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Estudo prevê crescimento dos
investimentos no Brasil
Brasil tem 16 estados com
surto ativo de sarampo
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Saque do FGTS movimenta
agências da Caixa em São Paulo
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Manhã

Tarde

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

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

26º C
16º C

Noite

30º C
16º C

Noite

33º C
18º C

Incêndio no Hospital Badim
Os pacientes que morreram
em decorrência do incêndio no

Hospital Badim, zona norte do
Rio, estavam internados no Cen-

Turismo
Compra: 4,07
Venda:
4,32

EURO
Compra: 4,52
Venda:
4,52
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SP sanciona legislação para
repasse de recursos às
escolas estaduais
O Governador João Doria
sancionou na sexta-feira (13) legislação que cria o Programa
Dinheiro Direto na Escola Paulista (PDDE-Paulista), que foi
apresentado em coletiva de imprensa com o Secretário da Educação, Rossieli Soares. O Projeto de Lei do PDDE-Paulista foi
aprovado pela Assembleia Legis-

lativa na última terça-feira (10)
e seguiu para a sanção do Governador, que destacou a agilidade
na votação pelo legislativo.
“Quero registrar o agradecimento pela forma diligente
e rápida com que esta aprovação foi feita: em dez dias, 94
votos a favor, nenhum voto
contra.
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Governo federal
cria “loja” para
disponibilizar aplicativos
Página 4

Mateus Herdy reforça o
Brasil no Freshwater Pro
A World Surf League já
definiu os convidados para a
oitava das onze etapas do
Championship Tour 2019 e
todos são jovens promessas
com idade de Pro Junior ainda. Um deles é o atual campeão mundial da categoria
Sub-18, Mateus Herdy. Os
outros são os americanos
Kade Matson, Crosby Colapinto e a havaiana Gabriela
Bryan. Com a entrada do catarinense e a confirmação do
paulista Caio Ibelli, ambos
substituindo os tops contundidos, o Brasil terá um terço dos
participantes do Freshwater
Pro, treze surfistas. Página 7

Marcelo Melo e
Bruno Soares jogam
neste sábado
Os mineiros Marcelo Melo
e Bruno Soares enfrentam Darian King e Haydn Lewis, neste
sábado (14), às 11 horas, no terceiro jogo do confronto entre
Brasil e Barbados pelo Zonal
Americano I da Copa Davis, no

saibro da Sociedade Recreativa Mampituba, em Criciúma
(SC). Após a dupla, estão programados os jogos entre Thiago Monteiro contra Darian
King e João Menezes diante
de Haydn Lewis. Página 7

500 Milhas de Kart será no
Kartódromo Granja Viana
pelo quarto ano consecutivo

Gabriel Medina

Pietro Fittipaldi volta a
correr em Nurburging após
título na World Series

Noite
Foto/ Audi Media Center

Comercial
Compra: 3,89
Venda:
3,89

Proposta para Minha Casa
Minha Vida será anunciada
em dezembro

Esporte

Fonte: Climatempo

DÓLAR

tro de Tratamento Intensivo
(CTI), no 3° andar do prédio mais
antigo do hospital. A principal
causa das mortes foi asfixia por
ingestão da fumaça tóxica que se
desprendeu, após um curto circuito no gerador instalado no
subsolo do prédio. O incêndio
começou no final da tarde de
quinta-feira (12).
O Instituto Médico-Legal
(IML) divulgou os nomes dos
dez corpos que deram entrada na
unidade. Todos foram identificados e necropsiados e estão liberados para os familiares.
A décima primeira vítima,
confirmada pelo diretor técnico
do Hospital Badim, Fábio Santoro, morreu no Hospital Israelita Albert Sabin, no bairro do
Maracanã, para onde foi transferida, logo após o incêndio. O
corpo não foi transferido para o
IML e o nome da vítima ainda
não foi divulgado oficialmente.
(Agencia Brasil)

revela incremento real de 2,7%
em relação aos investimentos
previstos no levantamento anterior (2018 a 2021).
De acordo com o boletim,
os números consideram investimentos apoiados e não apoiados pelo BNDES. “No conjunto dos setores analisados, o
boletim revela crescimento real
médio de 3,9% ao ano no período, puxado por uma aceleração do crescimento no final do
quadriênio. O desempenho é
bem superior às projeções atuais para o PIB [Produto Interno
Bruto] do boletim Focus [produzido pelo Banco Central]”,
destaca o estudo.
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O brasileiro Pietro Fittipaldi
disputará a penúltima rodada dupla
da DTM neste final de semana em
Nurburgring, circuito histórico da
Alemanha que já recebeu 40 Grandes Prêmios de F1. O piloto da
equipe WRT Audi Sport correu no
traçado na World Series há dois
anos, quando foi campeão da categoria de monopostos.
“Nurburgring é um circuito muito especial para a história do automobilismo alemão e também para a
F1. Lembro que pilotei nessa pista
em 2017 na World Series, inclusive
liderando treino.
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Pietro Fittipaldi

Foto/ Fabricio Vasconcelos

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Foto/Fernando Frazão/ABr

Governadores e vice-governadores dos estados da
Amazônia Legal reuniram-se
na sexta-feira (13) com os
embaixadores da Alemanha,
da Noruega e do Reino Unido para discutir financiamentos para programas de
desenvolvimento sustentável
na região. O encontro foi na
Embaixada da Noruega, em
Brasília.
Após a reunião, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que os repasses
ao Fundo Amazônia, projeto de cooperação internacional para preservação da floresta, devem ser retomados
em breve. Os principais países doadores do fundo, Alemanha e Noruega, anunciaram a suspensão de seus repasses em agosto após a divulgação das taxas de desmatamento na região.
“Eles estão em conclusão
de diálogo junto com o Ministério de Meio Ambiente
para que seja anunciada nos
próximos dias a retomada do
Fundo Amazônia”, informou
o governador.
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Pacientes do Badim
morreram por asfixia
de fumaça tóxica

