar nas linhas
do Airport Bus Service foi prorrogada até 30 de novembro. Os
passageiros já contam o desconto de 25% desde junho deste
ano. O valor cheio da tarifa é de
R$ 52,50. O serviço transporta
passageiros da capital aos terminais do Aeroporto Internacional
de São Paulo, em Guarulhos.
O transporte conta com ônibus executivos operados pela
concessionária Internorte,
com poltronas estofadas e reclináveis, sistema wi-fi, tomadas, mesa para laptops, arcondicionado e toalete. O intervalo entre os ônibus varia
de 40 minutos a 1 hora, dependendo da linha. Os serviços operam todos os dias da
semana, inclusive aos domingos e feriados.
O desconto foi aprovado
pela Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos
(STM) por meio da resolução

nº 52/2019.
As linhas executivas são:
– 258: Aeroporto de Guarulhos/Aeroporto de Congonhas,
que tem intervalo médio de 40
minutos nos dias úteis;
– 316: Aeroporto de Guarulhos/circuito de hotéis, passando pela Praça da República, que
tem intervalo médio de 1h nos
dias úteis;
– 472: Aeroporto de Guarulhos/Terminal Rodoviário
Barra Funda, passando pelo
Terminal Rodoviário do Tietê,
que tem intervalo médio de 1h
nos dias úteis.
As passagens podem ser adquiridas diretamente com o motorista dos ônibus, inclusive
com cartões de débito e crédito, ou também nos pontos de
venda nos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda,
além dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas. Veja os locais
exatos
no
site www.airportbusservice.com.br.

Foto/ Governo do Estado de São Paulo
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Na quinta-feira (29), o Governador João Doria acompanhou, ao lado do presidente da
Volkswagen para a América Latina, Pablo Di Si, e do chefe global
de operações da empresa, Ralf
Brandstätter, o anúncio de um
aporte de R$ 2,4 bilhões na fábrica de São Bernardo do Campo, no
ABC paulista. O anúncio foi feito
na sede da empresa, em Wolfsbur g, na Alemanha, e o montante será usado na fabricação de
um novo modelo da marca.
“A Alemanha tem uma altíssima tecnologia na fabricação de
automóveis, especialmente a Volkswagen. Aqui se faz o que há de
mais moderno. Esse é um anúncio muito importante para a economia paulista”, explicou Doria.
A expectativa é que cerca de

Airport Bus Service
Opção econômica
Outra alternativa para chegar a Cumbica é a linha suburbana 257 da EMTU/SP, que parte da Estação Tatuapé da Linha 3Vermelha do Metrô. A passagem
custa R$ 6,45. Os ônibus contam
com ar-condicionado e têm partidas a cada 20 minutos, com tem-

po médio de percurso de 45 minutos, dependendo do tráfego. A
tarifa pode ser paga em dinheiro
ou por meio do Cartão BOM diretamente nos ônibus.
Os itinerários e horários dos
ônibus para o Aeroporto de Guarulhos podem ser consultados
pelo site da EMTU/SP.

Unesp: Projeto de extensão auxilia
alunos na preparação para vestibular
Há quase vinte anos, o curso
pré-universitário gratuito Primeiro de Maio, projeto de extensão
vinculado à Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Bauru, auxilia alunos de escolas públicas a
realizar o sonho de se tornarem
universitários. Ao todo, 130 estudantes da iniciativa foram aprovados em vestibulares em 2018.
A ação busca ajudar alunos
sem condições de custear um
cursinho particular na tarefa de
ingressar na universidade pública, além de possibilitar o acréscimo profissional para os participantes (professores, funcionários e coordenação) – na maioria, graduandos da Unesp.
Neste ano, 30 estudantes foram
aprovados em cursos do campus de
Bauru. “Tivemos muitas aprovações e é muito bacana ver nossos
alunos aqui dentro. Isso mostra que
estamos fazendo um trabalho muito bom com os professores e a coordenação”, salienta a auxiliar pedagógica do cursinho, Amanda Novaes Rosa, à TV Unesp.
Seleção
No total, o projeto conta
com 200 estudantes de Bauru e
região, sendo 100 em cada tur-

no (tarde e noite). O ingresso
ocorre por meio de processo
seletivo, que consiste em uma
prova com 60 questões de múltipla escolha, com a finalidade
de classificar os estudantes para
o preenchimento das vagas.
Os pré-requisitos para participar do processo seletivo são:
– Os candidatos devem estar
cursando ou ter cursado a terceira
série do Ensino Médio em Escola
Pública ou Escolas Profissionalizantes ou Centros Técnicos (ambas
públicas) ou em Escola Particular
com bolsa parcial de 50% ou mais;
– Não será aceito candidato
que tenha concluído ensino superior ou esteja matriculado em
curso superior;
– Não existe limite de idade, desde que respeite os outros
pré-requisitos já mencionados.
Vagas
Após a prova, os melhores colocados serão selecionados de acordo
com a seguinte divisão das vagas:
– 80% das vagas para alunos provenientes da terceira série do ensino
médio regular em escola pública;
– 15% das vagas para alunos
provenientes da terceira série do
ensino médio de escolas profis-

sionalizantes ou técnicas públicas;
– 5% das vagas para alunos
provenientes da terceira série do
ensino médio de escolas particulares mas que tenham bolsa
parcial de 50% ou mais.
Observações: A divisão acima
ocorrerá por período; além dos aprovados, é gerada uma lista de espera.
Reserva de vagas
Desde 2018, o cursinho adota, como a Unesp, um sistema de
reserva de vagas para estudantes
que se autodeclararem negros:
20% das nossas vagas serão destinadas aos alunos.
A medida é adotada com a finalidade de tornar este espaço um
local mais inclusivo e representativo para continuar a missão do
projeto. Aos 17 anos, o aluno Thierry Oliveira se divide entre o trabalho e o estudo. O maior objetivo do jovem é cursar Jornalismo
em uma universidade pública.
Ele considera o pré-universitário Primeiro de Maio como
um divisor de águas na luta pelo
objetivo. “O cursinho mudou a
minha vida em termos de conteúdo e mesmo na vida pessoal. Aqui,
eu consegui adquirir senso crítico e também me formar como

pessoa”, afirma à TV Unesp.
Ana Julia Nascimento, de 18
anos, deseja concorrer uma vaga
em Ciências Sociais e conheceu
o cursinho pela internet. No projeto, ela viu a única maneira de
continuar os estudos, passou no
processo seletivo e tenta se espelhar nos exemplos que já saíram das salas de aula do espaço.
“Tenho como exemplo muitos amigos meus, que já passaram na Unesp, USP e em universidades federais. Com certeza,
isso ajuda muito”, ressalta a estudante à TV Unesp.
No primeiro ano do curso de
Jornalismo na Unesp, Ester Caroline Silva sempre estudou em escola
pública. Aos 15 anos, ela foi aprovada no Vestibulinho, em uma Escola Técnica Estadual (Etec), e cursou o Ensino Médio paralelamente
ao Técnico em Administração.
No último ano, a aluna conciliou as atividades com as aulas
noturnas e obteve sucesso. “Foi
muito importante ter um cursinho
público porque eu não tinha condições de pagar. São alunos da Unesp
que já estão treinando para lecionar
e ajudam pessoas que ingressarão
na universidade”, enfatiza Ester Caroline Silva à TV Unesp.
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Economia se recupera lentamente,
mas há espaço para melhora, diz IBGE
A economia brasileira está se
recuperando de forma lenta, mas
há espaço para novas melhoras,
especialmente porque no passado as taxas eram menores, na
avaliação da gerente de Contas
Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Cláudia Dionísio. Na
quinta-feira (29), o IBGE divulgou que o Produto Interno Bruto (PIB) (soma de todos os bens
e serviços produzidos no
país) teve um crescimento de
0,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O PIB também
apresentou altas de 1% na comparação com o segundo trimestre de 2018, de 0,7% no acumulado do ano e de 1% nos últimos
12 meses.
“No ano passado, como tinhamos taxas menores, a gente
já esteve mais longe disso, então, a gente está próximo, mas
ainda tem um espaço a percorrer para chegar nesse [índice registrado no] primeiro trimestre
de 2014, que foi o melhor trimestre na série histórica”, disse.
O desempenho melhor do
segundo trimestre de 2019 foi
favorecido pelo comportamento da indústria, com destaque
para o desempenho positivo da
construção civil (19%) e da indústria de transformação (2%),
que representam em torno de
70% do indicador do setor.
Destaques positivos
Para a gerente, pela ótica da
oferta, a construção e a indústria de transformação foram o
diferencial na comparação ao
que vinham apresentando antes.
Pelo lado da demanda, ela apontou os investimentos. “O consumo das famílias é o que mais
pesa e já vem crescendo há bas-

tante tempo, mas os investimentos [3,2%], no segundo trimestre, sofreram uma aceleração.
Todos os componentes ficaram
no campo positivo o que não tinha ocorrido no primeiro trimestre de 2019”.
A gerente destacou, no entanto, que o desempenho positivo nas duas atividades industriais foi neutralizado pelo desempenho da indústria extrativa, que
caiu em dois trimestres seguidos devido aos desastres das barragens de Brumadinho e os seus
reflexos. Além disso, a incidência de chuvas no Pará prejudicou
a extração de minério de ferro.
No caso da construção,
Cláudia destacou que a base de
comparação estava “achatada”,
pois foram registrados 20 trimestres de quedas e agora foi o
primeiro resultado positivo. “A
gente teve nesse trimestre um
aumento na produção de insumos típicos, a gente está tendo
um aumento da população ocupada na construção, então, de
uma certa forma melhorou, mas
é só ter a leitura que é sobre 20
trimestres de queda”, disse.
A gerente alertou, entretanto, que ainda é cedo para garantir que existe uma recuperação
neste segmento. “A gente está,
em relação ao que foi do trimestre passado e para trás, um pouco melhor, no sentido de que tem
mais emprego, está tendo uma
certa contratação nesse setor. O
que gente tem que esperar é para
ver se nos próximos trimestres
isso vai se sustentar ou foi uma
coisa pontual”, disse.
Na agropecuária, houve uma
queda de 0,4%. Para Cláudia,
isso pode ser explicada por culturas importantes, como a soja,
que neste trimestre tiveram desempenho negativo. “Já a pecuária, apresentou crescimento e

isso compensou uma parte do
desempenho negativo da lavoura”, disse.
O crescimento de 0,3% em
serviços acompanhou o comportamento que vinha apresentado
antes. O acumulado em quatro
trimestres alcançou 1,2% . Os
gastos das famílias contribuiu
para o resultado. “Os destaques
de maior contribuições foram
para comércio nesse caso o atacadista e varejista também crescendo”, disse.
Formação bruta
A Formação Bruta de Capital Fixo (fluxo de acréscimos ao
estoque de capital fixo realizados num dado período, visando
o aumento da capacidade produtiva do país) avançou 5,2% no
segundo trimestre de 2019 em
comparação com o primeiro trimestre. É o sétimo resultado
positivo após 14 trimestres de
queda.
O aumento é justificado pelo
crescimento na importação, na
produção de bens de capital e na
construção. De acordo com a
gerente, a formação bruta, nesse segundo trimestre, veio mais
forte.
“O que explica é que todos
os três componentes cresceram
tanto a produção de máquinas,
quanto a construção, que pesam
em torno de 50%, como a importação. Todos vieram no campo positivo, o que não tinha
ocorrido no primeiro trimestre,
uma vez que a construção estava
negativa e tinha tido queda de
produção em bens de capital”,
disse.
Já a despesa de consumo do governo teve queda de 0,7% em relação ao segundo trimestre de 2018.
Reformas
Cláudia avalia que a expec-

tativa de aprovação das reformas
necessárias para a recuperação
da economia também influenciou nos resultados do trimestre.
“Qualquer medida que afete
as expectativas dos agentes e
atinja a confiança afeta sim. Nesse caso, no segundo trimestre a
gente nota que tem uma melhora. Os índices de confiança estão ainda muito aquém do que já
foram no passado, mas estão
sofrendo uma leve melhora dos
empresários e também em relação à construção e até mesmo
dos consumidores. Os índices de
confiança, apesar de estarem
baixos, estão tendo uma leve
melhora em relação ao que já
foram nos trimestres imediatamente anteriores”, disse.
Demanda
Apesar de menor que no passado, o consumo das famílias
cresceu na taxa interanual em
alguns trimestres seguidos,
como também ocorreu com o
investimento. “No consumo de
família são nove trimestres seguidos na taxa interanual e a formação bruta de capital, por sete
trimestres”.
Na demanda externa, houve
contribuição negativa, uma vez
que as exportações cresceram
menos que as importações.
“Teve a crise internacional, principalmente, a da Argentina, que
está prejudicando as exportações dos nossos produtos manufaturados. As importações uma
vez que a indústria está um pouco mais aquecida é normal que
se espere um aumento. Isso favoreceu o investimento, por outro lado. Esse crescimento foi
mais pautado na demanda doméstica. A contribuição da demanda externa foi negativa”, analisou. (Agencia Brasil)

Crescimento do PIB traz
“um certo alívio”, diz Mansueto
O crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB, a soma de
todos os bens e serviços produzidos no país), de 0,4% no segundo trimestre deste ano traz
“um certo alívio”, disse na quinta-feira (29) o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.
“Não dá pra soltar fogos com
o resultado de um trimestre.
Mas é maior do que todo o mercado estava esperando, é um certo alívio”, disse. Ele acrescentou que o Brasil está em um processo de recuperação muito lento da recessão, após dois anos
seguidos de queda do PIB.
Ele avalia que a sociedade
está aprovando as medidas de
ajuste fiscal. “Se sinaliza que
está fazendo ajuste fiscal, se o
país é solvente, melhora o am-

biente de negócios, a qualidade
da sua educação, o sistema tributário fica menos complexo, a
consequência natural é ter um
país que vai crescer mais”, disse, acrescentando que “fazer essa
agenda não é fácil”.

de de serem liberados R$ 10 bilhões que seriam usados na capitalização de bancos públicos.
Mas para que esses recursos sejam liberados, será preciso aprovação de projetos de lei, com
mudança na destinação dos gastos, disse.

Desbloqueio de despesas
Mansueto adiantou que pode
haver descontingenciamento de
recursos para alguns ministérios nos próximos meses, com a
melhora da arrecadação e receitas extras, como antecipação de
dividendos pelos bancos públicos. Há também a previsão de
entrada de recursos da Lava Jato,
de cerca de R$ 2,5 bilhões, mas
ainda em discussão no Supremo
Tribunal Federal (STF).
Ainda de acordo com Mansueto, há também a possibilida-

Déficit
Para atingir a meta de déficit primário de R$ 139 bilhões
neste ano, o governo já contingenciou (bloqueou) R$ 31,22
bilhões do Orçamento. Segundo
o secretário, a previsão é que o
déficit primário fique entre R$
15 bilhões a R$ 20 bilhões abaixo da meta fiscal. Ele explicou
que o engessamento do Orçamento com as despesas obrigatórias impede a retirada de recursos de áreas em que há so-

bras para onde há falta. Mansueto lembrou que não pode, por
exemplo, retirar recursos do
Fundo Penitenciários (Funpen)
ou de despesas obrigatórias do
Ministério da Saúde.
Servidor público
Mansueto disse que não há
espaço fiscal para aumento de
salários de servidores, nem para
concursos. “Não vejo espaço fiscal para reajuste nem para concurso publico nos próximos 2
anos”, disse, acrescentando que
o governo “consegue segurar
concurso por um período” e assim poderá fazer uma reforma
administrativa. Ele acha que os
servidores em início de carreira
ganham salários muito altos e
chegam ao topo muito cedo.
(Agencia Brasil)

Economia brasileira cresce 0,4% no
segundo trimestre, anuncia IBGE
O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, teve um crescimento de
0,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O PIB somou
R$ 1,78 trilhão no período.
O dado foi divulgado na quinta-feira (29), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O
PIB também apresentou altas de
1% na comparação com o segundo trimestre de 2018, de

0,7% no acumulado do ano e de
1% nos últimos 12 meses.
Na comparação do segundo
com o primeiro trimestre deste
ano, a alta de 0,4% foi puxada,
sob a ótica da produção, pelos
crescimentos de 0,3% do setor
de serviços e de 0,7% da indústria. A agropecuária recuou
0,4% no período.
Na indústria, os principais
desempenhos vieram da indústria da transformação (2%) e da
construção (1,9%). As indústrias extrativas recuaram 3,8% e a

atividade de eletricidade, gás,
água, esgoto e gestão de resíduos caiu 0,7%.
Nos serviços, houve resultados positivos nas atividades imobiliárias (0,7%), comércio
(0,7%), informação e comunicação (0,5%) e outras atividades de
serviços (0,4%).
Por outro lado, tiveram queda os segmentos de administração, defesa, saúde e educação
públicas e seguridade social (0,6%), transporte, armazenagem
e correio (-0,3%) e atividades

financeiras, de seguros e serviços relacionados (-0,1%).
Demanda
Sob a ótica da demanda, a alta
do PIB do primeiro para o segundo trimestre foi puxada pela
formação bruta de capital fixo,
isto é, os investi mentos (3,2%),
e pelo consumo das famílias
(0,3%). O consumo do governo teve queda de 1% e as exportações recuaram 1,6%. As
importações cresceram 1%.
(Agencia Brasil)

Inflação do aluguel é de 4,95% em 12 meses
O Índice Geral de Preços–
Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel,
registrou deflação (queda de preços) de 0,67% em agosto.
Em julho, ele havia acusado

inflação de 0,40%, segundo informou, no Rio de Janeiro, a
Fundação Getulio Vargas (FGV).
O IGP-M acumula inflação de
4,09% no ano e de 4,95% em 12
meses. Aqueda da taxa de julho para

agosto foi puxada pelos preços no
atacado e pelo custo da construção.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, anotou deflação de 1,14%
em agosto, depois de uma infla-

ção de 0,40% em julho.
Já o Índice Nacional de Custo
da Construção continuou registrando inflação em agosto
(0,34%), mas num ritmo inferior
a julho (0,91%). (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