Foto/Sean Rowland

Governadores
da Amazônia
reúnem-se
com
embaixadores
europeus

Os investimentos no Brasil
devem melhorar no quadriênio
2019/2022, segundo o
boletim Perspectivas do Investimento, produzido por analistas setoriais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
divulgado na sexta-feira, (13)
pela instituição.
A publicação estima investimento total no período de R$
1,1 trilhão para 19 setores
mapeados, sendo 11 da indústria e oito da área de
infraestrutura, que respondem
por cerca de 25% da formação bruta de capital fixo
(FBCF) da economia. O valor

500 Milhas de Kart 2018
A 23ª edição das 500 Milhas
de Kart agora tem local confirmado. Pelo quarto ano consecutivo a prova de endurance mais
famosa do kartismo brasileiro
será no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na Grande São Pau-

lo. Organizador das 500 Milhas, Felipe Giaffone elogiou
a estrutura do kartódromo, que
possui camarotes, restaurante
sobre a pista e diversas formas
de entretenimento para o público.
Página 7

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

São Paulo, 14, 15 e 16 de setembro de 2019

SP sanciona legislação para repasse
de recursos às escolas estaduais
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disponibilizar recursos adicionais para fortalecer a comunidade e ações das escolas, além de
possibilitar melhorias de infraestrutura.
Com o PDDE-Paulista, as
unidades de ensino estaduais
ganharão agilidade para repassar recursos a qualquer momento do ano letivo, possibilitando a transferência direta
de recursos financeiros da
Seduc para as Associações de
Pais e Mestres (APMs), com
agilidade e sem carga de trabalho excessiva para as escolas e Diretorias de Ensino. Os
pagamentos de despesas deverão ser realizados somente
por meio de movimentação
bancária eletrônica e cartão magnético, vedada a realização de
saque do recurso da conta bancária específica.
A prestação de contas do re-

curso disponibilizado para as
contas das APMs será imprescindível. Outra vantagem do programa paulista é a possibilidade
de utilizar o saldo remanescente no próximo ano.
Para utilização desse recurso, a Seduc vai definir as diretrizes do Programa por meio de
um regulamento próprio. A lei
prevê, ainda, que as APMs que
estejam com problemas na prestação de contas possam regularizar sua situação.
O PDDE-Paulista vai permitir que as escolas planejem melhor os recursos federais e estaduais, já que também será disponibilizado um sistema online
para que as escolas elaborem um
plano de aplicação, acompanhando a execução das ações e prestação de contas.
“O PDDE-Paulista ampliará
os mecanismos de fomento di-

reto de recursos estaduais, estratégia entendida como prioritária para apoiar o desenvolvimento da rede paulista de escolas públicas e a melhoria da
aprendizagem dos estudantes”,
destaca Rossieli.
Com este recurso as escolas
estaduais poderão realizar pequenas reformas e manutenções
emergenciais, aquisição de equipamentos e também para apoio
aos programas pedagógicos para
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e do Método de Melhoria de
Resultados (MMR).
O programa possibilitará
que a Secretaria da Educação
realize atas para que as escolas possam receber o recurso,
garantindo mais agilidade, qualidade e eficiência nos gastos,
possibilitando compras direta
de menor custo.

Governo de SP lança app inédito para
agendar retirada de medicamentos
O Governador João Doria e
o Secretário de Estado da Saúde, José Henri que Germann Ferreira, lançaram na sexta-feira (13)
o “Remédio Agora”, um aplicativo inédito que permite aos pacientes agendar data e hora para retirar medicamentos nas Farmácias de Medicamento Especializado – conhecidas popularmente
como farmácias de alto custo.
O piloto está em andamento
desde agosto na unidade instalada no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Maria Zélia, localizado no Belenzinho,
zona Leste da capital paulista.
Posteriormente, a iniciativa será
expandida gradativamente para as
demais 37 farmácias espalhadas
por todas as regiões do estado.
O usuário poderá programar
a ida à farmácia e, com poucos
“cliques”, selecionar os remédios que utiliza e marcar data e
horário viáveis para retirá-los.
Ao chegar na farmácia, basta clicar no botão digital “cheguei”,
no próprio app, para confirmar a
presença.
Também será possível fazer
a confirmação por meio de totens nas próprias farmácias. O
aplicativo permite o acesso à unidade em que o paciente retira
seus medicamentos. Pais ou responsáveis também poderão utilizar o app, desde que tenham autorização formal dos pacientes.
“Esse aplicativo moderno e
inovador vai agilizar a retirada
dos medicamentos de alto custo nas farmácias públicas. Va-

Foto/ Governo do Estado de São Paulo
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O Governador João Doria
sancionou na sexta-feira (13)
legislação que cria o Programa
Dinheiro Direto na Escola Paulista (PDDE-Paulista), que foi
apresentado em coletiva de imprensa com o Secretário da Educação, Rossieli Soares. O Projeto de Lei do PDDE-Paulista foi
aprovado pela Assembleia Legislativa na última terça-feira (10) e
seguiu para a sanção do Governador, que destacou a agilidade
na votação pelo legislativo.
“Quero registrar o agradecimento pela forma diligente e rápida com que esta aprovação foi
feita: em dez dias, 94 votos a
favor, nenhum voto contra. Um
dos raríssimos casos na história
da Assembleia Legislativa onde
um projeto de lei foi aprovado
sem nenhum voto contrário”,
destacou Doria.
O objetivo deste programa é

Aplicativo Remédio Agora
mos reduzir o tempo médio de
espera ao limite de 15 minutos.
O app vai permitir que pacientes e
seus familiares sejam informados, previamente, por meio de
notificação, sobre a disponibilidade do medicamento, onde está e
em que horário pode ser retirado.
É uma atenção humanitária e correta aos usuários destes medicamentos”, disse o Governador.
O “Remédio Agora” também
permite o agendamento da renovação do pedido para obtenção
do remédio. Assim, o usuário
poderá cadastrar a data de retorno à farmácia para apresentar
documentos pessoais, exames e
receita atualizada para a nova
solicitação.
Também não será mais preciso a ida até à farmácia para saber se o remédio está disponível. Caso haja indisponibilidade
momentânea, o paciente agenda-

do será informado por meio de
notificação com antecedência de
48 horas e poderá reagendar a
retirada para outra ocasião.
Desde agosto, já ocorreram
2.087 adesões e 2.278 agendamentos na farmácia do AME
Maria Zélia. Para quem usa o
app, o tempo médio de espera é
de aproximadamente 15 minutos. A tecnologia reduz o tempo
de permanência na unidade e agiliza o atendimento aos cidadãos.
Mensalmente, a farmácia Maria
Zélia faz cerca de 80 mil atendimentos.
“Trata-se de uma mudança de
processo que passa pela comunicação e engajamento do paciente, com vantagens tanto para
o cidadão quanto para as equipes
das farmácias e a gestão, otimizando a assistência e a saúde pública, de modo geral”, afirmou
o Secretário. “Essa ferramenta

contribuirá para melhorarmos o
controle de estoques e os fluxos
de atendimento”, complementa.
O aplicativo foi desenvolvido gratuitamente pela empresa
Duosystem, especializada em
inteligência e inovação e saúde,
em parceria com a Prodesp.
Como usar o “Remédio
Agora”
O app está disponível na
Google Play para instalação em
smartphones com sistema Android, e em breve será possível
fazer o download na App Store,
para quem utiliza iOS. É necessário ter acesso à internet para
utilizá-lo.
Depois de instalar o aplicativo, a pessoa deve cadastrar dados pessoais, como número do
cartão SUS, data de nascimento
e e-mail (não é obrigatório). É
preciso que o paciente já tenha
feito uma primeira retirada na
farmácia, pois o cadastro também requer o código do Recibo
de Dispensação do Medicamento (número localizado no canto
inferior direito do documento
entregue na unidade). O cidadão
deverá criar uma senha, que é
sigilosa e deverá ser guardada
para futuros acessos.
O app consulta a data do último comparecimento. O agendamento deve ser feito em data
no intervalo de 30 dias para retorno, com uma margem de até
três dias antes e três dias depois,
para que o paciente possa manter
a regularidade do tratamento.

Polícia Militar de São Paulo iniciará
testes para a compra de 300 fuzis 5.56
Nas próximas semanas, a
Polícia Militar começará a fase
de testes do processo de licitação internacional para a para a
compra de 300 fuzis 5.56. O
objetivo, além de modernizar o
arsenal da instituição, é garantir
aos policiais condições mais
seguras e adequadas no combate à criminalidade e aumentar a
percepção de segurança da população.
Conforme previsto no edital,
os testes seguirão as normas da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) e serão
realizados de acordo com a classificação das empresas habilitadas, Beretta (Itália) e FN Herstal (Bélgica), na etapa anterior.
A fabricante italiana apresentou

a proposta com o menor valor e
agora tem 15 dias para disponibilizar dez armas para as avaliações.
Da amostra disponibilizada,
serão selecionados quatro fuzis
de forma aleatória para que sejam efetuados 10 mil disparos
com cada. Posteriormente, serão
realizados testes de precisão
com três exemplares já utilizados
e um novo para que os resultados
possam ser comparados. “Todos
[os disparos] tem que ser iguais,
sem desgaste do cano”, salienta
o tenente-coronel Marco Aurélio Valério, chefe do Centro de
Material Bélico da PM.
A modernização do arsenal
da PM é mais uma iniciativa do
Governo do Estado para equipar

as forças de segurança no combate à criminalidade. Somente
nos sete primeiros meses do
ano, 156 fuzis que estavam em
poder de criminosos foram apreendidos em todo o território
paulista.
Para a definição dos equipamentos a serem adquiridos, a
corporação realizou estudos de
cada modelo, bem como buscou
referências internacionais junto
a outras forças de segurança no
mundo.
Paralelamente, foram realizados testes com diversos equipamentos para se chegar às especificações técnicas e aos
equipamentos que mais se adequam às necessidades do Estado. Somente após esse trabalho

é que os respectivos editais foram lançados.
Neste ano, além da licitação
para a aquisição de fuzis, foram
lançados editais para a aquisição
de 40 mil pistolas semiautomáticas e de mil armas de incapacitação neuromuscular. Ambas
também estão em fase de testes
de devem ser concluídas nas próximas semanas.
“A visão de futuro da PM é
ser reconhecida nacional e internacionalmente como uma organização de excelência na prestação de serviços na área da Segurança Pública. Para isso, é preciso adotar boas práticas internacionais e usar os melhores equipamentos”, ressalta o tenentecoronel Marco Aurélio Valério.