OMS alerta para
avanço preocupante
do sarampo na Europa
A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta quinta-feira (29) para um aumento acentuado dos casos de sarampo
na Europa: somente no primeiro semestre de 2019, as transmissões ultrapassaram as registradas em todo o ano de 2018. A doença ressurgiu em quatro países europeus onde era considerada
erradicada.
“O restabelecimento das transmissões de sarampo é preocupante. Se não houver alta cobertura de imunização com o apoio
de todas as comunidades, crianças e adultos sofrerão desnecessariamente, e alguns tragicamente morrerão”, afirmou Günter
Pfaff, presidente da Comissão Regional de Verificação da Erradicação do Sarampo e da Rubéola.
Segundo a OMS, foram 89.994 casos de sarampo em 48 países europeus nos primeiros seis meses de 2019, mais que o
dobro do registrado no mesmo período de 2018, quando houve
44.175 casos. Os números já superam os 12 meses de 2018,
quando foram registradas 84.462 ocorrências.
Cerca de 60% de todos os pacientes na Europa em 2019 tinham menos de 19 anos de idade. Apenas quatro países foram
responsáveis por 78% dos casos no primeiro semestre: Cazaquistão, Geórgia, Rússia e Ucrânia, este último com 60% desse
total.
Os quatro países em que a doença não é mais considerada
erradicada são Reino Unido, Grécia, República Tcheca e Albânia. Ao mesmo tempo, Áustria e Suíça confirmaram a erradicação em 2018. O sarampo é considerado erradicado se não há
transmissão endêmica da doença por um período de 12 meses
ou mais.
No Reino Unido, foram registrados 953 casos em 2018 e
489 nos primeiros seis meses de 2019. Na Grécia, foram 2.193
em 2018 e apenas 29 no primeiro semestre deste ano. Na Albânia, foram 1.466 em todo o ano passado e 475 neste ano. E na
República Tcheca, 217 em 2018 e 569 nos primeiros seis meses
de 2019.
“Cada um desses países possui cobertura nacional de vacinação extremamente alta. Dessa forma, não são exemplos de países que têm sistemas particularmente ruins”, afirma Kate O’Brien,
diretora do Departamento de Imunização da OMS. “Esse é o alarme que soa em todo o mundo, o de que não basta conseguir chegar a uma ampla cobertura nacional; ela tem de ser atingida em
cada comunidade, cada família, cada criança.”
Em 2018, 35 dos 53 países que compõem a região europeia
da OMS consideravam o sarampo erradicado. A doença é declarada endêmica em 12 países, incluindo França e Alemanha, onde
a vacinação será obrigatória a partir de março de 2020.
Foram registradas ainda 37 mortes relacionadas ao sarampo
em 11 países: Ucrânia (18), Macedônia do Norte (5), Turquia
(3), Rússia (2), Albânia (2), Geórgia (2), Itália (1), Quirguistão
(1), Romênia (1), Espanha (1) e Suíça (1). Mais da metade das
mortes (20) foi de crianças com menos de 10 anos.
Casos triplicaram em todo o mundo
Dados divulgados pela OMS em meados de agosto mostraram que, em todo o mundo, o número de casos triplicou nos sete
primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2018, chegando a 364.808. Entre janeiro e julho do ano
passado, a cifra foi 129.239.
Os números mais altos foram registrados na República Democrática do Congo, Madagascar e Ucrânia. Todas as regiões
apresentaram um aumento no sarampo, com exceção das Américas, que registraram um pequeno declínio.
No Brasil, os dados da OMS apontam 1.045 casos da doença
nos primeiros sete meses do ano. O país é o segundo das Américas com maior número de contaminados, atrás apenas dos Estados Unidos, que com 1.172 enfrentam seu maior número de casos em 25 anos.
Segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro, foram registrados 907 casos de sarampo entre os dias 5 de maio e 3 de
agosto no país, sendo 901 em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro e um na Bahia.
O sarampo é transmitido pelo ar e causa febre, mal estar, tosse e irritações na pele. Apesar de altamente contagiosa, a doença
pode ser evitada com duas doses de vacina, mas, segundo a OMS,
as vacinações não ocorrem na proporção adequada. Entre as complicações que a doença pode causar estão a cegueira e, no caso
das mulheres grávidas, abortos espontâneos. (Agencia Brasil)

Contas públicas têm
déficit de R$ 5,9 bi, o
menor em 5 anos
As contas públicas fecharam
julho com o melhor resultado
para o mês desde 2014. O déficit primário, que são as receitas
menos as despesas, sem considerar os gastos com juros, ficou
em R$ 5,995 bilhões, informou
na quinta-feira(29) a Secretaria
do Tesouro Nacional.
Em julho de 2018, o déficit
primário do Governo Central foi
maior: R$ 7,488 bilhões. “Essa
melhora é explicada, pela elevação real da receita líquida em R$
4,3 bilhões (3,9%) acima da elevação real da despesa total de R$
2,6 bilhões (2,2%)”, diz o Tesouro.
Nos sete meses do ano, o
Governo Central registrou déficit primário de R$ 35,249 bilhões. Em 2018, o déficit acu-

mulado nos sete primeiros meses atingiu R$ 39,081 bilhões.
Segundo o Tesouro, a redução do déficit primário no acumulado até julho decorreu da
“diminuição das despesas discricionárias (não obrigatórias) que,
até julho de 2019, foram R$ 12
bilhões inferiores às do mesmo
período de 2018”. Além disso,
no acumulado, a receita líquida
apresentou elevação real de R$
2,6 bilhões.
Meta
Para este ano, a meta de déficit primário está estipulada em
R$ 139 bilhões. Para atingir essa
meta, o governo já contingenciou (bloqueou) R$ 31,22 bilhões do orçamento deste ano.
(Agencia Brasil)
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Governo lança projeto-piloto de
segurança pública em cinco cidades
Polícia do Pará
identifica suspeitos
de provocar queimadas
na Amazônia
A Polícia Civil do Pará identificou três suspeitos de provocar queimadas em área de
floresta nativa no sudeste do
estado. Nesta quinta-feira (29),
policiais cumpriram mandados
de busca e apreensão na casa
dos suspeitos. Dois são irmãos e proprietários da fazenda Ouro Verde, em São
Félix do Xingu, e o terceiro
é gerente da propriedade. A
fazenda fica localizada dentro da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu.
Segundo a polícia, foi encontrado no local um grupo
de trabalhadores em condições análogas à escravidão. A
operação está ainda em andamento.
Durante a operação, um dos
suspeitos foi preso em flagrante com um revólver calibre 38,
sem porte legal, durante cum-

primento de busca e apreensão,
na sede da fazenda em São Félix do Xingu. Os três vão responder por danos em área de
proteção ambiental, poluição,
queimadas e associação
criminosa. De acordo com a
Polícia, equipes fazem buscas
na fazenda e em outras propriedades dos investigados, localizadas no estado de Goiás.
Segundo o diretor de Polícia do Interior da Polícia Civil
do Pará, delegado José Humberto Melo, as investigações
mostram que o grupo já derrubou e tocou fogo em mais de 5
mil quilômetros de mata. As
investigações indicam que um
dos suspeitos pode ter contratado mais de 50 homens para
derrubar 20 mil hectares na fazenda Ouro Verde, que dica em
área de proteção ambiental.
(Agencia Brasil)

Alcolumbre anuncia
instalação da CPMI
das Fake News
A Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que, entre
outros assuntos, vai apurar notícias falsas durante as eleições de
2018, a CPI das Fake News, será
instalada na próxima semana,
anunciou, na quinta-feira (29), o
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Ele adiantou que a presidência do colegiado caberá a um senador, e relatoria será de um deputado. Os
escolhidos serão anunciados já
na próxima na segunda-feira (2).
Composta por 15 senadores
e 15 deputados titulares e igual
número de suplentes, a comissão terá 180 dias para investigar
a criação de perfis falsos para
influenciar as eleições do ano
passado e os ataques cibernéticos contra a democracia e o debate público. Também será alvo
da mesma CPI a prática de ciber-

bullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis e o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio.
Vetos
Também na próxima semana,
Alcolumbre disse que convocará uma sessão do Congresso
Nacional para apreciar vetos presidenciais e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLN 5/2019).
Outra proposta que será votada
na semana que vem, mas em sessão do Senado, é a emenda à
Constituição (PEC 98/2019)
que trata da cessão onerosa.
Segundo Davi Alcolumbre,
há entendimento entre os líderes partidários para aprovação da
matéria, que poderá ocorrer terça-feira (3) ou quarta-feira (4).
(Agencia Brasil)

Vagas de aprendizagem
crescem 6,1% nos sete
primeiros meses do ano
O número de vagas de estágio e aprendizagem cresceu
6,1% nos sete primeiros meses de 2019 em relação a
igual período do ano anterior. Os dados, divulgados na
quinta-feira (29), são Centro
de Integração Empresa-Escola
(CIEE), entidade filantrópica
sem fins lucrativos.
Segundo o levantamento, a
região Centro-Oeste foi onde
houve maior aumento do número de vagas no período: 7,1%,

seguido pela região Nordeste
(6,6%), e a região Norte (4,5%).
Entre os estados, São Paulo foi
o que abriu mais vagas, com elevação de 5,6%.
A pesquisa apontou ainda que
entre as áreas mais buscadas para
estágio continuam sendo as ligadas a graduações tradicionais: direito, pedagogia e administração. Também aparecem
com destaque ciências contábeis e engenharia civil. (Agencia Brasil)

O governo federal lançou, na
quinta-feira (29), o projeto Em
Frente, Brasil, que tem como
objetivo o enfrentamento à criminalidade violenta por meio de
forças-tarefas, a partir ações conjuntas entre a União, os estados
e os municípios. O projeto-piloto será implementado em Ananindeua (PA), Goiânia, Paulista
(PE), Cariacica (ES) e São José
dos Pinhais (PR). Serão investidos R$ 20 milhões para financiar as atividades, sendo R$ 4 milhões para cada município, ao longo dos próximos seis meses.
Na cerimônia de lançamento do projeto, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, ministros, governadores e
prefeitos dos cinco municípios
assinaram os protocolos de intenção para o início da primeira
fase do projeto.
De acordo com o Ministério
da Justiça e Segurança Pública,
os municípios que integram o
projeto-piloto não são os mais

violentos do país, mas registraram números absolutos de homicídios consideráveis nos últimos anos. O projeto tem como
foco os crimes violentos, como
homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos. Baseados no diagnóstico e nos índices de criminalidade, as cidades serão atendidas por meio da
atuação transversal e multidisciplinar de iniciativas nas áreas da
educação, saúde, habitação, emprego, cultura, esporte e programas sociais.
“É preciso nós termos segurança, é preciso nós termos policiais nas ruas, é preciso nós
retirarmos de circulação o criminoso violento, o criminoso
perigoso, mas também temos
que enfrentar as causas da criminalidade, eventualmente relacionadas à degradação urbana, ao
abandono e, para isso, nós precisamos aliar política de segurança sólida com políticas de
outra natureza”, disse o minis-

tro Sergio Moro.
A primeira fase do projetopiloto foi batizada de “choque de
segurança”, e inclui o emprego
de diferentes forças policiais
(federal, civil e militar) por
meio de força-tarefa para desbaratar grupos criminosos organizados. O objetivo, no curto prazo, é reduzir os índices de criminalidade no território.
As metas serão definidas a
partir da elaboração de um plano local de segurança para cada
município, que será parte da segunda fase do projeto. Esse plano integrará, após um diagnóstico prévio, um conjunto de ações
de políticas públicas em outras
áreas, para reduzir as vulnerabilidades sociais que estão na causa dos altos indicadores de violência nessas regiões.
O Ministério da Cidadania
anunciou a entrega, para cada
uma das cinco cidades, de um
micro-ônibus da rede de assistência social, para auxiliar nas

ações integradas ao projeto.
“Nós vamos testar, num curto espaço de tempo, todas as
ações integradas que podem haver, tanto na área de segurança,
especificamente na repressão.
[Vamos] Aumentar o controle do
território pelas forças de segurança, mas também garantir uma
melhoria dos indicadores sociais e do atendimento a essa população mais necessitada”, explicou o ministro da Cidadania,
Osmar Terra.
Elogio
Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, dizendo que
ele é um “patrimônio nacional”.
“Se Deus quiser, vai dar certo esse plano-piloto, montado
pelo Ministério da Justiça e Segurança [Pública], tendo à frente o senhor Sergio Moro, que é
um patrimônio nacional”, disse.
(Agencia Brasil)

Conselho aprova fim de preço
diferenciado para gás de cozinha
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu, na quinta-feira (29), revogar
uma resolução de 2005 que permite a prática de preços diferenciados do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha,
a partir de 1º de março de 2020.
Na prática, o gás de cozinha deixará de ter preço diferenciado
no Brasil.
A medida será aplicada na
venda de botijões de até 13 quilos (kg), entre o comercializado e o vendido a granel. De acordo com o CNPE, a iniciativa
“corrige distorções no mercado
e incentiva a entrada de outros
agentes nas etapas de produção
e importação de GLP, ambas

concentradas no agente de posição dominante”.
O CNPE considerou ainda
que a decisão deve corrigir uma
distorção nos preços do mercado brasileiro de gás de cozinha,
considerados acima das cotações internacionais. Enquanto
no país o GLP é distribuído por,
aproximadamente, R$ 24, a cotação internacional varia entre
R$ 10,60 e R$ 16,56. Para o
consumidor brasileiro, o preço
médio do gás de cozinha é de R$
68,78, chegando a R$ 90 em algumas cidades.
Caberá à Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) reforçar as
ações de monitoramento dos

preços praticados pelos agentes
econômicos. Nos casos em que
ficar configurado indício de infração da ordem econômica, o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e os demais órgãos competentes deverão ser notificados para adotar as
“providências cabíveis, no âmbito da legislação pertinente”.
Enxofre
O CNPE decidiu ainda acatar a determinação da Organização Marítima Internacional
(IMO), da qual o Brasil faz parte, e reduzir o teor de enxofre
do óleo combustível marítimo
(bunker) usado por navios. “O
acordo ratificado estabeleceu

que o limite deve passar dos atuais 3,5% para 0,5%, a partir de
2020. Na prática, a medida faz
com que a emissão de poluentes dos navios diminua, melhorando a qualidade do ar”, explicou o CNPE
Para acompanhar o processo, o CNPE instituiu um Comitê de Avaliação do Abastecimento de Combustíveis Aquaviários,
que avaliará as condições de fornecimento do bunker. No prazo
de 60 dias, o comitê deve encaminhar ao CNPE a análise e a
conclusão, bem como eventuais
recomendações, medidas e
ações necessárias para garantir
o adequado fornecimento desse
combustível. (Agencia Brasil)

“Há ambições em relação à Amazônia”,
diz general Augusto Heleno
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional,
general Augusto Heleno, afirmou na quinta-feira (29) que a
Amazônia é objeto de cobiça internacional por conta de seus
recursos naturais e biodiversidade. Heleno discursou na Escola
Naval, no Rio de Janeiro, durante o Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional.
“É irresponsável acharmos
que a Amazônia não é objeto de
cobiça internacional. O mundo
tem uma crise, e ela é vastamen-

te comentada, uma crise de alimentos, uma crise de matériaprima, de commodities”, disse
ele. “A Amazônia é vista como
um depósito de futuras conquistas do ser humano. Então, é óbvio que há ambições claras em
relação a Amazônia”.
Para Heleno, o presidente
francês Emmanuel Macron fez
ofensas ao governo brasileiro
por interesses políticos em um
contexto em que enfrenta problemas internos em seu país.
“Ele está transferindo para

os incêndios na Floresta Amazônica todos os problemas da humanidade”, disse Heleno, ao
afirmar que é necessário dar
uma atenção muito grande à
conservação, mas que as preocupações foram “colocadas de
forma exagerada”. “Não podemos aceitar que o Brasil seja
difamado mundialmente por
uma jogada política, por interesse de um político, que não
é o interesse nem do seu país
nem o interesse da Europa”.
A jornalistas, o general afir-

mou na saída do evento que ainda não pode fazer uma avaliação
oficial sobre a operação de combate aos focos de incêndio, mas
disse que as notícias que tem
recebido são de que os resultados são positivos.
“Pelo que a gente sabe por
notícias que chegam, a operação
está sendo um sucesso e conseguindo o objetivo principal que
é neutralizar as queimadas, que
não são da amplitude nem da gravidade que vinha sendo anunciado”. (Agencia Brasil)

Terapias alternativas no SUS dão
suporte para superação do tabagismo
Passaram-se quatro anos entre o dia em que o funcionário
público Eduardo Furquim, 53
anos, decidiu parar de fumar e o
momento em que ele largou definitivamente o cigarro. “O vício
já estava bem impregnado. Eu
conseguia diminuir a quantidade
por dia, mas não conseguia parar”, disse. Ele aponta que o grupo de apoio, junto com outros
fumantes, que ele frequentou
durante oito meses, na Freguesia do Ó, zona leste paulistana,
foi fundamental para superar o
tabagismo. A doença mata 428
pessoas por dia no Brasil, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca), órgão
do Ministério da Saúde. Na quinta-feira(29) foi celebrado o Dia
Nacional de Combate ao Fumo.
Furquim fez parte do Programa Municipal de Combate ao
Tabagismo, ofertado em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e
Centros de Atenção Psicossocial (Caps), do Sistema Único de
Saúde (SUS). Além do uso de
medicamentos no tratamento
antitabaco, são oferecidos serviços complementares, como
grupos terapêuticos, trabalhos
corporais, atividades físicas e
práticas de medicina tradicional
chinesa. Em São Paulo, o programa funciona desde 2006 e
atendeu, até agora, 76.730 pacientes utilizando uma abordagem
cognitiva comportamental.
Ao longo de 8 meses, o fun-

cionário público encontrou outras pessoas que também tentavam interromper o vício. “Foram
reuniões semanais, depois quinzenais e, por fim, mensais. A gente discutia quais eram as dificuldades, o que dava aquele start em
cada um para dar vontade de fumar. O grupo teve um papel fundamental. As dificuldades que eu
tinha, eu achava que eram só minhas. E isso era debatido no grupo e via que não era assim”, disse. Para acessar esses serviços,
é preciso procurar a UBSs mais
próxima.
Acupuntura, homeopatia e
práticas corporais como tai chi
chuan e liang gong são algumas
das terapias ofertadas na rede
municipal. “Essas práticas acabam cuidando da saúde das pessoas como um todo, estão voltadas para promoção da saúde e
prevenção de doenças”, explicou Emílio Talesi Júnior, médico da área técnica de praticas
integrativas e complementares
da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Ele aponta que
a auriculoterapia, uma modalidade da acupuntura, é dos serviços
mais buscados para ajudar no
combate ao vício do tabaco.
Talesi Júnior avalia que, ao
longo dos últimos 20 anos, período em que atua com práticas
integrativas na saúde, a busca por
terapias alternativas têm sido
cada vez mais frequente. “A procura é cada vez maior da popula-