ProAC Expresso Editais bate
recorde de inscrições
O ProAC Expresso Editais,
programa de fomento direto da
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado, bateu recorde
histórico de inscrições: 7.474
projetos concorrem ao apoio este
ano, 1.886 a mais que no ano passado. O investimento no programa em 2019 também foi o maior
já realizado, com total de R$
154,2 milhões – R$ 54,2 milhões
para os editais e R$ 100 milhões
para o fomento indireto, via ICMS.
O número é resultado das
mudanças realizadas pela Secre-

taria a fim de facilitar os processos do programa. Os regulamentos foram reduzidos e simplificados, o processo de seleção foi
desburocratizado e o número de
comissões reduzido. Além disso,
as linhas foram reformuladas, os
valores atualizados, e não há mais
valor fixo por projeto, e sim um
teto, permitindo aos proponentes
que indiquem o valor pleiteado.
A Secretaria de Cultura e
Economia Criativa divulgou hoje
(12) os projetos aprovados nas
linhas de “Produção e Circula-

ção de Espetáculos Inéditos de
Música”, “Produção de Exposições de Artes Visuais”, “Aquisição e Manutenção de Lonas de
Circo” e “Produção e Temporada
de Espetáculos Inéditos para o
Público Infanto-Juvenil”. Os resultados estão disponíveis no site
do ProAC: www.proac.sp.gov.br.
Para os quatro editais, foram
aprovados 73 projetos. Entre
eles estão proponentes dos municípios de Aguaí, Americana,
Andradina, Araraquara, Bariri,
Bauru, Bom Jesus dos Perdões,

Campinas, Diadema, Igaraçu do
Tietê, Ilhabela, Itanhaém, Itupeva, Jardinópolis, Jundiaí, Lins,
Osasco, Poá, Ribeirão Pires,
Ribeirão Preto, Santana de Parnaíba, Santos, São José do Rio
Preto, São Paulo, Sertãozinho,
Socorro, Taubaté e Tietê. Em
2019, foi garantida também a
destinação de ao menos 50%
dos recursos para projetos de
cidades que não a capital, com o
intuito de estimular o desenvolvimento do setor cultural e criativo no conjunto do Estado.
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Estudo prevê crescimento
dos investimentos no Brasil
Os investimentos no Brasil
devem melhorar no quadriênio
2019/2022, segundo o boletim
Perspectivas do Investimento,
produzido por analistas setoriais
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e divulgado na sextafeira, (13) pela instituição.
A publicação estima investimento total no período de R$
1,1 trilhão para 19 setores mapeados, sendo 11 da indústria e
oito da área de infraestrutura,
que respondem por cerca de
25% da formação bruta de capital fixo (FBCF) da economia. O
valor revela incremento real de

2,7% em relação aos investimentos previstos no levantamento anterior (2018 a 2021).
De acordo com o boletim, os
números consideram investimentos apoiados e não apoiados
pelo BNDES. “No conjunto dos
setores analisados, o boletim
revela crescimento real médio
de 3,9% ao ano no período,
puxado por uma aceleração do
crescimento no final do quadriênio. O desempenho é bem
superior às projeções atuais
para o PIB [Produto Interno
Bruto] do boletim Focus [produzido pelo Banco Central]”,
destaca o estudo.

O economista Fernando
Puga, assessor da presidência
do BNDES, ressalta que a perspectiva para 2022 é de forte
crescimento do investimento,
sobretudo em setores como
petróleo e gás e também na
energia elétrica.
Os investimentos na indústria justificam a previsão de expansão geral das inversões, destacando o segmento de petróleo
e gás, não só em razão da recuperação do preço do petróleo no
mercado internacional, mas
também pelos leilões de concessão ou de partilha de blocos
exploratórios ocorridos nos

anos de 2017 e 2018. Já na infraestrutura, o BNDES estima
que os segmentos de logística
e saneamento terão melhor desempenho dos investimentos
nas áreas mais carentes de desenvolvimento, especialmente a
partir de 2020.
O estudo prevê também que
políticas públicas, mudanças no
marco regulatório e programas
de concessão de serviços de infraestrutura ao setor privado têm
influência positiva sobre os investimentos, enquanto a situação
fiscal das unidades da Federação
segue sendo fator de inibição de
investimentos. (Agência Brasil)
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Endividamento e inadimplência
do consumidor têm alta em agosto

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor
A parcela de famílias endividadas e inadimplentes (com
dívidas em atraso) aumentou
em agosto deste ano, segundo
dados da Pesquisa de Endivida-

mento e Inadimplência do Consumidor (Peic). O estudo foi
divulgado na sexta-feira, (13)
pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Servi-

ços e Turismo (CNC).
O percentual de famílias
com dívidas (não necessariamente em atraso) chegou a
64,8% em agosto, acima dos
64,1% de julho deste ano e dos
60,7% de agosto do ano passado. Já os inadimplentes chegaram a 24,3%, taxa superior aos
23,9% de julho e aos 23,8% de
agosto do ano passado.
Por outro lado, o percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em
atraso diminuiu para 9,5% em
agosto. Em julho deste ano,
eram 9,6% e, em agosto de
2018, eram 9,8%.
Segundo o presidente da
CNC, José Roberto Tadros,
mesmo com o aumento do endividamento e da inadimplência,
as famílias brasileiras se mos-

traram mais otimistas em relação à sua capacidade de pagamento. “A redução do comprometimento de renda na
comparação mensal e a perspectiva de renda extra com os
recursos do Fundo de Garant i a d o Te m p o d e S e r v i ç o
(FGTS) e do PIS/Pasep ajudam a explicar esse resultado”.
Entre as famílias com contas ou dívidas em atraso, o tempo médio de atraso diminuiu, nas
comparações mensal e anual, de
64,4 dias, em agosto de 2018, e
de 64 dias em julho para 63,2
dias em agosto deste ano.
Também foi reduzido o tempo médio de comprometimento com as dívidas, de 7,1 meses em agosto de 2018 e 7
meses em julho deste ano para
6,9 meses em agosto deste
ano. (Agência Brasil)