ção, que vem querendo, procurando. Essa busca da população é até
um fator que favorece a expansão desse campo. E o preconceito vem caindo também entre os
próprios profissionais de saúde
que também querem aprender
novas tecnologias”, avaliou.
Furquim destaca as dificuldades em abandonar o vício e
aponta como fundamental o
apoio recebido. “Não é fácil.
Tem que ter muita força de vontade. Quem me vê hoje e me viu
uns anos atrás não acredita que
sou a mesma pessoa”, disse.
Mais de 10 anos longe do cigarro, a saúde pulmonar dele pode
ser comparada à de um não fumante, segundo profissionais do
Hospital Sírio-Libanês.
O tabagismo é uma doença
(dependência de nicotina) que
tem relação com aproximadamente 50 enfermidades, dentre
elas vários tipos de câncer,
como de pulmão, de laringe, de
faringe, do esôfago, do estômago, do pâncreas, do fígado, de
rim, da bexiga, do colo de útero
e leucemia.
O Inca informou que os fumantes adoecem com uma frequência duas vezes maior que os
não fumantes. “Têm menor resistência física, menos fôlego e
pior desempenho nos esportes e
na vida sexual do que os não fumantes. Além disso, envelhecem mais rapidamente e ficam
com os dentes amarelados, ca-

belos opacos, pele enrugada e
impregnada pelo odor do fumo”.
Furquim lista os benefícios
físicos e sociais conquistados
com o fim do vício. “Voltei a
sentir o sabor dos alimentos e a
respiração melhorou muito.
Hoje, eu pratico luta marcial,
natação e musculação. Tanto a
luta quanto a natação, inclusive,
eu faço com meu filho mais
novo”, disse o funcionário público, que começou a fumar aos
16 anos. A decisão de parar veio
com o nascimento do segundo
filho, que hoje tem 12 anos. “Eu
não queria ser uma influência
negativa”.
O estudo “A Curva Epidêmica do Tabaco no Brasil: Para
Onde Estamos Indo?”, lançado
nesta quinta-feira pelo Inca analisa as tendências temporais da
taxa de mortalidade por câncer
de pulmão no Brasil. O tabagismo mata mais da metade de seus
usuários e é responsável por 8
milhões de mortes mundialmente por ano, sendo a principal causa de morte evitável.
A estimativa é que surjam 2
milhões de novos casos de câncer de pulmão em 2019 no mundo, sendo o primeiro tipo de câncer entre os homens e o terceiro entre as mulheres. No Brasil,
a estimativa é de 31.270 novos
casos este ano, com 27.931 óbitos por câncer de pulmão registrados no país em 2017. (Agencia Brasil)
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Festa do Peão de Barretos
movimenta R$ 900 milhões este ano
A 64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, realizada de
15 a 25 de agosto, movimentou
aproximadamente R$ 900 milhões com o turismo em 2019. É
o que mostra uma pesquisa inédita da Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo que mediu
o impacto econômico do evento
no estado. O público da festa
neste ano foi de 800 mil pessoas, deste total, 58% eram turistas. O cálculo não considera os
participantes do evento que moram no município.
De acordo com o levantamento, o gasto médio dos turistas na
cidade foi de R$ 2.345 em cinco
dias de evento (tempo médio de
permanência na cidade). Os principais gastos dos turistas em Barretos foram com hospedagem,
transporte, alimentação, compras
e lazer. Os visitantes vieram de
outras cidades de São Paulo
(27,3%), outros estados do Brasil (25%) e municípios do entorno de Barretos (5,4%).
“Essa pesquisa inicia uma
série histórica importante para
que possamos trabalhar melhor,
não apenas a promoção da festa, mas do turismo como um todo
– um setor que cresceu 7,7% no
primeiro semestre deste ano em
São Paulo, enquanto a economia do país anda de lado”, diz o
secretário de Turismo do Esta-

do de São Paulo, Vinicius Lummertz.
Outros estados
De acordo com a pesquisa,
os turistas que foram para a festa de Barretas vieram principalmente de São Paulo (32,7%),
Minas Gerais (13,6%), Paraná
(2,5%), Rio de Janeiro (2%), Santa Catarina (2%) e Rio Grande do
Sul (1,1%). Metade dos presentes (50,2%) estiveram mais de
cinco vezes na festa e 23,9% visitaram pela primeira vez.
Mais da metade dos visitantes optou por se hospedar
(53,4%) na região, enquanto 46,6%
foi em esquema de “bate-volta”.
A maioria ficou hospedada em
Barretos, mas 13,5% ficaram em
cidades próximas (cerca de 33 mil
pessoas), mostrando o impacto
do evento em toda a região.
A nota média dada pelos participantes ao evento foi 8,9, sendo que 62,7% deram nota 10. A
grande maioria dos entrevistados disse que foi a Barretos apenas para a festa: cerca de 90%.
Os 10% restantes buscaram outras atividades, movimentando
diferentes serviços na região
(casas noturnas, gastronomia,
atrações turísticas e outros).
Para o prefeito de Barretos,
Guilherme Ávila, a pesquisa
comprovou que a cidade recebe

bem os turistas. “Quem realmente gosta da festa e conhece pela
primeira vez, volta lá. E o mais
importante de tudo isso para a
região de Barretos e do estado
de São Paulo é a economia que
gerou. São R$ 900 milhões em 10
dias. Isso tem impacto na hotelaria, gastronomia, entre outras
coisas. O turismo é uma indústria limpa, que gera emprego e
renda e agora com esses números nós podemos notear ainda
mais em como podemos atrair e
fidelizar mais pessoas”.
Ávila destacou que a cidade
também atrai pessoas o ano inteiro não apenas para a Festa de
Peão, mas tem também para outras atrações e por causa do
Hospital do Câncer. “A cidade
tem o Hospital do Câncer, estruturas voltadas para o universo
country, a tradição da cultura sertaneja, é o berço do rodeio no
Brasil”.
O estudo foi conduzido pela
equipe da própria secretaria, que
contratou a empresa P2A – Gestão em Informação para fazer a
coleta dos dados. A pesquisa realizada com mais de 1.126 mil
pessoas dentro do espaço do
evento.
O secretário de Turismo informou ainda que o investimento no aeroporto de Barretos pretende melhorar o fluxo de turis-

tas na região. “Teremos uma mudança no mix, porque o passageiro que vai de avião pode vir
de outros estados e de outros
países. Hoje o estado não investe na Festa de Peão porque o
evento é autosustentável, mas
investimos no aeroporto”.
Lummertz disse ainda que o
estado está investindo com readequações e melhorias no aeroporto da cidade para futuramente ser privatizado. “Estamos melhorando o aeroporto, colocando os aviões e então vamos privatizar o aeroporto, mas o que é
mais importante, é colocá-lo em
segurança”.
Segundo informações da Secretaria de Estado do Turismo,
o investimento no Aeroporto de
Barretos é de R$ 8 milhões. O
prazo de entrega é junho de 2020,
sendo que em outubro deste ano
inicia-se a operação com aeronaves menores e até março do
próximo ano operará com Boings 737 e 700 com capacidade
para 135 assentos.
A operação faz parte do pacote de contrapartidas negociado pelo governo de São Paulo
com empresas aéreas, que resultou na redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) sobre o combustível de aviação. (Agencia
Brasil)

CNC estima crescimento de
0,9% no PIB em 2019
A Confederação Nacional do
Comércio (CNC) estimou que o
Produto Interno Bruto (PIB), a
soma de todos os bens e serviços produzidos no país, vai crescer 0,9% em 2019. Se isso ocorrer, o resultado vai acompanhar
o ritmo dos últimos dois anos.
Conforme as projeções da entidade, o consumo das famílias
deve subir 0,6% no terceiro trimestre e 0,9% nos três últimos
meses do ano.
O cálculo foi feito após a divulgação, na quinta-feira (29), pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), de variação positiva de 0,4% do PIB, no segundo
trimestre deste ano.
Segundo a CNC, a leve alta
no período “impediu que se configurasse uma nova recessão técnica”, que é quando há o registro de queda em dois trimestres
seguidos. Nos três primeiros meses do ano o PIB apresentou recuo de 0,1%.
O economista da CNC, Fábio
Bentes, disse que a expectativa é
que as medidas de estímulo à
economia possam levar o consumo das famílias, principal agre-

gado das contas nacionais, a fechar o ano com alta de 2,0%.
Na visão de Bentes, o ritmo
de compras das famílias continua
tendo influência da inércia do
mercado de trabalho, embora não
seja determinante para o seu desempenho final. “A inflação baixa permitiu que esse componente da demanda, responsável por
quase dois terços do PIB, alcançasse o décimo trimestre sem o
registro de retrações”, apontou.
A CNC destacou ainda que
pela primeira vez desde o quarto
trimestre de 2017, a indústria teve

elevação de 0,7% e foi a principal
responsável pelo crescimento do
PIB, seguida pelo setor de serviços com alta de 0,3%. A agropecuária, no entanto, apresentou
queda de 0,4%. Ainda conforme
a entidade, o comércio, “segue
sua lenta recuperação, avançando acima da média pelo segundo
trimestre seguido”. No período
teve alta de 0,7%. “O nível de atividade do setor ainda se encontra 8,9% abaixo daquele observado antes da crise iniciada há cinco anos”, apontou. (Agencia
Brasil)

Argentina busca renegociar
prazos da dívida com o FMI
Em pronunciamento feito na manhã de quinta-feira (29), o presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou que está focado em
reduzir o impacto da inflação e das incertezas no período préeleitoral. Segundo Macri, as medidas anunciadas pelo ministro da
Fazenda, Hernán Lacunza, como a renegociação dos prazos para
pagar a dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI), servirão “para defender a estabilidade cambial em curto, médio e longo
prazo”.
Entre as medidas anunciadas na noite de quarta-feira (28) por
Lacunza, ministro da Fazenda, está ainda a renegociação do pagamento da dívida da Argentina com o FMI. No ano passado, a
Argentina recebeu um empréstimo de US$ 57 milhões. A primeira
parcela deveria ser paga, a princípio, em 2021.
“AArgentina não tem um problema de solvência, mas de liquidez a médio prazo”, disse Lacunza, ressaltando que o país está
comprometido com os pagamentos. A declaração ocorre um momento em que os mercados temem que o país se torne inadimplente.
As medidas econômicas foram anunciadas duas semanas após
as eleições primárias, em que a chapa Alberto Fernández-Cristina
Kirchner surpreendeu nas urnas, alcançando 47% dos votos, muito acima dos 32% obtidos por Macri. Nos dias que se seguiram à
votação, o dólar disparou e o risco-país aumentou. A Argentina
está entre os países com mais altas taxas de inflação, tendo chegado a 48% no ano passado.
Quanto às dívida de curto prazo, o ministro Hernán Lacunza
anunciou o reagendamento dos pagamentos de títulos em dólares
a investidores institucionais, que detêm 10% desses papéis na
Argentina. O objetivo é aliviar a pressão sobre as reservas internacionais e permitir que sejam usadas para intervir no mercado de
câmbio e preservar a moeda.
O presidente argentino afirmou que as medidas econômicas
foram tomadas depois de ter escutado seus apoiadores e opositores e pediu a colaboração de todos para que as eleições do dia 27
de outubro transcorram com tranquilidade. “Temos 59 dias pela
frente até chegar às eleições, e é minha responsabilidade que elas
transcorram da melhor maneira, mas nunca depende apenas do
governo. Todos os que ocupamos um papel de liderança em nosso país sabemos o peso de cada passo que damos e como isso
incide no presente e no futuro dos argentinos”, acrescentou o
presidente.
Macri ressaltou que entende a insatisfação dos argentinos e
citou “o cansaço de nadar contra a corrente, especialmente no
último ano e meio, que foi muito duro para todos”. Ele disse que
seu único objetivo é levar tranquilidade ao país. “Para isso, estou
tomando medidas e implementando todas as ferramentas necessárias para reduzir as incertezas e resolver esses problemas que afetam o dia a dia, que impactam em preços e salários e na capacidade
de chegar ao fim do mês”, afirmou. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
FORO REGIONAL V - SÃO MIGUEL PAULISTA - 1ª VARA CÍVEL
Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736 - sala 103 - São Miguel Paulista - CEP08040-000
- Fone: 2052-8098 - R. 280 - São Paulo-SP - E-mail:saomiguel1cv@tjsp.jus.br EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0007799-89.2017.8.26.0005.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei,
e t c . FA Z S A B E R a ( o ) B M T R A N S T R A N S I T Á R I O S I N T E R N AC I O N A I S LT DA ,
CNPJ01.869.856/0001-60, na pessoa dos sócios MARCOS GADOTTI, RG 143518914,
CPF074.400.108-09, ROSEMEIRE DE AZEVEDO GADOTTI, RG 174788629, CPF
083.192.908-13, São Paulo/SP, que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por NOVIK CARGO INTERNACIONAL (anteriormente
Brasil Agenciamento de Cargas Ltda). Encontrando-se os réus 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 pra zo do presente edital, PAGUE a quantia de R$389.253,91
(janeiro/2017), 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 C ó d i g o d e
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
I M P U G N A Ç Ã O . S e r á o p r e s e n t e e d i t a l , p o r e x t r a t o , p u b l i c a d o n a f o r m a da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de agosto de 2019.
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D R $8*8672%5$1'2%UDVLOHLUR9L~YR(PSUHViULR5*&3)FRPHQGHUHoRj5XD'RXWRU
$ODULFR6LOYHLUDVDOD9LOD$ULFDQGXYD&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP
&tYHOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$DOHJDQGRHPVtQWHVHTXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH6DOGR
'HYHGRU5HPDQHVFHQWHGH2SHUDo}HVGH&UpGLWR%DQFiULRGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5
MXOKRGH GHFRUUHQWHGRV&RQWUDWRVGH&KHTXH(VSHFLDO(PSUHVDULDOQH&UpGLWR3DUFHODGR*LUR)iFLOQ
(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRR
UHTXHULGRVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH

(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XVWDYR6DQWLQL7HRGRURQD
IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  - ' 3(//(*5,12 &20(5&,2 '( 5283$ 0( &13- 
5HSUHVHQWDQWH OHJDO -DQQLIHU 'DORVWR 3HOOHJULQR TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 0RQLWyULD SRU SDUWH GH
3HUVRQDOL]Do}HV*LUDVVRO²(LUHOL0HREMHWLYDQGRRUHFHELPHQWRGRYDORUGH5 MXO UHIHUHQWH
D FRQWUDWR GH IRUQHFLPHQWR GH PDWHULDLV HOpWULFRV FKHTXHV  H  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU
LJQRUDGRH[SHGHVHR(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGH
FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGRV GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR
1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 1R FDVR GH
UHYHOLD VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH H
(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6  352&(662  2 'RXWRU 7LDJR
+HQULTXHV 3DSDWHUUD /LPRQJL 00 -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD GH )DOrQFLDV H 5HFXSHUDo}HV -XGLFLDLV63)D]
6DEHU D $'0 &20e5&,2 '( 5283$6 /7'$ SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR LQVFULWD QR &13-0) VRE R
Q~PHURTXH-2$48,0'$52&+$%5,7(6OKHDMXL]RXXP3(','2'()$/È1&,$SRU
VHUFUHGRUGH5 -XQKR DFUHVFLGRGHFRUUHomRPRQHWiULDMXURVHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
UHSUHVHQWDGR SHORV WtWXORV 1)  H UHVSHFWLYDV GXSOLFDWDV PHUFDQWLV QV      
H  YHQFLGDV QmR SDJDV H SURWHVWDGDV (VWDQGR D Up HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO
SDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHRXGHSRVLWHRYDORUWRWDOGRFUpGLWRGHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGR DUW   ~QLFR GD /HL   VRE SHQD GH 'HFUHWDomR GH )DOrQFLD 6HUi R HGLWDO DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1DGD0DLV6mR3DXORGHMXQKRGH H

Guascor do Brasil Ltda. – CNPJ nº 01.676.897/0001-30 – NIRE 35 2 1424858 4
Extrato da 30ª Alteração de Contrato Social, em 29/03/2019
Entre os abaixo assinados, Dresser-Rand Holdings Spain S.L., sociedade devidamente constituída e existente sob as leis da Espanha, registrada no
Registro Mercantil de Álava, na Espanha, inscrita no C.I.F. sob o nº B014845000, sediada no Parque Tecnológico de Álava com Leonardo da Vinci, 12 CP 01510, Vitoria-Gasteiz, Álava, na Espanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.865.880/0001-55, neste ato representada por seu procurador, Dr. Tercio
Sampaio Ferraz Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.608.004 SSP/SP, OAB/SP sob nº 16.854, inscrito no
CPF/MF nº 254.322.498-04, com escritório na Praça das Guianas, nº 92 - Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01428-030, cuja procuração encontra-se
anexa a presente; e, Dresser-Rand do Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, estabelecida na cidade de Santa Bárbara D’Oeste, SP, na Avenida Lázaro
Gonçalves de Oliveira, 2.100, Bairro Santa Rita, CEP 13458-626, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.127.733/0004-63 e NIRE nº 35 2 0373054 1, neste ato
representada na forma de seu Contrato Social, pelos Srs. André Luiz Nunes Machado, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade
RG nº 36.940.306-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 043.028.837-90 e Armando Carlos Cardoso Juliani, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,
portador da cédula de identidade nº 13.396.530 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.957.168-64, ambos domiciliados em São Paulo, SP, na Avenida
Mutinga, 3.800, Jardim Santo Elias, CEP 05110-902; únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada Guascor do Brasil Ltda., com sede na
cidade de São Paulo, SP, na Avenida Mutinga, 3.800, Jardim Santo Elias, CEP 05110-902, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35 21424858 4, em sessão de 24/02/1997, e última alteração contratual, datada de 07/03/2019, arquivada
na JUCESP, sob o nº 155.640/19-7, em sessão de 18/03/2019. Resolvem de pleno e comum acordo: I - Aprovação do Protocolo e Justiﬁcação para
Incorporação da Guascor Empreendimentos Energéticos Ltda. pela Guascor do Brasil Ltda. - Após leitura, exame e discussão, as sócias, por unanimidade, aprovaram sem restrições os termos e condições do protocolo e justiﬁcação para incorporação da Guascor Empreendimentos Energéticos
Ltda. pela Guascor do Brasil Ltda., ﬁrmado pelas administrações de ambas as sociedades nesta mesma data, nos termos da legislação vigente, que passa
a fazer parte integrante deste instrumento como o seu Anexo I. II - Ratiﬁcação da Nomeação dos Peritos Avaliadores - As sócias, ratiﬁcam ainda, a
nomeação da empresa Interaudic Auditoria & Consultoria Empresarial Ltda., localizada na cidade de São Paulo, SP, na Avenida das Nações Unidas,
14.401, 6º andar - torre tarumã, salas 611 a 613, Chácara Santo Antônio, CEP 04730-090, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.021.015/0001-06, registrada no
CRC/SP, sob o nº 2SP032504/O-8, para proceder à avaliação do acervo líquido da empresa Guascor Empreendimentos Energéticos Ltda., em decorrência
da referida incorporação. III - Aprovação do Laudo de Avaliação - Tendo sido esclarecido pelos representantes da empresa avaliadora especializada
Interaudic Auditoria & Consultoria Empresarial Ltda., que, a pedido da sociedade, havia anteriormente desenvolvido os trabalhos que os habilitavam
a apresentar o Laudo de Avaliação, foi o mesmo apresentado neste ato. Após leitura, exame e discussão, as sócias aprovaram o Laudo de Avaliação em
questão, preparado pelos mencionados proﬁssionais, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como o seu Anexo II. IV - Aprovação da
Incorporação Deﬁnitiva da Guascor Empreendimentos Energéticos Ltda. - Ato contínuo à aprovação do Laudo de Avaliação, as sócias, por unanimidade,
aprovaram sem restrições a incorporação deﬁnitiva da sociedade Guascor Empreendimentos Energéticos Ltda., nas condições explicitadas no Protocolo
e Justiﬁcação, sem alteração do capital social da incorporadora, observados que foram todos os requisitos legais para a consecução da medida. Como
consequência, declaram ainda, extinta a sociedade incorporada, ﬁcando desde logo a diretoria da incorporadora autorizada a proceder ao encerramento de
atividades e baixa de inscrições, junto aos órgãos públicos, do estabelecimento da incorporada, ultimar todas as providências de caráter contábil-ﬁscal,
inclusive registros, averbações e transferências. A incorporadora ﬁca responsável por todo o ativo e passivo da Guascor Empreendimentos Energéticos
Ltda., tornando-se sua sucessora para todos os efeitos legais. V - Ratiﬁcação da Cláusula 5ª do Contrato Social - Considerando-se que na presente
data a incorporadora é possuidora da totalidade do capital social da sociedade incorporada, não havendo, portanto, aumento de capital na primeira,
extinguindo-se o investimento e cancelando-se as quotas da incorporada, as sócias resolvem ainda, ratiﬁcar a redação da cláusula 5ª do contrato social,
a qual permanece inalterada. Por consequência das deliberações acima, os sócios resolvem consolidar e ratiﬁcar a redação do contrato social. São Paulo,
29/03/2019 - pp/ Dresser-Rand Holdings Spain S.L., Tercio Sampaio Ferraz Junior e pp/ Dresser-Rand do Brasil Ltda., André Luiz Nunes Machado e Armando
Carlos Cardoso Juliani. Testemunhas: Regina Tiemi Suetomi - RG nº 22.915.940-0 SSP/SP - CPF/MF nº 161.592.118-46 e Gabriela Ferreira da Silva RG nº 48.152.762-x SSP/SP - CPF/MF nº 425.771.898-69. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certiﬁco o Registro sob nº 225.971/19-7 em
24/04/2019, Secretária Geral: Gisela Simiema Ceschin. Os anexos mencionados acima, encontram-se arquivados na empresa.
FORO REGIONAL VI - PENHA DE FRANÇA - 1ª VARA CÍVEL - Rua Dr. João
Ribeiro nº 433 - 5º andar - 5º andar - Sala 501 - Penha deFrança - CEP 03634-010
- Fone: 2093-6612 - R. 6004 - São Paulo-SP - E-mail:penha1cv@tjsp.jus.br EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1002677-46.2015.8.26.0006
- O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de
França, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a DOUGLAS CRISTIANO TODOROV I C, b rasileiro, CPF
113.382.658-06, que lhe foi proposta uma ação de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE por par te de BANCO ITAÚ S.A., tendo por objeto a reintegração
de posse do veículo Chevrolet Celta Flex Power Life, placa DXP 2527, chassi
9BGRZ08908G184870, Renavam 0939084236, fabricado em 2007, modelo 2008,
cor vermelha (cumprida em 14/05/2015), bem este arrendado ao réu nos termos
do contrato de arrendamento mercantil nº 82022-32987455, no valor de R$
40.635,00, em 60 parcelas de R$ 677,25 cada uma, com vencimento da 1ª
parcela em 18/05/2008 e a última em 18/07/2013, tendo sido refinanciado em 28/
01/2011 o mesmo contrato no valor de R$ 23.378,40 em 48 parcelas de R$487,05
cada uma, vencendo a 1ª em 18/03/2011 e a última em 18/02/2015, sendo que o
requerido deixou de efetuar o pagamento a partir da parcela nº 37, com vencimento
em 18/03/2011, acarretando o esbulho possessório. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2019.
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 9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,, 6DQWR$PDUR63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q
$'UD$GULDQD%RUJHVGH&DUYDOKR-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
GH 6DQWR$PDUR63 )D] 6DEHU D /H\GLPDUD GD 6LOYD 4XHLUR] &3)   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO
6$ OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR
GH   GHFRUUHQWH GR VHUYLoR GH &UpGLWR 5HQRYDGR %DQHVSD GH RSHUDomR Q  (VWDQGR
DUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoD
FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D
UHTXHULGDVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL63H