Saque do FGTS movimenta
agências da Caixa em São Paulo
Em uma das agências da Caixa na Avenida Paulista, na sextafeira, (13) começou com movimento acima do normal, com
pessoas que foram fazer o Saque Imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). Algumas preferiram
manter o dinheiro na conta,
como é o caso do atendente de
telemarketing Bruno Robert da
Silva. “Prefiro deixar guardado, porque agora não preciso.
Já tenho uma reserva para o final do ano e o que está na conta
do FGTS, vou deixando render”.
A recepcionista Débora
Campelo também não pretende
tirar o dinheiro. “Prefiro não
sacar as cotas, porque se for
pensar, em caso de ser demitida não receberei o integral. Então, prefiro não sacar. Não vou

pegar nenhum dos dois saques”,
afirmou.
Já a educadora física Jéssica
Hellen Rodrigues sacou o dinheiro. “Como já tenho a contapoupança da Caixa, fiz o saque
de um pequeno valor que ficou
disponibilizado. É um dinheiro
inesperado, então vou adiantar o
pagamento de uma dívida. Para
mim foi bom, mas não quero fazer o saque-aniversário, porque
acho que se for demitida, interfere, e não quero o desconto que
vai ocorrer”, disse.
Acompanhamento
Após participar de evento da
construção civil, em São Paulo,
o presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, disse que estava seguindo para o Amazonas a fim de
acompanhar a liberação do sa-

que imediato. “Estou viajando
pelo Brasil de sexta-feira
a domingo. Já foram 25 finais de
semanas, e serão 40. Já fui para
Roraima, Amazonas, Amapá,
Rondônia, Acre, Piauí, mas agora estou voltando [ao Amazonas],
porque hoje começamos a fazer
o pagamento inicial do FGTS.
Serão R$ 5 bilhões para 12 milhões de pessoas [na primeira
etapa] e quero ver isso in loco, a
cada final de semana, e o primeiro vai ser o Amazonas.”
Guimarães ressaltou que as
viagens são feitas também para
estudar as dinâmicas regionais
no que diz respeito ao crédito
imobiliário.
Crédito automático
Segundo a Caixa, cerca de
33 milhões de trabalhadores

receberão o crédito automático na conta poupança. Os
clientes do banco que não
quiserem retirar o dinheiro
têm até 30 de abril de 2020
para informar a decisão em um
dos canais divulgados pela Caixa: site, Internet Banking ou
aplicativo no celular. Os clientes da Caixa que têm conta corrente podem fazer o pedido de
crédito em conta por meio
dos canais de atendimento
Para aqueles que não têm
conta poupança na Caixa,
aberta até o dia 24 de
julho de 2019, ou conta corrente, o calendário começa no
dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6
de março de 2020, para os
nascidos em dezembro.
(Agência Brasil)

Atividade econômica tem
queda de 0,16% em julho
A economia brasileira registrou queda em julho após alta nos
dois meses anteriores. O Índice
de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), dessazonalizado (ajustado para o período),
apresentou retração de 0,16%,
em relação a junho, segundo dados divulgados na sexta-feira,
(13) pelo Banco Central (BC).

Na comparação com julho de
2018, houve aumento de 1,31%
(sem ajuste para o período, já
que a comparação é entre meses
iguais). Em 12 meses encerrados em abril, o indicador teve
crescimento de 1,07%. No ano,
o IBC-Br ficou em 0,78%.
O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade

econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar suas decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic. O
índice incorpora informações
sobre o nível de atividade dos
três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de
impostos.
O indicador foi criado pelo

BC para tentar antecipar, por
aproximação, a evolução da
atividade econômica. Entretanto, o indicador oficial é o
Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços produzidos no país), calculado
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). (Agência Brasil)

Receita apreende mais de 46 quilos
de heroína no Aeroporto do Galeão
Uma carga, totalizando 46,2
quilos de heroína, foi apreendida por agentes da Receita Federal no Aeroporto Internacional
do Galeão, no Rio de Janeiro,
nessa quinta-feira (12). A droga
procedente de Roma, com origem na China, estava entre os
itens de produtos importados e
chamou a atenção da fiscalização pelos dados do importador.
Ao fazer a verificação de um dos

itens, foi constatada a presença
de uma substância de cor branca
em um dos pacotes aberto.
Em seguida, considerando a
possibilidade de se tratar de
substância entorpecente, foi acionada a Delegacia de Repressão
a Entorpecentes (DRE), da Polícia Federal, que realizou o exame preliminar com resultado
positivo para heroína.
A partir dessa primeira apre-

ensão, de 5,2 kg da droga, os fiscais da Receita verificaram que
constava nos sistemas, para o
mesmo importador, uma outra
carga, de 41 kg, com informações idênticas ao do pacote
analisado pela DRE. Mais uma
vez, os agentes da PF realizaram teste preliminar e o resultado foi também positivo para
heroína.
Toda material entorpecente

apreendido pela Receita, após
lavrar Termos de Apreensão de
Substâncias Entorpecentes e
Drogas Afins, foi repassado para
a Polícia Federal, que abrirá investigação e perícia definitiva,
para a confirmação da substância indicada nos testes. “Confirmado tratar-se de heroína, o valor da droga apreendida será de
cerca de R$ 6 milhões”. (Agencia Brasil)