(',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  $ 'U D  &OiXGLD 0DULD
3HUHLUD 5DYDFFL -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )$= 6$%(5 D 1NWHF (QJHQKDULD
H &RQVXOWRULD /WGD &13-   $OEHUWR$NLUD .RLNH &3)   H 0DULR 7DNHR +LUD\DPD
&3)   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ OKHV DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH
5  IHYHUHLUR GH   GHFRUUHQWH GD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  &KHTXH (PSUHVD 3OXV  %XVLQHVV
 2SHUDomR Q  (VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR ILFDQGR LVHQWRV GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR
GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoDP HPEDUJRV VRE
SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6HUi R
SUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 9$1(66$6)(,5QDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D R  $+$0(' 02+$0(' 260$1 5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD
XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD SRU SDUWH GH 6SDO ,QG~VWULD %UDVLOHLUD GH %HELGDV 6$ VHQGR GHIHULGR R
SHGLGRGHGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDHPSUHVD5DPHV.DQ&RPpUFLRGH%HELGDV/WGD0( &13-
  HP QRPH GRV VyFLRV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D
VXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO PDQLIHVWHVH RX DSUHVHQWD SURYDV FDEtYHLV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR
R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH
H

(',7$/'(&,7$d®235$=2'( 9,17( ',$6352&(66212 $ 00
-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7RP$OH[DQGUH%UDQGmR
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R *0*(/(9$'25(6)/$9,$081+26*5$1-$$&(66,%,/,'$'(0(
SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR &13-0)  H D VXD VyFLD )/$9,$ 081+26 *5$1-$
&3) Q  5* Q  63 EUDVLOHLUD HPSUHViULD TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH
3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHO5HVWLWXLomRGH9DORUHVSRUSDUWHGH-DUGLQVGH2UOHDQV,QFRUSRUDGRUD6SH
/WGDSDUDFREUDQoDGH5(QFRQWUDQGRVHRVUpXVHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
DVVXDV&,7$d®(6SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H
GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomR
DV UpV VHUmR FRQVLGHUDGDV UHYpLV DUW  GR &3&  FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6 H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )HUQDQGD6RDUHV)LDOGLQLQDIRUPDGD/HLHWF(GLWDOGH
,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD)HUQDQGD6RDUHV)LDOGLQL-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWR$PDUR63)D]6DEHUD0RQLTXH)UDQFLQH%RUJHVGRV6DQWRV &13- TXH
DDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU0DGUDV(GLWRUD/WGDIRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDDR
SDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 DJRVWRGH (VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWR
GHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGD
GHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUD
TXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGH
H

(',7$/ '( ,17,0$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662  $ 00 -Xt]D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0DULDQDGH6RX]D1HYHV6DOLQDV
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D/,)(&216,*6(59,d26 $32,2$'0,1,675$7,92(,5(/,(33 &13VRE Q   TXH )$/./$1' 7(&12/2*,$ (0 7(/(&2081,&$d¯(6 6$ ,3 &253 OKH
DMXL]RXXPDDomRGH352&(',0(172&2080MXOJDGDSURFHGHQWHHPIDVHGH&8035,0(172'(6(17(1
d$ RQGH IRL GHWHUPLQDGD D LQWLPDomR GD H[HFXWDGD SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV
VXSUD SDJXH R GpELWR GH 5 -XOKR  D VHU DWXDOL]DGR VRE SHQD GH PXOWD GH  DOpP GH
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVWDPEpPGH DUWGR&3& EHPFRPRSHQKRUDHDYDOLDomRGHEHQV6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6 H

Guascor Serviços Ltda. – CNPJ nº 02.183.835/0001-50 – NIRE 35.214.796.841
Extrato da 15ª Alteração de Contrato Social, de 07/06/2019
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo: Guascor do Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na
cidade de São Paulo, SP, na Avenida Mutinga, 3.800 - Térreo - Parte B, Jardim Santo Elias, CEP 05110-902, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.676.897/0001-30
e NIRE nº 35 2 1424858 4, (“Guascor do Brasil”), neste ato representada na forma de seu Contrato Social, pelo Sr. Christian Schock, brasileiro, casado em
regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.466.837 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
nº 220.459.398-20, e o Sr. Pedro Miguel Serra Oliveira, português, casado em regime de separação de bens, economista, portador da cédula de identidade
RNE nº V826440-X - CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 235.545.078-14, ambos domiciliados na Avenida Mutinga, 3.800, Jardim Santo Elias, na
cidade de São Paulo, SP, CEP 05110-902; única sócia componente da sociedade empresária limitada, Guascor Serviços Ltda., com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3.800, Térreo - Parte C, Bairro Jardim Santo Elias, CEP: 05110-902, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.214.796.841 em sessão de 21/10/1997, e última alteração contratual, datada de 20/05/2019, arquivada na JUCESP, sob
nº 335.316/19-0, em sessão de 26/06/19. Resolvem de pleno e comum acordo: I - Aprovação do Protocolo e Justiﬁcação para Incorporação da Guascor
Serviços Ltda. pela Guascor do Brasil Ltda. - Após leitura, exame e discussão, a única sócia, aprovou sem restrições os termos e condições do protocolo e
justiﬁcação para incorporação da Guascor Serviços Ltda. pela Guascor do Brasil Ltda., ﬁrmado pelas administrações de ambas as sociedades nesta mesma
data, nos termos da legislação vigente, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como o seu Anexo I. II - Ratiﬁcação da Nomeação dos Peritos
Avaliadores - Na sequência, a única sócia ratiﬁcou a nomeação da empresa Interaudic Auditoria & Consultoria Empresarial Ltda., localizada na cidade de
São Paulo, SP, na Avenida das Nações Unidas, 14.401, 6º andar - torre tarumã, salas 611 a 613, Chácara Santo Antônio, CEP 04730-090, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 21.021.015/0001-06, registrada no CRC/SP, sob o nº 2SP032504/O-8, para proceder à avaliação do acervo líquido da empresa Guascor Serviços
Ltda. em decorrência da referida incorporação. III - Aprovação do Laudo de Avaliação - Tendo sido esclarecido pelos representantes da empresa avaliadora
especializada Interaudic Auditoria & Consultoria Empresarial Ltda., que, a pedido da sociedade, havia anteriormente desenvolvido os trabalhos que
os habilitavam a apresentar o Laudo de Avaliação, foi o mesmo apresentado neste ato. Após leitura, exame e discussão, a única sócia aprovou o Laudo
de Avaliação em questão, preparado pela mencionada empresa especializada, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como o seu Anexo II.
IV - Extinção da Sociedade Incorporada - Condicionada às deliberações a serem tomadas na 33ª Alteração de contrato social da incorporadora - Guascor
do Brasil Ltda., realizada nesta mesma data, notadamente a operação de aprovação da incorporação nos termos do protocolo e justiﬁcação, bem como do
laudo de avaliação, os quais também estão sendo aprovados neste mesmo ato, a única sócia resolve EXTINGUIR a sociedade incorporada, Guascor Serviços
Ltda., por incorporação pela Guascor do Brasil Ltda., competindo à sociedade incorporadora a guarda dos livros ﬁscais e contábeis da incorporada e a
regularização dos registros junto aos órgãos e repartições públicas competentes. Em decorrência das deliberações acima, os sócios resolvem consolidar e
ratiﬁcar a redação do contrato social. São Paulo, 07/06/2019 - pp/Guascor do Brasil Ltda., Christian Schock e Pedro Miguel Serra Oliveira. Testemunhas:
Regina Tiemi Suetomi - RG nº 22.915.940-0 SSP/SP - CPF/MF nº 161.592.118-46; e Gabriela Ferreira da Silva - RG nº 48.152.762-x SSP/SP - CPF/MF
nº 425.771.898-69. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certiﬁco o Registro sob nº 358.068/19-8 em 10/07/2019, Secretária Geral: Gisela
Simiena Ceschin. Os anexos mencionados acima, encontram-se arquivados na empresa.
Guascor do Brasil Ltda. – CNPJ nº 01.676.897/0001-30 – NIRE 35 2 1424858 4
Extrato da 33ª Alteração de Contrato Social, em 07/06/2019
Entre os abaixo assinados, Dresser-Rand Holdings Spain S.L., sociedade devidamente constituída e existente sob as leis da Espanha, registrada no
Registro Mercantil de Álava, na Espanha, inscrita no C.I.F. sob o nº B014845000, sediada no Parque Tecnológico de Álava com Leonardo da Vinci, 12 CP 01510, Vitoria-Gasteiz, Álava, na Espanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.865.880/0001-55, neste ato representada por seu procurador, Dr. Tercio
Sampaio Ferraz Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.608.004 SSP/SP, OAB/SP sob nº 16.854, inscrito no CPF/MF
nº 254.322.498-04, com escritório na Praça das Guianas, nº 92 - Mercantil de Álava, na Espanha, inscrita no C.I.F. sob o nº B014845000, sediada no
Parque Tecnológico de Áladim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01428-030, cuja procuração encontra-se anexa a presente; e, Dresser-Rand do Brasil Ltda.,
sociedade empresária limitada, estabelecida na cidade de Santa Bárbara D’Oeste, SP, na Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, 2.100, Bairro Santa Rita,
CEP 13458-626, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.127.733/0004-63 e NIRE nº 35 2 0373054 1, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, pelos
Srs. André Luiz Nunes Machado, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 36.940.306-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
nº 043.028.837-90 e Armando Carlos Cardoso Juliani, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 13.396.530 SSP/SP
e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.957.168-64, ambos domiciliados em São Paulo, SP, na Avenida Mutinga, 3.800, Jardim Santo Elias, CEP 05110-902;
únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada Guascor do Brasil Ltda., com sede na cidade de São Paulo, SP, na Avenida Mutinga, 3.800,
Jardim Santo Elias, CEP 05110-902, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35 21424858 4, em sessão de 24/02/1997, e última
alteração contratual, datada de 23/05/2019, arquivada na JUCESP sob o nº 345.801/19-2, em sessão de 02/07/19. Resolvem de pleno e comum acordo:
I - Aprovação dos Protocolos e Justiﬁcações para as Incorporações da Guascor Serviços Ltda. e da Guascor Solar do Brasil Ltda. pela Guascor do
Brasil Ltda. - Após leitura, exame e discussão, as sócias, por unanimidade, aprovaram sem restrições os termos e condições dos seguintes documentos:
I.1 - Protocolo e Justiﬁcação para a incorporação da Guascor Serviços Ltda. pela Guascor do Brasil Ltda.; e I.2 - Protocolo e Justiﬁcação para a incorporação da Guascor Solar do Brasil Ltda. pela Guascor do Brasil Ltda., ﬁrmados pelas administrações de ambas as sociedades nesta mesma data, nos termos
da legislação vigente, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento como os seus Anexos I e II. II - Ratiﬁcação da Nomeação dos Peritos
Avaliadores - As sócias, ratiﬁcam ainda, a nomeação da empresa Interaudic Auditoria & Consultoria Empresarial Ltda., localizada na cidade de São
Paulo, SP, na Avenida das Nações Unidas, 14.401, 6º andar - torre tarumã, salas 611 a 613, Chácara Santo Antônio, CEP 04730-090, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 21.021.015/0001-06, registrada no CRC/SP, sob o nº 2SP032504/O-8, para proceder às avaliações dos acervos líquidos das empresas objeto das incorporações - Guascor Serviços Ltda. e Guascor Solar do Brasil Ltda., em decorrência da referida incorporação. III - Aprovação dos Laudos de Avaliação Tendo sido esclarecido pelos representantes da empresa avaliadora especializada Interaudic Auditoria & Consultoria Empresarial Ltda., que, a pedido das
sociedades envolvidas, havia anteriormente desenvolvido os trabalhos que os habilitavam a apresentar os Laudos de Avaliação, foram os mesmos apresentados neste ato. Após leitura, exame e discussão, as sócias aprovaram os Laudos de Avaliação das empresas objeto das incorporações - Guascor Serviços Ltda.
e Guascor Solar do Brasil Ltda., preparados pelos mencionados proﬁssionais, os quais também passam a fazer parte integrante deste instrumento como os
seus Anexo III e IV. IV - Aprovação das Incorporações Deﬁnitivas das Sociedades Guascor Serviços Ltda. e Guascor Solar do Brasil Ltda. - Ato contínuo
às aprovações dos Laudos de Avaliação, as sócias, por unanimidade, aprovaram sem restrições as incorporações deﬁnitivas das sociedades Guascor Serviços
Ltda. e Guascor Solar do Brasil Ltda., nas condições explicitadas nos respectivos Protocolos e Justiﬁcações, sem alteração do capital social da incorporadora, observados que foram todos os requisitos legais para a consecução da medida. Como consequência, declaram ainda, extinta as sociedades incorporadas, ﬁcando desde logo a Diretoria da incorporadora autorizada a proceder ao encerramento de atividades e baixas de inscrições, junto aos órgãos públicos,
dos estabelecimentos das incorporadas, ultimar todas as providências de caráter contábil-ﬁscal, inclusive registros, averbações e transferências. A incorporadora ﬁca responsável por todos os ativos e passivos das sociedades incorporadas - Guascor Serviços Ltda. e Guascor Solar do Brasil Ltda., tornando-se
sucessora para todos os efeitos legais. V - Ratiﬁcação da Cláusula 5ª do Contrato Social - Considerando-se que na presente data: V.1 - a incorporadora é
possuidora das totalidades dos capitais sociais das sociedades incorporadas - Guascor Serviços Ltda. e Guascor Solar do Brasil Ltda.; V.2 - os montantes
dos acervos líquidos a serem vertidos para a Guascor do Brasil Ltda. são negativos: Guascor Serviços Ltda. no valor de -R$ 15.513.361,02 (quinze milhões,
quinhentos e treze mil, trezentos e sessenta e um reais e dois centavos) e da Guascor Solar do Brasil Ltda., no valor de -R$ 4.428.678,33 (quatro milhões,
quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos). Tais montantes serão integralmente absorvidos pela sociedade incorporadora e compensados com a sua conta de lucros acumulados, não havendo, portanto, alteração de capital na Sociedade, extinguindo-se os respectivos
investimentos e cancelando-se as quotas das incorporadas. Por consequência das deliberações acima, os sócios resolvem consolidar e ratiﬁcar a redação do
contrato social. São Paulo, 07/06/2019 - pp/Dresser-Rand Holdings Spain S.L., Tercio Sampaio Ferraz Junior e pp/Dresser-Rand do Brasil Ltda., André Luiz
Nunes Machado e Armando Carlos Cardoso Juliani. Testemunhas: Regina Tiemi Suetomi - RG nº 22.915.940-0 SSP/SP - CPF/MF nº 161.592.118-46 e Gabriela
Ferreira da Silva - RG nº 48.152.762-x SSP/SP - CPF/MF nº 425.771.898-69. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certiﬁco o Registro sob
nº 358.067/19-4 em 10/07/2019, Secretária Geral: Gisela Simiema Ceschin. Os anexos mencionados acima, encontram-se arquivados na empresa.
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LIMINE TRUST D.T.V.M. LTDA.
Demonstrações Financeiras - Semestres Findos em 30 de Junho de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais, exceto o prejuízo por ação)
Relatório da Administração: Submetemos à apreciação de V.Sas., em cumprimento com as determinações legais, as Demonstrações Finan ceiras, relativas ao semestre encerrado em 30 de junho de 2019, acompanhado das respectivas notas explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes.
A Limine DTVM tem como principais atividades, a prestação de serviços, incluindo os serviços fiduciários. Neste contexto, no primeiro semestre de 2019 a Limine DTVM iniciou a prestação de serviços de Administração Fiduciária, Custódia e Escrituração de Fundos de Investimento.
No primeiro semestre de 2019, tendo em vista o início da prestação de serviços aos Fundos de Investimentos, houve investimento em sistemas e recursos humanos necessários para a atividade, que contribuiu para o resultado do semestre.
A Administração
Balanço Patrimonial
Nota 2019 2018
Balanço Patrimonial
Nota 2019 2018
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2019 2018
Demonstrações de Resultados
Nota
2019
2018
Ativo/Circulante
1.152 805 Passivo/Circulante
556
73 Receitas da intermediação financeira
20
27 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Disponibilidades
4 432
– Outras obrigações:
556
73 Resultado bruto da intermediação financeira
(403) (113)
20
27 Lucro/prejuízo do semestre/exercício
Títulos vals. mobs. e instr. financeiros:
5 665 735
Fiscais e previdenciárias
12
8 Outras receitas (despesas) operacionais
Depreciações e amortizações
7
6
Livres
665 735
Diversas
7 544
65 Receitas de prestação de serviços
(396) (107)
46
21
Títulos renda fixa
665 735 Patrimônio líquido
652 795 Despesas de pessoal
(155)
(47) Variações nos ativos e passivos
Outros créditos:
56
70 Capital social
8
Redução/(aumento) títulos vals mobs. instr. financeiros (118) (184)
Outras despesas administrativas
9
(257)
(88)
Diversos:
56
70
De domiciliados no país
2.000 1.000 Despesas tributárias
Redução/(aumento) outros créditos
(16) (48)
(35)
(9)
Serviços a receber
17
4
Capital a integralizar
(500)
– Outras despesas operacionais
Redução/(aumento) credores diversos
(6)
6
(22)
(17)
Impostos e contribuições a compensar
33
28 Prejuízos acumulados
(848) (205)
Redução/(aumento) em outras obrigações
44
53
(423)
(140)
Credores diversos - país
6
38 Total do passivo e patrimônio líquido
1.208 868 Resultado operacional
(403)
(113) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (492) (280)
Não circulante
56
63
Resultado antes da tributação sobre o lucro
(403)
(113) Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Imobilizado de uso:
6
56
63 categorias. h) Na preparação das demonstrações foram utilizadas estima- Impostos e contribuições:
Aquisição de imobilizado de uso
(5)
(3)
Outras imobilizações de uso
86
81 tivas contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e leva- Imposto de renda
(3)
–
– Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (5)
Depreciação acumulada
(31) (18) ram em consideração o julgamento da Administração para determinação Contribuição social
–
– Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Total do ativo
1.208 868 do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. A liquidação das Prejuízo do semestre
500
–
(403)
(113) Integralização de capital
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores di- Quantidade de quotas
–
8 1.500.000 1.000.000 Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 500
Demonstrações
Capital Prejuívergentes devido à subjetividade inerentes ao processo de sua determina- Prejuízo por quota
3 (283)
(0,27)
(0,11) Aumento de caixa e equivalentes de caixa
das Mutações
a inte- zos acução. A Distribuidora revisa as estimativas e premissas pelo menos semesCaixa e equivalentes de caixa no início do semestre
429 283
do Patrimônio Líquido Nota Capital gralizar mulados Total tralmente. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Referem-se a depósitos
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
fim
do
semestre
432
–
Saldo em 01 de janeiro de 2018
1.000
–
(91) 909 bancários em instituições de primeira linha do Sistema Financeiro NacioPrejuízo do semestre
–
–
(113) (113) nal e aplicações interfinanceiras de liquidez no mercado aberto em operaSaldo em 30 de junho de 2018
1.000
–
(204) 796 ções compromissadas lastreadas em títulos públicos, com prazo inferior a
–
–
(113) (113) 90 dias. Em 30 de junho de 2019 e 2018, as disponibilidades apresentam
Mutações do semestre
Saldo em 01 de janeiro 2019
1.000
–
(452) 548 a seguinte composição:
2019 2018
Aumento de capital
Disponibilidades em moeda nacional
432
–
em 12 de março de 2019
1.000 (1.000)
–
– Total
432
–
Integralização de Capital
5. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários
em 29 de março de 2019
–
500
– 500 classificados na categoria “disponível para venda” foram ajustados pelo
Prejuízo do semestre
–
–
(403) (403) valor de mercado na data do balanço, utilizando as taxas da operação e
Ajuste valor mercado/patrimonial
–
–
7
7 coleta de taxas de mercado. Os títulos e valores mobiliários classificados
(848) 652 na categoria “mantidos até o vencimento” foram ajustados pelo valor de
Saldo em 30 de junho de 2019 8 2.000 (500)
Mutações do semestre
1.000 (500)
(396) 104 mercado utilizando as taxas divulgadas pela ANBIMA.
2019 2018
Notas explicativas da Administração
Venci- Valor Valor de Valor
às Demonstrações Financeiras
mento 1 de mercusto con1. Contexto operacional: Limine Trust D.T.V.M. Ltda. (“Distribuidora”) foi
a 4 anos cado atualizado tábil
constituída em 05 de Março de 2016 e autorizada a funcionar pelo Banco Tipo aplicação
Central do Brasil (BACEN) em 07 de outubro de 2016 iniciando efetiva- Disponível para venda
–
–
– 524
mente suas operações em Outubro de 2016. A Distribuidora é uma socie- Certificado de Depósito Bancário
418
418
–
dade limitada, sediada na cidade de São Paulo - SP, Rua Ramos Batista, Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 418
247
247
234
–
152 - cj. 61 - Vila Olímpia, com o objeto social a prática de operações Letra do Tesouro Nacional (LTN)
inerentes às Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, por conta Mantidos até o Vencimento
–
–
– 211
própria e de terceiros. 2. Apresentação das demonstrações financei- Letra do Tesouro Nacional (LTN)
6.
Imobilizações
de
uso:
Em
30
de
junho
de
2019
e
2018,
o
imobilizado
ras: As demonstrações financeiras da Distribuidora são de responsabilidade da sua Administração e foram elaboradas de acordo com as práti- apresenta a seguinte composição:
2019 2018 Tx. de depreciação
cas contábeis adotadas no Brasil e normas e instruções do BACEN, e Imobilizado de uso
34 33
10%
estão apresentadas em conformidade com o Plano Contábil das Institui- Instalações
7
20%
ções do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). A autorização para con- Sistema de Processamento de Dados 10
31 31
10%
clusão destas demonstrações financeiras e sua divulgação a terceiros, Equipamento de Uso
12 10
10%
foi dada pela Administração em 27 de agosto de 2019. 3. Resumo das Sistema de Segurança
87 81
principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adota(–)
Depreciações
Acumuladas
(31)
(18)
das pela Distribuidora são as seguintes: a) Caixa e equivalente de caixa
56 63
são representados por disponibilidades em moeda nacional, cujo venci- Total
mento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 7. Diversas - Passivo circulante: Em 30 de junho de 2019, a conta Di90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que versas do Passivo Circulante era composta por provisão para pagamensão utilizados pela Distribuidora para gerenciamento de seus compro- tos a realizar no montante de R$ 132 mil e pagamentos a Credores Dimissos de curto prazo. b) Resultado das operações é apurado pelo regi- versos, no montante de R$ 412 mil, que refere-se ao serviço de Agente
me de competência. c) O ativo circulante é demonstrado pelo valor de Fiduciário prestado pela Instituição no âmbito da 2ª Emissão de Debênrealização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações tures da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Emissão”), em que
monetárias (em base pro rata temporis) e cambiais auferidos, deduzido houve o recebimento de valores para pagamento aos Debenturistas e
da correspondente renda de realização futura e/ou provisão para perda. prestadores de serviço da Emissão. A contrapartida deste valor
d) O imobilizado de uso é registrado pelo custo de aquisição. A deprecia- encontra-se na conta Disponibilidades em Ativo Circulante. 8. Patrimôção é calculada pelo método linear com base no prazo de vida útil esti- nio líquido: Em 30 de junho de 2019, o capital social está representado
mada dos bens. e) O passivo circulante é demonstrado pelo valor da por 2.000.000 quotas detidas por quotistas residentes e domiciliados no
obrigação acrescido, quando aplicável, do encargo e da variação mone- País, cujo valor unitário é de R$ 1,00 cada. Em 12 de março de 2019 foi
tária (em base pro rata temporis) e cambial incorrida. f) Durante o semes- celebrado a 4ª Alteração de Contrato Social da Limine Trust Distribuidora
tre findo em 30 de junho de 2019, a Distribuidora apurou prejuízo para de Título
fins imposto de renda e base negativa para contribuição social,
conforme a legislação vigente. g) Os Títulos e Valores Mobiliários são
classificados conforme Circular nº 3.068/2001. No semestre findo em
30 de junho de 2019 não houve reclassificação de títulos entre as
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da Limine Trust Distribuidora de e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível divulgações feitas pela Administração. iv. Concluímos sobre a adequaTítulos e Valores Mobiliários Ltda. - São Paulo - SP. Opinião: Examina- essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi sufi- de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de ção do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operamos as demonstrações contábeis da Limine Trust Distribuidora de Tí- ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilida- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incertetulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Limine Trust”) que compreendem o des da administração e da governança pelas demonstrações finan- detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções za relevante em relação a eventos ou circunstâncias que possa levantar
balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstra- ceiras: A Administração da “Limine Trust” é responsável pela podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacioções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de nal da “Limine Trust”. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante
caixa para o semestre findo naquela data, bem como, as respectivas acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às insti- uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma- devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as resnotas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos das com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de pectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificaEm nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas quando controles internos que ela determinou como necessários para permitir a uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna- ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
lidas em conjunto com as notas explicativas da Administração, que as elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
acompanham, representam adequadamente, em todos os aspectos rele- independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: i. Identificamos a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
vantes, a posição patrimonial e financeira da Limine Trust Distribuidora demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan- levar a Distribuidora a não mais manter-se em continuidade operacional.
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Limine Trust”), em 30 de junho da capacidade da “Limine Trust” continuar operando, divulgando, quan- ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonsde 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacio- executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fipara o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con- como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda- nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de
adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições financeiras autorizadas a tábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Distribuidora ou mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. vi. Cofuncionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa audi- cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude municamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
toria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor- da “Limine Trust” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos entendimen- constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiênmas, estão descritas na seção intitulada: “Responsabilidades do auditor processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabili- to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos cias significativas nos controles internos que identificamos durante
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não nossos trabalhos. São Paulo, 27 de agosto de 2019.
em relação a “Limine Trust”, de acordo com os princípios éticos relevan- Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra- com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles FINAUD Auditores Independentes SS - CNPJ: 20.824.537/0001-83
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan- internos da Distribuidora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contáCRC: 2 SP 032.357/O-7 - CVM: 12.238
Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC te, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
Welington Vieira Araújo - Contador - CRC 1 SP 136.741/O-6

SF 139 Participações Societárias S.A.
(Em constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de maio de 2019, às 10 horas, na sede social da SF 139 Participações Societárias
S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Cardeal Arcoverde, Nº 2.365, conjuntos 11 e 13, Bairro
Pinheiros, CEP 05407-003. 2. Convocação e Presença: Presentes os fundadores e subscritores representando a totalidade do
capital inicial da Companhia, a saber: (a) Luis Guilherme de Souza Silva, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de
bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30267600-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 355.147.028-63,
residente e domiciliado à Rua Fabia, nº 800, apto 51B, Vila Romana, São Paulo-SP CEP: 05051-030; (b) Lawrence Santini
Echenique, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 437276703
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 360.198.918-28, residente e domiciliado à Rua Candido Lacerda, nº 312, Apto 52, Bairro
Vila Regente Feijó, São Paulo-SP CEP: 03336-010; e (c) Luis Fernando Elias Falleiros, brasileiro, casado, regime de separação
total de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 43508530X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 368.147.95850, residente e domiciliado à Rua Cotoxó, 472, apartamento 71, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05021-000. 3. Mesa: Após eleitos
pelos acionistas fundadores acima qualificados, os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luis Guilherme de Souza Silva e
secretariados pelo Sr. Lawrence Santini Echenique. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a constituição de uma sociedade por
ações sob a denominação de SF 139 Participações Societárias s.a.; (ii) a subscrição e integralização do capital social da
Companhia; (iii) a eleição dos diretores da Companhia; (iv) a remuneração dos diretores da Companhia; e (v) a definição dos
jornais de grande circulação que realizarão a publicação dos atos societários da Companhia. 5. Deliberações: Após a discussão
das matérias, os acionistas fundadores, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1.
Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 139 Participações Societárias S.A., bem como o projeto de
estatuto social apresentado aos presentes, o qual foi anexado à presente ata na forma do Anexo I. 5.2. Aprovar, sem quaisquer
ressalvas, a subscrição de 600 (seiscentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas por R$1,00 (um real)
cada uma, totalizando um valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e a integralização parcial de 10% do valor total dessas ações
pelos acionistas fundadores. 5.3. A totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia
são subscritas pelos acionistas fundadores presentes, de acordo com as seguintes proporções: (a) o acionista Luis Guilherme
de Souza Silva subscreveu 200 (duzentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R$200,00 (duzentos
reais), a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do Anexo
II; (b) o acionista Lawrence Santini Echenique subscreveu 200 (duzentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo
valor total de R$200,00 (duzentos reais), a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que
integra esta ata na forma do Anexo III; e (c) o acionista Luis Fernando Elias Falleiros subscreveu 200 (duzentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R$200,00 (duzentos reais), a ser integralizada na forma do Boletim de
Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do Anexo IV. 5.4. O Capital será integralizado em moeda
corrente do País em até 12 meses, a contar da data de expedição da Autorização de Funcionamento Jurídico. 5.5. Atendidos os
requisitos preliminares exigidos nos termos do artigo 80 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”), o Sr. Presidente declarou constituída a Companhia. 5.6. Em seguida, nos termos do estatuto social, os acionistas
fundadores elegeram, por unanimidade, para um mandato unificado de 1 (um) ano, os seguintes diretores sem designação
específica: (i) o Sr. Luis Guilherme de Souza Silva, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.267.600-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 355.147.028-63, residente e domiciliado
à Rua Fabia, nº 800, Apto 51B, Vila Romana, São Paulo-SP CEP: 05051-030; (ii) o Sr. Lawrence Santini Echenique, brasileiro,
casado, regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 43.727.670-3 SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o nº 360.198.918-28, residente e domiciliado à Rua Candido Lacerda, nº 312, Apto 52, Bairro Vila Regente Feijó,
São Paulo-SP CEP: 03336-010; e (iii) Luis Fernando Elias Falleiros, brasileiro, casado, regime de separação total de bens,
advogado, portador da cédula de identidade RG nº 43.508.530-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 368.147.958-50, residente
e domiciliado à Rua Cotoxó, 472, apartamento 71, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05021-000. 5.6.1. Os diretores aceitam os
cargos para os quais foram eleitos e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial,
de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os diretores ora eleitos tomam posse em seus respectivos
cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria. 5.7. A remuneração
global dos diretores, para o exercício social corrente, será fixada oportunamente, observado o disposto na legislação aplicável
e no estatuto social que ora passa a reger a Companhia. 5.8. Aprovar o Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial
da União e um outro de grande circulação para serem os jornais de grande circulação que serão utilizados para as publicações
determinadas pela Lei das Sociedades por Ações, quando necessárias. 5.9. Autorizar os diretores ora eleitos a ultimar todas as
formalidades remanescentes para registro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes. 1. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 03 de maio de 2019. Assina-
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0101287-29.2007.8.26.0012 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriel
Pires de Campos Sormani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDSON PATELLI, CPF 276.577.418-80 que,
Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou ação de Outros Feitos Não Especificados, objetivando a cobrança de R$
92.917,47 (03/12/2007), referente ao Contrato de Abertura de Crédito, firmado em 04/02/2004. Estando os réus
em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para efetuarem o pagamento da dívida no prazo de 03 dias,
caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e
avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no
mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do montante do principal e
acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2019.