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

Governadores da
Amazônia reúnem-se
com embaixadores
europeus
Governadores e vice-governadores dos estados da Amazônia
Legal reuniram-se na sexta-feira (13) com os embaixadores da
Alemanha, da Noruega e do Reino Unido para discutir financiamentos para programas de desenvolvimento sustentável na região. O encontro foi na Embaixada da Noruega, em Brasília.
Após a reunião, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que os repasses ao Fundo Amazônia, projeto de cooperação
internacional para preservação da floresta, devem ser retomados
em breve. Os principais países doadores do fundo, Alemanha e
Noruega, anunciaram a suspensão de seus repasses em agosto
após a divulgação das taxas de desmatamento na região.
“Eles estão em conclusão de diálogo junto com o Ministério
de Meio Ambiente para que seja anunciada nos próximos dias a
retomada do Fundo Amazônia”, informou o governador.
Segundo Barbalho, os executivos estaduais também estão dialogando com os países para construir alternativas de financiamento a projetos sustentáveis como a possibilidade de repasse
de verbas para cada unidade da federação da Amazônia ou por
meio do Consórcio da Amazônia Legal. “Sinalizaram que estão
dispostos a colaborar diretamente com os governos estaduais e
também a possibilidade de criação de um fundo do Consórcio de
Governos da Amazônia Legal como instrumento de parceria internacional”, afirmou Barbalho.
O governador do Amapá, Waldez Góes, que preside o consórcio, disse que a entidade tem personalidade jurídica, o que
permite estabelecer “uma relação de parceria com os financiadores de boas práticas na Amazônia, sejam elas de combate a
atividades ilegais, de mitigação ou de alternativas de desenvolvimento”.
Helder Barbalho acrescentou que uma nova reunião foi marcada para daqui a um mês com os três embaixadores, que deverão apresentar respostas às demandas apresentadas pelos governos estaduais.
Também participaram da reunião os governadores de Mato
Grosso, Mauro Mendes, de Roraima, Antônio Denarium, e do
Amazonas, Wilson Lima, os vice-governadores de Rondônia, José
Jordan, do Acre, Major Wherles Rocha, do Tocantins, Wanderlei
Barbosa, e do Maranhão, Carlos Brandão.
Embaixadores
Antes da reunião, os embaixadores destacaram que seus países queriam escutar as demandas dos governadores e entender a
situação dos estados amazônicos, mas observaram que também
têm forte diálogo com o governo federal e diversos parceiros da
sociedade civil.
“Concordamos que não falamos de um museu na floresta, falamos de uma economia verde sustentável. Trabalhamos com todos os parceiros, no nível federal, nos estados, municípios, sociedade civil, ONGs [organizações não governamentais]. Temos
como meta lutar contra a mudança climática”, disse o embaixador alemão, Georg Witschel.
O embaixador do Reino Unido, Vijay Rangaranjan, ressaltou
que na Amazônia a soberania é brasileira, mas lembrou que as
questões ambientais têm importância mundial. “O Reino Unido,
como sede da COP 26 [Conferência do Clima das Nações Unidas] no próximo ano, vai tratar de muitos diferentes desafios em
questões ambientais de todos os países. Todos têm que enfrentar
esses desafios.”
Os governadores e vice-governadores também tinham reunião
marcada na tarde de hoje com o embaixador francês, Michel
Miraillet. (Agência Brasil)

Um sexto das
crianças em idade
escolar não vão à
aula, diz ONU
Cerca de 258 milhões de crianças e adolescentes de entre 6
e 17 anos em todo o mundo, um sexto do total, não frequentam a
escola, segundo dados de 2018 publicados na sexta-feira, (13)
pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Durante mais de uma década, o progresso na escolaridade
foi “mínimo ou zero”, explicou a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em comunicado, alertando que “se não forem tomadas medidas urgentes, 12
milhões de crianças nunca verão o interior de uma sala de aula”.
Com esses dados - indicou a Unesco - será muito difícil alcançar uma educação inclusiva e de qualidade disponível para
todos, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
que a comunidade internacional acordou concretizar até 2030.
A diferença entre países ricos e pobres é evidente quando se
observa que, enquanto nos primeiros 2% das crianças em idade
escolar primária (entre 6 e 11 anos) não estão na escola, nos
segundos são 19 por cento.
Essas diferenças são ainda maiores nos níveis superiores: em
comparação com 8% dos jovens de 15 e 17 anos que não frequentam a escola nos países desenvolvidos, a proporção é de
61% nos países em desenvolvimento.
A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, explicou que as
meninas “continuam a ser vítimas dos maiores obstáculos”, uma
vez que estima-se que haverá 9 milhões que nem sequer vão para
o ensino primário, face a 3 milhões de rapazes.
Dessas 9 milhões de meninas não escolarizadas, 4 milhões
vivem na África subsaariana, onde a situação é “ainda mais preocupante”, assinalou Azoulay ao condiderar que é necessário fazer da educação de mulheres e meninas a “maior prioridade”.
Estas estatísticas foram divulgadas uma semana antes da realização da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que deve analisar os progressos nos ODS e abordar o financiamento necessário para colocá-los em prática. (Agência Brasil)
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Proposta para Minha Casa Minha
Vida será anunciada em dezembro
Avança no Senado
liberação do BPC a
mais de um deficiente
na família
O Senado está debatendo a
proposta que permite que o
Benefício de Prestação Continuada (BPC) seja pago a mais
de uma pessoa com deficiência na mesma família. O projeto de lei (PL 3.260/2019) que
prevê a ampliação seguiu para
Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), onde será votado em
caráter terminativo. Isso quer
dizer que se nenhum senador
entrar com recurso para votação da matéria também no plenário do Senado, o texto vai
direto para análise da Câmara
dos Deputados.
Na quinta-feira, a proposta
teve seu primeiro grande avanço ao ser aprovada por unanimidade pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado. Segundo a senadora Mara
Gabrilli (PSDB-SP), autora da
proposta, se o BPC de uma pessoa com deficiência for incluído no cálculo da renda familiar per capita, um segundo
membro da família com deficiente não poderia receber o
benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social
(Lei 8.742, de 1993- Loas).
Mara quer acrescentar ao Es-

tatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146, de 2015) a
determinação de que o BPC
recebido por qualquer membro
da família em razão de deficiência não seja computado na
renda per capita da família.
Gabrilli destacou que o objetivo do projeto é equiparar a
situação à das pessoas idosas,
mencionadas no art. 20 da Lei
Orgânica da Assistência Social ( Loas) , às quais não é negado o direito ao Benefício de
Prestação Continuada. Para a
senadora, o benefício é direito de caráter pessoal e tem origem na Constituição, “não podendo, portanto, haver pessoas com deficiência e que sejam
economicamente hipossuficientes que não recebam”.
O senador Romário (Podemos-RJ), relator da matéria na
CDH, votou favoravelmente ao
reconhecer que não há razão
para que pessoas idosas e pessoas com deficiência não sejam tratadas da mesma forma,
visto que sua proteção constitucional e legal é a mesma —
a Constituição tem os mesmos
propósitos para ambos os grupos sociais. (Agência Brasil)

Governo federal
cria “loja” para
disponibilizar
aplicativos
Em um levantamento preliminar, o governo federal encontrou cerca de 100 aplicativos de
serviços públicos de órgãos da
administração pública federal.
Contudo, se um cidadão quiser
acessar algum destes, precisa
entrar nas lojas tradicionais
(Play, da Google, e Apple, da
empresa de mesmo nome) e
procurar, nem sempre achando o
App da forma mais fácil.
Para facilitar a disponibilização dos Apps do Executivo, foram criadas “lojas próprias” dentro da Play Store e da Apple Store. Por meio desses espaços, o
cidadão pode encontrar programas elaborados pelas diversas
instituições que compõem o
governo. Essas aplicações possibilitam
acessar serviços e facilitar o
atendimento em algum órgão
público federal.
Quem desejar encontrar as
lojas deve buscar por “governo
do Brasil” em cada uma delas.
Na Play Store, disponível também na web para desktops,
o link está disponível. Já a Apple só disponibiliza dentro de
suas plataformas.
Nelas já foram incluídos 40
Apps, que até setembro já tinham
registrado 7 milhões de downloads. Segundo o diretor de Experiência do Usuário da Secretaria de Governo Digital, Joelson Velloso, o governo ainda
está mapeando o conjunto das
aplicações para disponibilizá-las
nas lojas.
Os mais baixados foram os
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e a Carteira Naci-

onal de Habilitação (CNH) Digital. O próximo a ser lançado
será o da carteira estudantil digital, criada por meio de medida
provisória editada no dia 6 deste mês.
Contudo, acrescenta Velloso,
com a criação desses espaços o
Executivo pode ter uma visão
geral dos programas desenvolvidos e, com isso, otimizar esses
canais de atendimento, evitando
desperdícios. Se em uma área,
por exemplo, há três ou quatro
Apps, uma alternativa é unificálos, simplificando o acesso pelo
usuário.
“A gente encara aplicativo
como algo que todo mundo tem
que ter. Nosso entendimento é
que este programa é um canal de
atendimento. Como qualquer
canal, temos que racionalizar. A
gente tem que permitir o acesso
ao serviço público. Não adianta
ter um App que ninguém baixa”,
disse Velloso.
Outro objetivo das lojas próprias do governo é evitar fraudes de desenvolvedores que publicam Apps nas lojas buscando confundir usuários como
se fossem oficiais do Executivo. “Apps de governo são
distribuídos de forma aleatória e, às vezes, têm desenvolvedor colocando aplicativo de interesse público com
nome de governo. Nesse
caso, a gente entende que estamos facilitando a encontrabilidade, mas também um elemento de segurança de consumo”, ressaltou Joelson Velloso.
(Agencia Brasil)

O ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou na sexta-feira (13)
que o programa Minha Casa Minha Vida “não deixará de existir,
mas será repaginado”. Segundo
o ministro, a nova proposta do
programa será entregue ao presidente Jair Bolsonaro até o final de novembro e deverá ser
anunciada em dezembro.
Canuto adiantou que uma das
ideias é reduzir o patamar atual
da faixa 1, que passaria de R$ 1,8
mil para R$ 1,2 mil ou R$ 1,4 mil.
Outra coisa que o governo pretende fazer é “alocar recursos
onde mais se precisa e para quem
mais precisa”, disse o ministro
a jornalistas, em São Paulo.
“As mudanças ainda estão em

construção. Ontem [12] [em
reunião] ficou definido que vai
ter um grupo específico na Casa
Civil, com [representantes dos]
ministérios da Economia e do
Desenvolvimento Regional e da
Caixa Econômica Federal, para
finalizar o que foi proposto”,
disse Canuto, que participou nesta sexta-feira da 2ª edição do
Fórum Brasileiro das Incorporadoras, promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).
De acordo com o ministro,
há atualmente 222 mil unidades
do programa Minha Casa Minha
Vida em construção no país, que
vão demandar R$ 2,1 bilhões de
aportes. Canuto disse que haverá recursos para manter o que

está em construção e, provavelmente, construir novas unidades
ou retomar as obras que estão
paralisadas.
A crise e o programa
Para o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia,
Carlos da Costa, a crise econômica do setor de construção no país
só não foi pior por causa do programa Minha Casa Minha Vida. ‘[É]
um dos poucos programas públicos que trouxeram alguns bons resultados”, disse o secretário.
“Foi um programa que ajudou para que essa queda não fosse ainda maior, mas que não é
solução de longo prazo para a
economia brasileira”, afirmou.