turas: Mesa: Luis Guilherme de Souza Silva – Presidente; Lawrence Santini Echenique – Secretário. Acionistas Subscritores:
Luis Guilherme de Souza Silva, Lawrence Santini Echenique, Luis Fernando Elias Falleiros. Diretores Eleitos: Luis Guilherme de
Souza Silva, Lawrence Santini Echenique, Luis Fernando Elias Falleiros. Advogado Responsável: Luis Guilherme de Souza Silva
– OAB/SP nº 316.225. Anexo I. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo Primeiro. A SF 139 Participações Societárias S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. 2. Artigo Segundo. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, Rua Cardeal Arcoverde, Nº 2.365, conjuntos 11 e 13, Bairro Pinheiros, CEP 05407-003, podendo abrir filiais, agências
ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo Terceiro. A Companhia tem por objeto social a participação em outras
sociedades, na qualidade de acionista ou quotista. Artigo Quarto. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo
II – Do Capital: Artigo Quinto. O capital social é de R$600,00 (seiscentos reais), representado por 600 (seiscentas) ações,
sendo todas ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro. Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo. As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na
forma da lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro. Mediante
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito
de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas
as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III – Da Assembleia Geral: Artigo Sexto. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que
os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral será presidida por acionista ou diretor eleito no ato,
que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo. As deliberações
das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste
Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo IV – Da Administração: Artigo Sétimo. A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 2 (dois) a 5 (cinco)
membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela
Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
de seus sucessores. Parágrafo Primeiro. Os diretores ficam dispensados de prestar caução e suas remunerações serão fixadas
pela Assembleia Geral que os eleger, salvo se decidido de forma diversa pelos acionistas representando a maioria absoluta dos
votos. Parágrafo Segundo. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo. No caso de
impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso
de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono. A
Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para
gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos
governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras,
contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos,
concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo. A
representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem
a qualquer 2 (dois) diretores, agindo em conjunto, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de 2 (dois) diretores, em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não
superior a 12 (doze) meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único. Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a prestação
de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo Onze. Compete à Diretoria gerenciar o andamento dos
negócios da Companhia, praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V – Conselho Fiscal:
Artigo Doze. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser
composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não.
Parágrafo Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um)
ano, permitida a reeleição. Capítulo VI – Disposições Gerais: Artigo Treze. O exercício social da Companhia coincide com o
ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará
um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas pela legislação aplicável. Artigo Quatorze. Os lucros
apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de
ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas pela legislação aplicável.
Artigo Quinze. Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar
balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo
Dezesseis. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o
quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os
liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo Dezessete. Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia,
será proposta perante o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Assinaturas: Mesa: Luis Guilherme de Souza Silva
– Presidente; Lawrence Santini Echenique – Secretário. Advogado Responsável: Luis Guilherme de Souza Silva – OAB/SP nº
316.225. JUCESP – Registrado sob o NIRE 35.300.536.860 em 31/05/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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São Paulo, sexta-feira, 30 de agosto de 2019
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
DORCA PEREIRA DOS REIS,leiloeira pública oficial, JUCESP n.º
849, torna público o extravio desuaCarteira de Exercício Profissional,
como leiloeiro pública oficial.
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
GUSTAVO CRISTIANO SAMUEL DOS REIS, leiloeiro público oficial,
JUCESP n.º 790, torna público o extravio desuaCarteira de Exercício
Profissional, como leiloeiro público oficial.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Atlética Acadêmica Santana, CONVOCA seus
associados, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que
se realizara no dia 03/09/2019 (terça-feira), em primeira chamada 9:00hs,
e em segunda chamada as 10:00hs com qualquer numero de associados,
em sua sede sito rua Voluntários da Pátria, 257, bloco F, 4 andar –
Santana – São Paulo/SP, nos termos do estatuto em vigor, para deliberar
quanto a seguinte ordem do dia: 1) Ratificação do processo eleitoral e
reforma estatutária ocorrida em 21/03/2019, em face de vícios formais
ocorridos no processo eleitoral; 2) Abertura novamente do processo
eleitoral. São Paulo, 29 de agosto de 2019 – Presidente Cesar Farid
Haddad.
30/08, 02 e 03/09
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA
DO INSTITUTO ESPELHO, ESPELHO MEU
Através do presente edital, convocam-se todos os interessados para
Assembleia Geral de Fundação do Instituto Espelho, Espelho Meu, a
ser realizada na data de 31 de agosto de 2019, na Rua do Oratório, 260,
apto. 112 – B, Mooca, município de São Paulo – SP, CEP: 03116-000,
às 13:00 horas em primeira convocação e às 13:30 horas em segunda
convocação, para deliberar sobre: 1) constituição; 2) fundação; 3)
sede; 4) nomeação, eleição e posse dos membros para composição da
Diretoria; 5) aprovação do Estatuto social e 6) outras questões correlatas
à fundação e funcionamento da instituição. Comissão de Constituição e
Fundação. Comissão Organizadora. São Paulo, 10 de agosto de 2019.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE DIVADARCIE VITALI, REQUERIDO POR MARCO ANTONIO VITALI
- PROCESSO Nº1037176-37.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia
Mayumi Okoda Oshiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, por este juízo da 1ª Vara da Familia e Sucessões do
Foro Regional Santana, Comarca São Paulo, se processam os autos da ação de interdição,
movida pro MARCO ANTONIO VITALI em face de DIVA DARCIE VITALI, brasileira,
viúva, nascida em 29/07/1924, na Cidade de Grama, Estado de São Paulo, filha de Antonio
Darcie e Thereza Albanês, na qual foi prolatada a sentença em 27/03/2019 que decretou
a INTERDIÇÃO de DIVA DARCIE VITALI, CPF 076.777.538-41, por apresentar
comprometimento de raciocínio lógico, sendo relativamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, que afetará tão somente os atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), tendo sido nomeado
curador definitivo o Sr. MARCO ANTONIO VITALI, CPF 901.655.948-53.O presente
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.
NADA MAIS.
B 30/08
RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento do BANCO BRADESCO S/A, FAZ SABER, a todos que o
presente edital virem ou interessar possa que, BRUNO MAROS DE BOROBIA,
empresário, RG nº 27.066.038-0-SSP/SP, CPF nº 291.995.128-90, e sua mulher DANYLA
TRAUCZYNSKI RODRIGUES DE BOROBIA,psicóloga, RG nº 2.300.083-7-SSP/SP,
CPF nº 268.268.428-90, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de bens na
vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Loefgreen, nº
882, apartamento nº 82, Vila Clementino, ficam intimados a purgarem a mora mediante o
pagamento referente a 12 (doze) prestações em atraso, vencidas de 10/08/2018 a 10/07/
2019, no valor de R$97.350,60 (noventa e sete mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$116.168,45
(cento e dezesseis mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), que
atualizado até 29/10/2019, perfaz o valor de R$136.747,00 (cento e trinta e seis mil,
setecentos e quarenta e sete reais), cuja planilha com os valores diários para purgação
de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO BRADESCO S/
A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Loefgreen, nº 882, apartamento duplex nº
91, localizado no 9º e 10º andares do Edifício Golden House, na Saúde – 21° Subdistrito,
objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de
Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 7 na matrícula nº 113.857. O pagamento
haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os
devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da
prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO
BRADESCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel
será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 27 de agosto de 2019. O Oficial.
30/08, 02 e 03/09
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007638-41.2013.8.26.0704
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - But antã, Estado de
São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSIANE
MARIADA SILVA, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de ANDRÉ FERREIRANUNES SILVA, DECORRENTE DE ACIDENTE DETRÂNSITO
DISTRIBUÍDAEM 29/11/2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação propost a e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de junho
de 2019.
B 29 e 30/08
Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1123206-69.2016.8.26.0100.A Dra.Ana Lúcia
Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Liz
Onishi, CPF 215.402.988-41, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 251.836,75 (01.04.2019), referente
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário-Crédito Pessoal nº
00334790320000025490. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou
reconheça o crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre o
valor de R$ 1.979,14, depositado no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário,
presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado. NADAMAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de agosto de 2019.
B 29 e 30/08
EDITA L DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 002260655.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) PRINCESAALDORADISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA
DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 06.190.816/0001- 01, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo 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$ 144.098,08, 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. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 26 de julho de 2019.
B 29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 112482852.2017.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado
de São Paulo, Dr. Andre Luiz da Silva da Cunha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CULTURAL, associação de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.300324/0001-10, que lhe foi proposta uma ação Monitória
por parte de PAOLO GIANI, para cobrança de R$ 41.559,84 (quarenta e um mil, quinhentos
e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), referente ao contrato de prestação
de serviços artísticos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, caso em que os honorários serão
correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor da causa; sem pagamento, proceda-se
a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora; intime-se do prazo legal de
15 (quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu débito.
Decorrido o prazo para oferecimento de resposta, será nomeado curador especial ao réu
(art. 257, IV,CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2019.
29 e 30/08

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE LUCIA MARTINS
LARANJEIRA, REQUERIDO POR MARILUCIA LARANJEIRA DELLAMANO - PROCESSO Nº103542952.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado
de São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 28/11/2018 18:45:37, foi decretada a INTERDIÇÃO de LUCIA
MARTINS LARANJEIRA, CPF 051.974.648-10, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Marilucia Laranjeira Dellamano,
CPF: 065.803.668-85 e RG: 32.138.557-3. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e
afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2019.
[20, 30]

Edital de Citação - Prazo 30 dias - Processo 0207343-42.2009.8.26.0004. O Dr. Renato Guanaes Simões
Thomsen, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Antonio Ricardo Sinache, CPF 404.062.838-80, que MERCABENCO - Mercantil e Administradora de Bens
e Consórcios Ltda, CNPJ 46.349.106/0001-04 lhe ajuizou inicialmente uma ação de Busca e Apreensão
Alienação Fiduciária, que foi convertida em Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$
83.530,00 (Abril/2016), representada pelo Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, grupo
consorcial denominado Grupo CF 02, Cota 0280-02, o qual recebeu o veículo Mercedes-Benz, Modelo L1418, ano 1990/1991, cor Vermelha, Chassi 9BM384024LB889012, Placa CHP-4954. Estando o executado
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 30 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São
Paulo, 16 de julho de 2019.
29 e 30/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0055002-84.2002.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima
Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)AURORA VIANNA LEMOS, RG 1055610,
CPF 000.835.428-68, com endereço à Rua Dr. Gabriel Piza, 45CARLOSALBER TO FRANCA NOVAES,
com endereço à Rua Dr. Cesar, 62,Apto. 61, Santana, São Paulo - SPMARILIA ADILIAFRANCA NOVAES,
com endereço à Rua Dr. Cesar, 62, Apto. 61, Santana, São Paulo - SPJOSE FRANCA NOVAES, com
endereço à Rua Dr. Cesar, 62, Apto. 61, Santana, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação
de Procedimento Sumário, movida por Condomínio Edif. Amambaí. 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$ 81.022,98 , 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2019.
29 e 30/08

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1042494-66.2014.8.26.0002 Classe: Assunto :Procedimento
Comum Cível - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Edifício Manchester Requerido: José
César Xavier e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042494-66.2014.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ESPÓLIO DE JOSÉ CÉSAR XAVIER,
na pessoa de sua inventariante ANNA CAROLINA GOULART XAVIER, CPF 063.331.798-50 e à MARLY
GOULART XAVIER, CPF 296.014.3368-80 que foi ajuizadaAção de Cobrança por parte do CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MANCHESTER, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de R$ 9.173,03, referente ao
fundo de reserva e cota condominial, vencidos em 08-11-2013 a 08-09-2014, já inclusa a multa de 2% no valor
de R$ 179,85, (art. 1336, § 1º do C. Civil), alusivos à unidade 141, localizado no Condomínio Autor, que serão
acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada débito, cotas condominiais
vincendas (art. 290 do CPC e Súmula 13 do TJSP), com os acréscimos legais acima descritos, sem prejuízo
da incidência da multa supra, das custas processuais e dos honorários advocatícios. Estando os Réus em
lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, serão
considerados revéis e 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 agosto de 2019. 29 e 30/08

São Paulo, sexta-feira, 30 de agosto de 2019
O-TEK TUBOS BRASIL LTDA.
CNPJ/MF nº 02.865.153/0001-27
Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Na qualidade de administradora da O-TEK TUBOS BRASIL LTDA. (“Sociedade”), convoco os Srs. Sócios a participarem da Reunião de Sócios
da Sociedade, a ser realizada na Cidade de Ipeúna, Estado de São Paulo, na Rodovia Estadual SP 191, Km 86,7, CEP 13537-000, no dia
06 de setembro de 2019, às 11 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Cessão da totalidade das quotas detidas na Sociedade
pela sócia O-TEK INTERNACIONAL S/A à sócia ingressante ANDERCOL PANAMA S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.292.039/0001-02.
2. Alteração e consolidação do Contrato Social, refletindo a matéria acima deliberada. A Reunião de Sócios se instalará em primeira
convocação com a presença de sócios que representem ¾, no mínimo, do capital social. Solicitamos que os eventuais representantes legais
dos sócios apresentem, na ocasião, procuração com poderes para comparecer e votar todas as matérias da Ordem do Dia. Ipeúna (SP),
30 de agosto de 2019. Claudia Castro Cano - Administradora.
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HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH
)2526 5(*,21$,6 ,7$48(5$  9$5$ &Ë9(/ (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD (VWDGR
GH 6mR 3DXOR 'U D  6XHOL -XDUH]$ORQVR QD IRUPD GD /HL HWF  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD63 
2ItFLR &tYHO (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD 6XHOL -XDUH] $ORQVR
-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH,WDTXHUD63)D]6DEHUD-DTXHOLQHGH)UHLWDVGRV5HLV &3)
  TXH )XQGDomR +HUPtQLR 2PHWWR OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 MDQHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR 7HUPR GH &RQILVVmR GH 'tYLGD RULXQGR GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV
HGXFDFLRQDLVILUPDGRVSHODVSDUWHV(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
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
VXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H

Companhia de Automóveis Tapajos - CNPJ nº 61.099.636/0001-27
Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a vossa apreciação as demonstrações contábeis pertinentes ao exercício social compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Não obstante, os documentos que ora apresentamos estão ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que ﬁzerem necessários. São Paulo, 15 de abril de 2019. A Diretoria
Balanço Patrimonial: Ativo/Circulante
31/12/2018 31/12/2017 Balanço Patrimonial: Passivo/Circulante 31/12/2018 31/12/2017 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2018 (Em reais)
Caixa e Equivalentes de Caixa
6.659.439,06 1.711.867,09 Obrigações Trabalhistas e Previdênciárias
4.991,95
3.697,31 Receita Bruta
31/12/2018 31/12/2017
Empréstimos a receber
13.252,00
1.600,00 Impostos e Contribições a Recolher
86.130,67
71.760,55 Receita Locação de Imóveis próprios
2.466.858,36 2.425.472,08
Total do Ativo Circulante
6.672.691,06 1.713.467,09 Outras Obrigações
4.566,84
26.616,30 Receita Venda de Imóveis
1.085.011,29
Não Circulante: Outros créditos - LP
611.387,63 637.362,47 Total do Passivo Circulante
95.689,46 102.074,16 (-) Dedução de tributos
(129.643,27) (88.529,72)
Investimentos
9.927,81
9.927,81 Não Circulante: Indenização DNER
514.034,12 514.034,12 Receita Líquida
3.422.226,38 2.336.942,36
Imobilizado
5.594.797,57 5.594.797,57 Total do Passivo Não Circulante
514.034,12 514.034,12 Lucro Bruto
3.422.226,38 2.336.942,36
Intangível
27.431,02
27.431,02 Patrimônio Líquido: Capital Social
6.400.000,00 6.400.000,00 Receita (Despesas) Operacionais
Total do Ativo Não Circulante
6.243.544,03 6.269.518,87 Reserva Legal
1.205.048,35 831.021,66 Despesas com Pessoal
(81.502,93) (73.492,34)
Total do Ativo
12.916.235,09 7.982.985,96 Lucros Acumulados
4.701.463,16 135.856,02 Despesas Adiministrativas
(488.940,03) (419.887,71)
12.306.511,51 7.366.877,68 Receitas e Despesas Diversas
4.816.529,58 (12.631,79)
Demonstração Mutações
Reserva
Lucros Patrimônio Total do Patrimônio Líquido
12.916.235,09 7.982.985,96 Resultado Operacional antes
Patrimônio Líquido Capital de Capital Acumulados
Líquido Total do Passivo + Patrimônio
7.668.313,00 1.830.930,52
Saldo 31/12/2016 7.400.000,00 742.477,04 3.336.508,24 11.478.985,28 Demonstrativos dos Fluxos de Caixa Exercício Findo em 31/12/2018 do resultado ﬁnanceiro
31/12/2018 31/12/2017 Receitas Financeiras (Despesas Financeiras) 136.906,77 273.047,24
Redução Capital (1.000.000,00)
- (1.000.000,00) Atividades Operacionais
Lucro do Exercício
- 88.544,62 1.682.347,78 1.770.892,40 Recebimentos(receitas e partes relacionadas) 3.551.869,65 2.425.472,08 Resultado Operacional antes IRPJ e CSLL 7.805.219,77 2.103.977,76
(324.685,94) (333.085,36)
3.936.602,32 (1.024.228,00) Imposto de Renda e Contribuição Social
Distribuição lucros
-(4.883.000,00)(4.883.000,00) Pagamentos: Fornecedores
7.480.533,83 1.770.892,40
(2.540.900,00) (5.883.000,00) Lucro Líquido do Exercício
Saldo 31/12/2017 6.400.000,00 831.021,66 135.856,02 7.366.877,68 Partes Equivalentes de Caixa
Lucro do Exercício
- 374.026,69 7.106.507,14 7.480.533,83 Variação Líquida de Caixa e Equivalentes 4.947.571,97 (4.481.755,92) contábil (CPC) quando aplicáveis. 2. A depreciação dos bens do ativo imoDistribuição lucros
-(2.540.900,00)(2.540.900,00) Caixa Equivalentes Caixa:No Início Exercício 1.711.867,09 6.193.623,01 bilizado foram calculadas dentro dos limites da legislação vigente e leva em
6.659.439,06 1.711.867,09 consideração a vida útil do bem. 3. O Capital Social representa pelo valor
Saldo 31/12/2018 6.400.000,00 1.205.048,35 4.701.463,16 12.306.511,51 No Final do Exercício
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 Variação Líquida Caixa Equivalentes Caixa 4.947.571,97 (4.481.755,92) de R$ 6.400.000,00, está dividido em 12.000 ações ordinárias nominativas
1. A apresentação das Demonstrações Contábeis foram elaboradas com adotadas pela primeira vez no exercício de 2008, as alterações introduzidas sem valor nominal. Eliana José Saad - Diretora Presidente, Andrea Saad
base nas práticas contábeis emanadas da Lei das S.A. - 6.404/76, sendo pela lei 11.638/07 e lei 11.941/09 bem como os pronunciamentos do comitê - Diretora Vice-Presidente, Ives Della Torre-Contador CRC 1SP177074/O-8

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DAS 183ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 183ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em primeira convocação em 17 de setembro de
2019 às 11h00, na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, Cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, a ﬁm de, nos termos da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários – CRI da 183ª Série da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a s
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BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.486.793/0001-42
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)
BALANÇOS PATRIMONIAIS
lacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 3.2. Caixa
Ativo
Nota 30/06/19 30/06/18 e equivalentes de caixa: Para fins de demonstrações dos fluxos de caixa,
Circulante
19.678 12.313 caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e
Disponibilidades
4
5.221
179 aplicações financeiras de liquidez imediatamente conversíveis, ou com prazo
Títulos e valores mobiliários
9.588
6.642 original igual ou inferior a noventa dias. 3.3. Títulos e valores mobiliários:
Carteira própria
5
9.588
6.642 Os títulos e valores mobiliários devem ser classificados, conforme determi4.869
4.604 nam a Circular nº 3.068, de 08/11/2001 e regulamentações posteriores, nas
Outros créditos
Rendas a receber
6
3.345
4.570 seguintes categorias: Títulos para negociação; títulos disponíveis para venda
Diversos
6
2.262
824 e títulos mantidos até o vencimento. Os títulos para negociação e disponíveis
(-) Provisões para outros créditos
6
(738)
(790) para venda são mensalmente ajustados pelos seus valores de mercado, procePermanente
642
888 dendo ao registro da valorização ou desvalorização em contas adequadas de
642
888 resultado do exercício e de patrimônio líquido pelo valor líquido dos efeitos
Imobilizado e Intangível
7
Total do ativo
20.320 12.313 tributários, respectivamente. Os títulos mantidos até o vencimento são avaliados pelo seu valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos, os
Passivo e patrimônio líquido
Nota 30/06/19 30/06/18 quais serão registrados no resultado do período. 3.4. Outros ativos e pas14.496
6.737 sivos circulantes: Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando
Circulante
Outras obrigações
14.496
6.737 aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias e cambiais
Fiscais e previdenciárias
8
1.556
900 incorridas, deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apropriar e,
Negociação e intermediação de valores
8
10.620
3.917 quando aplicável, provisões para perdas. 3.5. Provisão para imposto de
Diversos
8
2.320
1.920 renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda é calculada
5.824
5.576 à alíquota de 15%, com um adicional de 10% sobre o lucro anual tributável
Patrimônio líquido
Capital de domiciliados no país
9
2.000
2.000 excedente a R$ 240 ao ano (R$ 120 ao semestre), ajustado pelas adições e
Reserva legal
9
394
332 exclusões previstas na legislação. A contribuição social apurada sobre o lucro
Reserva de lucros
9
3.430
3.244 ajustado na forma da legislação em vigor é calculada à alíquota de 15%. Fo20.320 12.313 ram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais,
Total do passivo e do patrimônio líquido
de acordo com as respectivas legislações vigentes. 3.6. Redução ao valor
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
recuperável de ativos (impairment): Um ativo está desvalorizado quando
Nota 30/06/19 30/06/18 seu valor contábil excede seu valor recuperável. De acordo com a Resolução
Receitas da intermediação financeira
394
247 CMN nº 3.566/2008, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao valor recuperável
Resultado de operações com
títulos e valores mobiliários
394
247 de ativos (impairment), a Distribuidora testa, no mínimo anualmente, o valor
Despesas da intermediação financeira
(58)
76 recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do exercício as
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 19
(58)
76 eventuais perdas apuradas. Nos semestres encerrados em 30/06/2019 e 2018
Resultado bruto da intermediação financeira
336
323 não foram constatadas perdas no valor recuperável dos ativos. 3.7. Ativos e
3.613
1.500 passivos contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis para reOutras receitas/despesas operacionais
Receitas de prestação de serviços
10
15.735 12.487 gistro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais estão
Despesas de pessoal
11
(4.901) (5.727) consubstanciadas nas Resoluções nº 3.535/08 e 3.823/09 e Carta Circular nº
Outras despesas administrativas
12
(5.992) (4.237) 3.429/10 do BACEN e são as seguintes: • Ativos contingentes: são reconheDespesas tributárias
13
(1.239) (1.036) cidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, tranOutras receitas operacionais
10
13 sitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas
Resultado operacional
3.949
1.823 divulgados em nota explicativa; • Passivos contingentes: são provisionados
Resultado não operacional
14
–
563 quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos
Resultado antes da tributação sobre o lucro
3.949
2.386 forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliaImposto de renda e contribuição social
(1.645)
(963) dos como de perdas possíveis são divulgados, e aqueles não mensuráveis com
Provisão para Imposto de renda
16
(1.014)
(524) suficiente segurança e como de perdas remotas não são provisionados e/ou
Provisão para contribuição social
16
(631)
(439) divulgados; e • Obrigações legais: são registradas como exigíveis, indepenParticipações societarias no lucro
(3)
– dente da avaliação sobre as probabilidades de êxito. 3.8. Lucro (prejuízo)
2.301
1.423 por ação: Calculado com base na quantidade de ações em circulação na
Lucro líquido do semestre
Quantidade de ações
1.000.000 1.000.000 data do balanço. 4. Caixa e equivalente de caixa: As disponibilidades são
Lucro líquido por ação
2,30
1,42 compostas em sua totalidade por depósitos em instituições bancárias e com liquidez imediata:
2019 2018
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5.221
179
Deposito bancários
Total
5.221
179
Reservas de lucros Lucros
Capital Reservas Reservas acumu5. Títulos e valores mobiliários: A Distribuidora adota como estratégia de
Eventos
social
legal de lucros lados Total atuação não adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de mantê1.500
260
2.397
– 4.157 -los até o vencimento. Em 30/06/2019 e 2018 os títulos estão classificados em
Saldos em 31/12/2017
Aumento do capital social
500
–
(500)
–
– sua totalidade para “negociação”:
Lucro líquido do semestre
–
–
– 1.423 1.423 Aplicação em cotas
2019
2018
Destinações:
de Fundos de
Valor do Valor de Valor do Valor de
Distribuição de dividendos
–
–
–
(4) (4)
Investimento Vencimento custo mercado custo mercado
Constituição
Itaú FI BRL REF
Sem
da reserva legal
–
71
–
(71)
– DI LP 38644-7
vencimento
4.177
4.177 2.894
2.894
Saldos em 30/06/2018
2.000
331
1.897 1.348 5.576 Itaú TOP RF RefeSem
Mutação do semestre
500
71
(500) 1.348 1.419 renciado DI FICFI vencimento
–
– 3.748
3.748
Saldos em 31/12/2018
2.000
279
1.244
– 3.523 Itaú SOBERANO RF
Sem
Lucro líquido do semestre
–
–
– 2.301 2.301 SIMPLES LP FICFI vencimento
5.411
5.411
–
–
Destinações:
Distribuição de dividendos
–
–
–
–
– Total Aplicação em cotas de FI 9.588 9.588 6.642 6.642
Durante os semestres findos em 30/06/2019 e 2018 não houve reclassificação
Constituição
da reserva legal
–
115
– (115)
– entre as categorias de títulos e valores mobiliários. As cotas dos fundos de
investimento exclusivos foram atualizadas pelo respectivo valor da cota no úlConstituição
–
–
2.186 (2.186)
– timo dia útil do mês. Os fundos de investimento estão custodiados na “Câmara
da reserva de lucro
Saldos em 30/06/2019
2.000
394
3.430
– 5.824 de Custódia e Liquidação (CETIP)”.
Mutação do semestre
–
115
2.186
– 2.301 6. Outros créditos:
2019 2018
3.345 4.570
Rendas a receber
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Taxa de Administração de Fundos de investimento
3.280 2.920
65
50
Fluxo de caixa das atividades operacionais
30/06/19 30/06/18 Serviços prestados a receber
(a)
– 1.600
2.524
1.013 Venda de imobilizado
Lucro líquido ajustado
2.262
824
lucro líquido do semestre
2.301
1.423 Diversos
68
64
Depreciação e amortização
165
229 Adiantamentos e antecipações salariais
357
285
Ajuste pela baixa de imobilzado
–
(563) Partes relacionadas (Nota nº 15.a)
80
2
Provisão para creditos de liquidação duvidosa
58
(76) Depósitos judiciais
Impostos e contribuições a compensar
1.757
473
Variação de ativos e passivos
para outros Créditos
(738) (790)
Títulos e valores mobiliários
1.717 (2.397) (-) Provisões
(b)
(738)
(790)
(-)
PCLD
Outros créditos
(444) (1.105)
4.869 4.604
Outras obrigações
(3.916)
1.681 Total
(a) E1m 29/06/2018 a Distribuidora vendeu parte do seu ativo intangível pelo
Caixa líquido provenientes das
(aplicado nas) atividades operacionais
(120)
(808) valor de R$1.600, este valor foi integralmente recebido em 02/07/2018;
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(b) Compreende valores que a Administração entende ser de difícil realização,
Venda ativo imobilizado
–
1.600 composto principalmente por créditos junto a Fundos de investimentos admiAquisição ativo imobilizado
(15)
(671) nistrados pela Distribuidora. 7. Imobilizado e Intangível:
Caixa líquido proveniente das
31/12/2018 Adição Redução 30/06/2019
(aplicado nas) atividades de investimento
(15)
929 Imobilizado
Instalações
416
–
–
416
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Moveis
e Equipamentos
351
2
–
353
–
(4)
Lucros e dividendos distribuidos
Equipamento de Informática
362
13
–
375
Caixa líquido (aplicado nas)
(362) (161)
–
(525)
atividades de financiamento
–
(4) (-) Depreciação
Intangível
Redução líquida de caixa
(a)
Software
31
–
–
31
e equivalentes de caixa
(135)
117
(5)
(3)
–
(8)
Início do semestre
5.356
62 (-) Amortização
793
–
–
642
Final do semestre
5.221
179 Total
Imobilizado
31/12/2017 Adição Redução 30/06/2018
Redução líquida de caixa
e equivalentes de caixa
(135)
117 Instalações
– 439
–
439
Moveis e Equipamentos
279
64
–
343
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Equipamento de Informática
141 169
–
310
(136) (230)
239
(205)
1. Contexto operacional: A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mo- Depreciação
biliários S.A. foi constituída em 07/02/2011, obteve junto ao Banco Central do Intangível
Brasil em 22/03/2011 a autorização para funcionamento e, em 30/06/2011 Software (a)
1.600
–
1.595
5
junto a CVM para prestar serviços de administração de carteira de valores Impariment Software (b)
(319)
–
319
–
mobiliários, previsto na Instrução CVM nº 558/15. Seu objetivo social, con- (-) Amortização
(82) (161)
239
(4)
siste na prestação de serviços de agente fiduciário; administração de fundos Total
1.483
–
–
888
e clubes de investimentos, constituição de sociedades de investimento e de (a) Em junho de 2018 o Software de Cadastro de propriedade da BRL DTVM
capital estrangeiro; praticar operações em bolsas de mercadorias e de futuros, desenvolvido pela K2 Sistemas foi vendido pelo valor de R$1.600 para a
compras e vendas de metais preciosos, compras e vendas de títulos e valores Certificadora de Créditos Imobiliários, gerando um resultado pela venda no
mobiliários por conta própria e de terceiros; prestar serviços de intermediação valor de R$563. (b) Durante o 1º semestre de 2018 todos os ativos que se ene de assessoria ou assistência técnica em operações e atividades nos mercados contravam com valor recuperável reduzidos por meio de teste de impairment
financeiros e de capitais; intermediar oferta pública e distribuição de títulos e foram realizados.
valores mobiliários e; incumbir-se da subscrição, da transferência e da auten2019 2018
ticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e paga- 8. Outras obrigações:
1.556
900
mento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários. Fiscais e previdenciárias
872
299
2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: Provisão IRPJ e CSLL
684
601
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de Impostos e contribuições a recolher
10.620 3.917
de valores
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições Negociação e intermediação
(a)
Pessoas
físicas
e
jurídicas
10.620
3.917
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que incluem
2.320 1.920
as normas consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Diversas
(
1.546 1.183
Financeiro Nacional - COSIF, normatizações do Conselho Monetário Nacional Despesas de pessoal(c)b)
Outros
pagamentos
90
90
e Banco Central do Brasil e da Lei das S/As do Brasil. Foram adotados, os
684
647
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Credores diversos - País
14.496 6.737
Pronunciamentos Contábeis homologados pelo CMN e BACEN, quais sejam: • Total
Resolução nº 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01); • (a) Referem-se a operações de negociação e intermediação de valores efetuResolução nº 3.604/08 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (CPC 03); • Reso- adas no âmbito do Sistema de Transferência de Reservas (“STR”), instituído
lução nº 3.750/09 - Divulgação de Partes Relacionadas (CPC 05); • Resolução pela Circular 3.100, do BACEN, composto por valores mantidos por terceiros em
nº 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC contas correntes na Distribuidora e operações por conta e ordem de terceiros
25); • Resolução nº 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24); • Resolução nº aplicados no Fundo Itaú TOP RF Referenciado DI FICFI e Itaú Soberano RF Sim3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10); • Resolução nº 4.007/11 ples LP FICFI demonstrado na nota 5, as quais referem-se a valores mantidos na
- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23); Distribuidora em nome de participantes; (b) Substancialmente representado
• Resolução nº 4.144/12 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação por provisão de férias, 13º salário e correspondentes encargos sociais; (c) Valor
de Relatório Contábil Financeiro - Pronunciamento Conceitual Básico (R1); • referente a aluguel. 9. Patrimônio líquido: Capital social: O capital social,
Resolução nº 4.424/15 - Pronunciamento Técnico - Benefícios a Empregados subscrito e integralizado em 30/06/2019 está representado por 1.000.000 de
(CPC 33 R1); • Resolução nº 4.534/16 - Pronunciamento Técnico - Ativo In- ações ordinárias nominativas (1.000.000 em 30/06/2018), todas sem valor notangível (CPC 04); • Resolução nº 4.535/16 - Pronunciamento Técnico - Ativo minal, de propriedade de domiciliados no país, totalizando um capital social de
Imobilizado (CPC 27). As demonstrações contábeis incluem estimativas e R$2.000 (R$ 2.000 em 30/06/2018). Reserva legal: Do lucro líquido do semespremissas, como a mensuração de provisões para perdas, estimativas do valor tre, 5% se aplicam, antes de qualquer outra destinação, na constituição da Rejusto de determinados instrumentos financeiros, provisão para contingências, serva Legal, que não pode exceder a 20% do capital, cessa tal obrigatoriedade
ativos não financeiros, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo no período em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das Reservas
imobilizado entre outras. Os resultados reais podem apresentar variações em de Capital, exceder de 30% do capital. Distribuição de lucros: Os acionistas
relação às estimativas. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas têm direito a dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do período
em Real, que é a moeda funcional da Distribuidora. Todas as informações apre- ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. As destinações do resentadas em Real foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado sultado serão realizadas no encerramento do exercício social da Distribuidora.
de outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no 10. Receitas de prestação de serviços:
2019 2018
custo histórico e, quando aplicável, houve mensuração a valor justo, conforme Taxa de administração de fundos
12.440 9.714
descrito nas principais práticas contábeis a seguir. As presentes demonstrações Serviços de gestão
129
105
contábeis foram aprovadas pela Administração em 19/08/2019. 3. Resumo Serviços de controladoria
709
464
das principais práticas contábeis: 3.1. Apuração do resultado: O re- Serviços de custódia
1.939 1.286
sultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece Serviços de Escrituração
243
–
que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados Outros serviços
275
918
15.735 12.487
dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se corre-

11. Despesas de pessoal:
Diretoria e conselho de administração
Benefícios
Encargos sociais
Proventos
Despesas com remuneração estagiários

m
2019
296
565
1.132
2.851
57
4.901

12. Outras despesas administrativas e operacionais:
Outras despesas administrativas
2019 2018
Água, energia e gás
75
52
Aluguéis
501
492
Comunicação
84
119
Processamento de dados
3.081 1.769
Propaganda e publicidade
390
115
Sistema financeiro
280
511
Serviços técnicos especializados
1.020
400
Viagens no país
183
143
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais
165
229
Outas despesas administrativas
213
407
5.992 4.237
2019 2018
13. Despesas tributárias:
ISS
414
333
PIS
105
83
COFINS
646
510
Outras
74
110
1.239 1.036
14. Resultado não operacional: Em 29/06/2018 a BRL DTVM vendeu à Certificadora de Créditos Imobiliários e Participações um ativo de sua propriedade,
Software e seus códigos fonte, pelo valor de R$1.600, o ativo estava avaliado
pelo valor de R$1.037, gerando um lucro na venda de imobilizado de R$563.
15. Partes relacionadas: As operações realizadas entre partes relacionadas
são divulgadas em atendimento à Resolução n° 3.750/09 do Banco Central do
Brasil. a. Composição de partes relacionadas:
Ativo
2019 2018
Arena Itaquera - SPE
– 147
Certificadora de Créditos Imobiliários e Participações Ltda.(a)
– 1.600
BRL Trust Investimentos
357 135
357 1.882
Resultado
2019 2018
(b)
Certificadora de Créditos Imobiliários e Participações Ltda.
– (563)
BRL Trust Investimentos. (c)
(126) (121)
(1.920) (135)
BRL Trust Investimentos. (d)
2.046 (819)
(a) Em 29/06/2018 a Distribuidora vendeu parte do seu ativo intangível pelo
valor de R$1.600, este valor foi integralmente recebido em 02/07/2018; (b)
Saldos referem-se a lucro na venda do intangível; (c) Saldos referem-se a rateios de despesas de aluguel; (d) A BRL Trust possui contrato de Rateio de custos e despesas de serviços administrativos como recursos humanos, tecnologia
de informação, compliance e outros congêneres descritos em contrato firmado
em 01/06/2018 e tem prazo acordado de 10 anos. b. Remuneração do pessoal-chave da Administração: Em 30/06/2019 os honorários atribuídos aos
administradores da Distribuidora foram pagos em forma de Pró-labore totalizam em R$296 (R$188 em 2018). 16. Imposto de renda e contribuição
social:
2019
2018
IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Lucro antes do IRPJ e da CSLL
3.946 3.946 2.386 2.386
Adições: Diferenças permanentes
260
260
205
205
Exclusões: Diferenças permanentes
–
– (395) (395)
Base de cálculo de IRPJ e CSLL
4.206 4.206 2.196 2.196
Alíquota nominal
15% 15% 15% 20%
IRPJ e CSLL - corrente
(631) (631) (329) (439)
Base de cálculo para imposto adicional
4.086
– 2.076
–
Alíquota nominal
10%
– 10%
–
Imposto de renda adicional
(408)
– (208)
–
( - ) Benefício PAT
25
–
13
–
Imposto de renda e contribuição social (1.014) (631) (524) (439)
24% 15% 24% 20%
Alíquota efetiva (em %)
A Distribuidora não possui créditos tributários registrados em suas demonstrações contábeis nos semestres findos em 30/06/2019 e 30/06/2018. 17.
Gerenciamento de riscos: 17.1. Estrutura de gerenciamento de
risco: A avaliação dos riscos é fundamental para a tomada de decisão na
Distribuidora. Por isso, a Distribuidora conta com uma estrutura de Gerenciamento de Riscos, que é constituída de acordo com a natureza e o grau de
complexidade dos negócios e atividades desenvolvidas. 17.2. Estrutura de
gerenciamento de riscos operacionais: A Distribuidora tem aperfeiçoado
continuamente seus sistemas tecnológicos voltados ao controle e prevenção
de riscos, visando reduzir possíveis perdas, por meio do acompanhamento
constante de suas operações. Os riscos inerentes à atividade são analisados e
administrados diretamente pela diretoria acompanhando o controle dos fatores de exposição a riscos de mercado, crédito e institucionais. 17.3. Estrutura
de gerenciamento de riscos de mercado: Risco de mercado: é definido
como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação dos valores de mercado de posições detidas pela Distribuidora. A Distribuidora possui
políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de mercado baseadas nas
diretrizes do Comitê de Basiléia, estando em conformidade com a Resolução
CMN nº 3.464/2007. O gerenciamento do risco de mercado consiste em um
conjunto de instrumentos para a identificação, mensuração, a avaliação, o
monitoramento e o controle do risco, com uma clara definição de responsabilidades, níveis de alçada e de reporte. 17.4. Estrutura de gerenciamento
de risco de liquidez: Risco de liquidez pode ser entendido como a possível
incapacidade da Distribuidora honrar suas obrigações, causada pela ocorrência
de desequilíbrios entre a entrada e saída de recursos no fluxo de caixa. A Distribuidora gerência o risco de liquidez através do permanente monitoramento do
fluxo de caixa esperado, definição de níveis mínimos de liquidez, de um plano
de contingência, da delegação de responsabilidades, de níveis de alçada e de
reporte. Este gerenciamento é baseado nas diretrizes do Comitê de Basiléia,
estando em conformidade com a Resolução CMN nº 2.804/2000. 17.5. Estrutura de gerenciamento de risco de crédito: Conforme a Resolução CMN
nº 3.721/2009, a Distribuidora considera risco de crédito “a possibilidade de
ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à
desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação”. Na Distribuidora, o
gerenciamento do risco de crédito consiste na avaliação e no monitoramento
de forma contínua da qualidade das operações de crédito, objetivando manter
as exposições em níveis considerados aceitáveis pela Alta Administração. 17.6.
Relatórios de risco de mercado de riscos operacionais: Os relatórios com
as descrições das estruturas de gerenciamento dos riscos de mercado e dos riscos operacionais encontram-se disponíveis na sede da Distribuidora situada na
Rua Iguatemi, 151, 19° andar. 18. Outras informações: a) Administração
e gestão de Fundos de investimentos: A Distribuidora administra Fundos
de investimento, carteiras de investidores exclusivos e institucionais e realiza a
gestão de Fundos de investimento. Em 30/06/2019 os patrimônios dos Fundos
administrados montam R$ 38.285.883 (R$ 31.263.634 em 2018) distribuídos
em 151 Fundos de investimentos e os patrimônios dos Fundos sob sua gestão
montam R$ 28.236.281 distribuídos em 56 fundos de investimento. b) Cobertura de seguros: A Distribuidora adota a política de contratar cobertura de
seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As
premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo
de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram
examinadas pelos nossos auditores independentes. c) Demandas judiciais:
A classificação de risco e valores envolvidos informados pelo assessor jurídico
da Distribuidora estão resumidas a seguir:
Risco de perda
Quantidade
Valor da causa
Possível
4
16.805
A Distribuidora não tinha causas com probabilidade de perda provável em 30
de junho de 2019. d) Limites operacionais (Acordo de Basileia): O limite
operacional foi definido pelo Comitê de Basiléia, que recomenda a relação
mínima de 8% entre o Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados
conforme regulamentação em vigor (Patrimônio de Referência Exigido - PRE).
No Brasil, a relação mínima exigida é dada pelo fator F, que de acordo com
a Resolução Bacen nº 4.193, de 01/10/2013, para as instituições financeiras
e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(BACEN), exceto cooperativas de crédito não filiadas a cooperativas centrais
de crédito, deve ser de: • 9,250% de 1º/01/2017 a 31/12/2017; • 8,625% de
1º/01/2018 a 31/12/2018; • 8,000% de 1º/01/2019. O Índice de Basiléia em
30/06/2019 da Distribuidora é de 10,38% (2018 - 13,10%). 19. Provisão
para créditos de liquidação duvidosa: Constituída sobre valores a receber
de serviços prestados em aberto, com base na política interna apresentada na
Nota 3.5, onde 94% refere-se a serviços prestados a fundos de investimentos
e o restante a demais serviços. 20. Prestação de outros serviços e política
de independência do auditor: A Distribuidora, no período, não contratou
outros serviços prestados pelos seus auditores independentes. A política
adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor,
de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor
não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no
seu cliente ou promover os interesses deste. 21. Eventos Subsequentes:
Não ocorreram eventos subsequente ao exercício findo em 30/06/2019 que
requeressem divulgações nas demonstrações contábeis.
RODRIGO BOCCANERA GOMES - Diretor
WELLINGTON CRUZ - Contador - CRC RJ -116678/O-1

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Cotistas da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. São Paulo/SP. Opi- cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria,
nião: Examinamos as demonstrações contábeis da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
compreendem o balanço patrimonial em 30/06/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli- relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executacativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sureferidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BRL ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora”). em 30 de junho de 2019, o desempenho de do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
suas operações e os seus fluxos de caixa, para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado- omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
tadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili- expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora; • Avaliamos a adequação das políticas
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Distribuidora, de acordo com os • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Distribuidora. Se concluirmos
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulOutros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao período anterior: O exame das demonstrações gações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
contábeis do semestre findo em 30/06/2018 apresentadas para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabi- Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
lidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, sem modificação de opinião, datado eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional; •
de 21/09/2018. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
do Brasil (BACEN) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela- inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
boração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Distribuidora Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relecontinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o vantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
operações. Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma- relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando,
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re- em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benede que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as fícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 19/08/2019.
Thiago Kurt de Almeida Costa Brehmer - CT CRC 1SP-260.164/O-4
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
Grant Thornton Auditores Independentes - CRC 2SP-025.583/O-1
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 30/
08/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D386 - CONTRATO: 302624055321-7 - EMPRESA GEST ORA DE ATIVOS EMGEA - 0262- PENHA DE FRANÇA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA SAO FLORENCIO, Nº 1500, APARTAMENTO Nº 114,
11º ANDAR OU 12º PAVIMENTO, EDIFICIO HORTENCIA, CONDOMINIO PARQUE
RESIDENCIAL PENHA DE FRANÇA, 41º SUBDISTRITO CANGAIBA, SAO PAULO/
SP

PIB mostra
que
responsabilidade
fiscal é
estratégia
certa diz
governo
A
m

LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, BRASILEIRO, AUTONOMO, CPF: 305.136.699-49, CI:
17.506.476 SSP/SP

m

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
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30/08 - 03 - 04/09/2019

B
Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados ANA MARIA OLIVIERI SIMÕES, CPF
Nº 034.651.938-14e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Cobrança, requerida por
CONDOMÍNIO COMENDADOR ELIAS ASSI, CNPJ Nº 54.219.944/0001-83. Processo nº 012714009.2003.8.26.0100 - ADra. Tônia Yuka Koroku, Juíza de Direito da 13ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei,
etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através
do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiçawww.faroonline.com.br, sob o comando do leiloeiro
oficial Renato Morais Faro, JUCESP nº 431, no dia 06/09/2019, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se
estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 09/09/2019, às 15:00 horas, sendo entregue a quem
mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá
início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 30/09/2019, às 15:00 horas, para
o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance
inferior a 50% da avaliação atualizada. Pelo presente edital, ficam intimados os executados, se não intimados
pessoalmente ou na pessoa de seus advogados e os demais interessados.CONDIÇÕES DE VENDA: DOS
LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser
fornecidos através de sistema eletrônico do gestorwww.faroonline.com.br e imediatamente divulgados online, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços
sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma
de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar
no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida
no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os
interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito,até o início
do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo
leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 50% do valor da avaliação, ficando claro que do
requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o
restante parcelado ematé 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca
do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade,
indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo.Deve, ainda, constar da proposta
que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas
vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade
de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art.
895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24
horas após o leilão através de depósito bancário.DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação
dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz.IMISSÃO NA POSSE: O arrematante
providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha
a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da
avaliação.DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição da execução, após a publicação do edital, os devedores
pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para
cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos
ao gestor judicial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da execução, caso em
que não deverá fazer uso do protocolo integrado.ACORDO : Caso seja realizado acordo entre as partes após
a publicação do edital, serão devidas ao leiloeiro as custas de leilão, devendo constar da minuta de acordo.
FALE CONOSCO:Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do leiloeiro, na Rua Silveira
Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email:
contato@faroonline.com.br. LOTE ÚNICO:Apartamento nº 212, no 21º andar, do Edifício Rio Grande, bloco
B, do conjunto Comendador Elias Assi, à Rua Bagé, nº 230 (entrada principal), antigo nº 129, esquina da Rua
Projetada, no 9º Subdistrito Vila mariana, contribuinte nº 0371030218-8, com área útil de 148,56m², área
comum de 35,78m², somando a área total de 184,34m² e uma quota parte ideal no terreno correspondente a
0,0040.Imóvel pertencente à matrícula nº 3032 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. De acordo
com o laudo de avaliação constante dos autos, não há vaga de garagem registrada na matrícula do apartamento,
e em contato com a proprietária houve a informação de que a vaga de garagem da unidade possuí matricula
individualizada. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$910.985,00 (novecentos e dez mil, novecentos e oitenta
e cinco reais), conforme laudo de fls., constante dos autos, dat ado de março/2017. VALOR DA AVALIAÇÃO
ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA julho/2019: R$978.862,00 (novecentos e setenta e oito mil, oitocentos
e sessenta e dois reais). Obs.1: Consta da Av. 08 da referida matrícula, a penhora destes autos; Obs. 2:Em
consulta ao site da Prefeitura SP, em 22/07/19, constam débitos de IPTU para o exercício atual no valor de
R$2.400,00, e Divida Ativa no valor de R$19.729,37;Obs. 3: Conforme informações constante dos autos,
encontra-se pendente de julgamento de mérito o Agravo de Instrumento nº 2051004-81.2019.8.26.0000, onde
houve pedido de suspensão do leilão, no entanto não houve concessão do efeito suspensivo ao recurso. TAXAS
E IMPOSTOS: Eventuais taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou
adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos
bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Eu,escrevente conferi. Eu, coordenador
subscrevi. São Paulo, SP ,Dra. Tônia Yuka Koroku - Juíza de Direito.
J - 30/08
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Indy

São Paulo, sexta-feira, 30 de agosto de 2019

Matheus Leist
resultado dessa vez”, diz Leist,
que foi campeão da F3 Inglesa
em 2016.
O autódromo de Portland tem
3160 metros, possui 12 curvas e
é praticamente plano. O circuito

misto ficou fora da Indy entre
2008 e 2017, retornando na parte final da temporada 2018. A
melhor corrida de Leist, inclusive, foi em um circuito misto na
atual temporada. Em maio, o pi-

loto gaúcho conquistou um quarto lugar sob chuva no GP de Indianápolis.
“Eu estava bem ansioso para
voltar ao circuito de Portland.
Desde minhas primeiras voltas
nessa pista, no ano passado, eu
sempre me senti bem. Vamos trabalhar junto com todos do time
para encontrar um bom ajuste do
carro e buscarmos um bom resultado no domingo”, diz Leist,
que faz sua segunda temporada
completa na Indy.
Os treinos para a etapa de
Portland começam na tarde desta sexta-feira a partir das 14h50.
No sábado haverá ainda um terceiro treino antes do classificatório, que acontecerá às 19h. O
GP de Portland terá 105 voltas
no domingo e a largada será às
16h35 (horários de Brasília),
com transmissão ao vivo da Band,
BandSports e do DAZN.

Etapa final do Endurance de Kart
terá 61 equipes na Granja Viana
Um dos campeonatos que
mais faz sucesso em 2019 no
Kartódromo Granja Viana, o Endurance Rental de Kart terá um
grid bastante cheio para a terceira e última etapa da temporada. A
prova com 6 horas de duração
acontecerá neste sábado e 61
equipes estão confirmadas no
grid. Serão mais de 200 pilotos
na prova com karts de aluguel.
“O Endurance Rental é um
campeonato que cresceu muito
durante essa temporada. Na
primeira etapa nós conseguimos formar 35 equipes, na segunda etapa foram 59 e agora
estabelecemos o número recorde com 61 times. Tenho
certeza que será mais uma ótima competição e não deixa
também de ser um treino para
os pilotos que desejam disputar as 500 Milhas Rental, uma
prova de 12 horas, que será

em 9 de novembro”, diz Felipe Giaffo ne, um dos organizadores da prova.
Na primeira etapa do Endurance Rental, a vitória ficou
com a equipe Monster Kart –
THR – GFrio. A equipe vencedora da segunda etapa foi a
Karteiros/ Água Klarina II.
Ambas as equipes lideram a
competição, sendo a Karteiros
em primeiro com 127 pontos
e a Monster Kart vem logo
atrás com 122. A primeira etapa do ano ainda premiou as
equipes campeã e vice com
uma vaga para representarem o
Brasil nas 24 Horas de Rental
Kart em Paris, na França.
O Campeonato de Endurance Rental Kart, que é organizado pelo Kartódromo Internacional Granja Viana, utiliza kart de
locação de 13Hp. As provas de
longa duração são disputadas

Foto/ Pedro Bragança

Prova com karts de aluguel terá 6 horas de duração e vai definir os campeões neste sábado; grid conta com mais de 200
pilotos inscritos na prova

Endurance de Kart
entre equipes de 2 a 7 pilotos.
As seis primeiras equipes que
cruzarem a linha de chegada sobem no pódio e a equipe campeã da etapa receberá uma premiação em dinheiro.
O time campeão da tempora-

da do Endurance Rental levará
R$ 4.800,00 e uma vaga para as
500 Milhas Rental 2019. A equipe vice-campeã ficará com R$
2.400,00 e também ganhará a inscrição para as 500 Milhas Rental deste ano.

Brasil e Argentina se enfrentam
em amistoso nesta sexta-feira
Foto/ William Lucas

Terceiro dos quatro compromissos será às 14h10, em Campinas, e terá transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV 2

Renan, técnico da seleção brasileira
A série de quatro amistosos
entre Brasil e Argentina terá
sequência nesta sexta-feira
(30), quando as duas seleções
se enfrentarão no ginásio do
Taquaral, em Campinas (SP),
no terceiro compromisso. O
jogo será às 14h10 e terá transmissão ao vivo da TV Globo e

do SporTV 2. Nas duas primeiras partidas, disputadas em solo
argentino, uma vitória para
cada lado.
O quarto e último duelo será
no sábado (31), às 21h30, no
mesmo local, desta vez com
transmissão apenas do SporTV
2. Os ingressos estão à venda

no site www.tudus.com.br e na
bilheteria do ginásio.
Capitão e um dos mais experientes do grupo formado por
atletas mais jovens nos dois primeiros amistosos, o ponteiro
Douglas chega com o time reforçado com os principais nomes da
seleção brasileira e garante que
a força da torcida brasileira pode
e deve fazer toda a diferença nestes dois dias em Campinas.
“Fizemos boas partidas na
Argentina, mas sabemos que ganhamos uma força a mais quando contamos com o apoio da
nossa torcida. Esperamos que o
ginásio esteja cheio aqui em
Campinas, que é uma cidade que
gosta muito de vôlei, e vamos
com tudo para conseguir essas
duas vitórias em casa”, afirmou
o campeão olímpico Douglas.
O técnico Renan também
destacou o fato de estar em
casa. “A nossa torcida sempre
nos apoia muito e tudo que que-

remos é retribuir todo esse carinho. Brasil e Argentina sempre fazem uma partida especial, este é sempre um clássico
que movimenta os torcedores,
e, acima de tudo, vai ser um
bom teste e servir como preparação para o Sul-Americano e
para a Copa do Mundo, que são
as duas competições que ainda
temos neste ano”, disse Renan.
A seleção brasileira está em
Campinas com os levantadores
Bruninho e Fernando Cachopa;
os opostos Alan e Felipe Roque; os centrais Maurício Souza, Flávio, Isac e Matheus; os
ponteiros Lucarelli, Leal, Douglas e Maurício Borges, e os
líberos Thales e Maique.
A equipe da Argentina é dirigida pelo técnico Marcelo Mendez, que há 10 temporadas dirige
o Sada Cruzeiro (MG), e tem
como assistente-técnico o comandante do Vôlei Renata (SP), time
da casa, Horacio Dileo.

Ginástica Rítmica
disputa Copa do
Mundo de Kazan
Foto/Divulgação

A penúltima etapa da Indy
acontece neste fi nal de semana em
Portland e o gaúcho Matheus
Leist acredita em um bom desempenho da equipe Foyt no circuito
misto. Em 2018, foi nesta pista em
que o piloto teve um de seus melhores ritmos de prova, andando
uma parte da corrida no top-5. O
piloto também segue animado
após o desempenho da equipe na
etapa passada com o terceiro lugar de Tony Kanaan em Gateway.
“É um traçado bem técnico e
seletivo e com certeza será uma
das provas mais movimentadas do
ano em circuito misto. Conheci
essa pista no ano passado e lembro que tivemos um desempenho
muito forte na corrida, andando
com frequência entre os primeiros. Uma bandeira amarela inesperada nos tirou do top-10, mas
acredito que temos boas possibilidades de conseguir um bom

Foto/ Action Sports

Leist aponta melhora da Foyt em
ritmo de prova para conseguir bom

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica - Conjunto e
Individual
Após a ótima participação
nos Jogos Pan-Americanos de
Lima, quando terminou com
cinco medalhas, a Ginástica
Rítmica do Brasil já está em
ritmo final de preparação para
o Campeonato Mundial de
Baku (AZE), a partir do próximo dia 16 de setembro.
E a primeira parada será em
Kazan, na Rússia, onde a partir
desta sexta-feira (30) será realizada uma das etapas da Copa
do Mundo da modalidade. Na
semana seguinte, haverá a última competição preparatória
antes do Mundial, prevista para
ocorrer em Portimão (POR).
Em Kazan, a competição
será aberta na sexta-feira com
as qualificatórias do arco e da
bola no individual. Um total de
58 ginastas buscarão o título
geral e vagas nas finais por aparelho. Medalha de prata na prova da fita no Pan de Lima, Barbara Domingos iniciará sua participação a partir das 5h45
(horário de Brasília), integrando o grupo B, onde será a
quarta a se apresentar. Bronze no Individual Geral nos
Jogos Pan-Americanos, Natalia Gáudio está no grupo C,
cujas apresentações começarão às 7h30. Ela será a 16ª
ginasta a entrar em quadra.
Ainda na sexta-feira, será
realizada a primeira apresentação dos conjuntos. Um total de 16 equipes participarão
da Copa do Mundo de Kazan,
com as apresentações iniciando a partir das 11h10. O time
brasileiro, que levou três medalhas em Lima, entre elas o
ouro na prova mista, será o
décimo a se apresentar, na prova
das cinco bolas.
No sábado (31), as duas últimas qualificatórias no individual, maças e fita, com Barbara competindo a partir das
5h45 e Natalia às 7h30. A segunda apresentação do conjunto, a prova mista (três arcos e dois pares de maças),
começará às 10h45. Caso
avancem para as finais, as brasileiras competirão no domingo (1º/9), a partir das 6h.
Virada na chave
Para as ginastas do individual, a etapa da Copa do Mundo de Kazan será uma espécie
de virada de chave visando o
Mundial. “O Pan de Lima foi um
marco na carreira da Natalia,
tanto pessoal quanto do ponto
de vista competitivo. Mas as
comemorações já terminaram

e o foco é outro”, disse a treinadora Monika Queiroz, que
encara o período pré-mundial
como fundamental para acertar os detalhes finais. “Este
código de notas é mutante, por
isso sempre temos o que evoluir. Com certeza teremos novidades nas séries dela até
Baku”, afirmou.
Segundo Marcia Naves,
treinadora de Barbara Domingos, a campanha em Lima foi
uma experiência única para sua
atleta. “Ela chega para esta
Copa do Mundo com mais bagagem e motivada. O Pan foi
uma experiência única para ela.
Neste pouco tempo entre os
dois campeonatos, trabalhamos para acertar algumas falhas que ocorreram no Peru e
aperfeiçoar ainda mais os movimentos”, afirmou, reforçando que o objetivo para as próximas duas competições é de
dar experiência e confiança
para Barbara Domingo antes
do Campeonato Mundial.
Para Camila Ferezin, treinadora do conjunto e coordenadora de Seleções da CBG
(Confederação Brasileira de
Ginástica), a participação do
time brasileiro tanto em Kazan
quanto em Portimão serão fundamentais para uma boa campanha no Mundial. “Naturalmente a cada competição, o
entrosamento e a evolução do
grupo são visivelmente melhores. Estas competições servirão ainda para acertarmos detalhes das coreografias, porque após o Pan de Lima, aumentamos mais de um ponto
na dificuldade de cada série.
Então vamos testar estes novos elementos nestes campeonatos”, disse Camila, que
trouxe para estas duas etapas
mais duas ginastas como reservas, Maria Eduarda Arakaki
e Maiara Candido.
“Temos um time forte e
acrescentamos as duas ginastas reservas que estão prontas
para qualquer eventualidade.
Quatro semanas é um período
muito longo fora do país, ainda mais por serem competições importantes que antecedem este Mundial, que também
é um pré-olímpico para Tóquio. Devemos estar preparados para tudo”, disse Camila,
ressaltando que o período de
concentração será importante
também para a adaptação ao
fuso horário e para que as atletas busquem chegar em sua
melhor forma no Mundial.