“Quando falamos no futuro da
construção brasileira, ele passa
necessariamente por mecanismos privados de financiamento
e por ambiente egulatório mais
simples”,acrescentou.
Crédito
O presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, que também participou do evento, informou que, em
cerca de um mês, R$ 450 milhões em crédito imobiliário indexado ao Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) já
foram contratados pela nova linha de financiamento que é oferecida pelo banco público. “Foi
muito mais rápido do que eu
imaginava”, disse Guimarães.
(Agência Brasil)

Brasil tem 16 estados com
surto ativo de sarampo
O Brasil registrou 3.339 casos confirmados de sarampo em
16 estados, nos últimos 90 dias,
segundo balanço divulgado na
sexta-feira (13) pelo Ministério da Saúde. Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso do
Sul passaram a fazer parte da lista de estados com surto ativo. O
último boletim aponta que são
24.011 casos suspeitos no país,
sendo que 17.713 (73,8%) estão em investigação e 2.957
(12,3%) foram descartados.
Neste ano, foram confirmados
quatro mortes por Sarampo. Três
em crianças com menos de 1
ano de idade e um homem de 42

anos. Nenhum dos quatro haviam sido vacinados.
São Paulo segue como o estado com a maior parte dos casos confirmados, 97, 5%
(3.254), seguido do Rio de Janeiro (18), Pernambuco (13),
Minas Gerais (13), Santa Catarina (12), Paraná (7), Rio
Grande do Sul (7), Maranhão
(3), Goiás (3), Distrito Federal (3), Mato Grosso do Sul (1),
Espírito Santo (1), Piauí (1),
Rio Grande do Norte (1), Bahia
(1) e Sergipe (1).
Segundo o ministério, as
crianças são as mais suscetíveis às complicações e óbitos

por sarampo, uma vez que a incidência de casos em menores
de 1 ano é 9 vezes maior em
relação à população em geral.
A segunda faixa etária mais
atingida é de 1 a 4 anos.
O secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, diz que
é importante vacinar crianças
menores de 5 anos porque apresentam maior risco de desenvolver complicações, como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções no ouvido, pneumonias e óbitos.
O Ministério da Saúde enviou neste ano 19,4 milhões de

doses da vacina tríplice viral, que
protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. A tríplice viral
está disponível em todos os mais
de 36 mil postos de vacinação
em todo o Brasil.
A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo vai
ocorrer de 7 a 25 de outubro e o
público-alvo são crianças de 6
meses a menores de 5 anos. O
dia D – dia de mobilização nacional – vai ser em 19 de outubro.
Já a segunda etapa, de 18 a 30 de
novembro, o foco é a população
de 20 a 29 anos. O dia D ocorrerá em 30 de novembro. (Agencia Brasil)

Casos de caxumba crescem 130% no
Rio, nos primeiros oito meses do ano
O número de casos de caxumba cresceu 130% no acumulado janeiro a agosto deste ano,
no estado do Rio de Janeiro, em
comparação ao mesmo período
do ano passado, quando foram
registrados 948 casos. Nos primeiros oito meses de 2019, foram feitos 2.185 registros de
caxumba, superando os registros
de todo o ano de 2018 (1.973) e
de 2017 (1.376). Não houve
mortes provocadas pela doença
de 2017 até agosto deste ano,
revelou a Secretaria de Estado de
Saúde (SES) do Rio de Janeiro.
Ao falar na sexta-feira, (13)
à Agência Brasil, o médico
Alexandre Chieppe, porta-voz da
Secretaria, explicou que, “possivelmente, os fatores que estão
por trás desse aumento de casos
são os mesmos relacionados ao
reaparecimento do sarampo”.
Segundo Chieppe, parte importante da população fluminense
não tem o esquema vacinal completo contra sarampo, “até por
conta da improdução da segunda dose da vacina tríplice, que
aconteceu só em 2002”. Para
Chieppe, essa suscetibilidade de
parte da população explica o aumento do número de casos de
caxumba, quando comparado a
anos anteriores, e também é res-

ponsável pelo reaparecimento do
sarampo, no estado.
A vacina que as pessoas devem tomar é a tríplice viral, que
protege contra sarampo, caxumba e rubéola. A recomendação da
SES é a mesma para o controle
do sarampo: “A população que
não tenha duas doses da vacina
tríplice, tomadas após um ano de
idade, deve comparecer a um posto de vacinação para fazer a atualização da caderneta vacinal”.
Faixa etária
Alexandre Chieppe lembrou
que para sarampo e caxumba foi
instituída a dose zero, que deve
ser tomada por crianças de seis
meses a um ano de idade. “Os
dados epidemiológicos de sarampo estavam mostrando essa
necessidade”. Já caxumba continua acometendo, principalmente,
jovens e adultos, na faixa de 20 a
49 anos de idade. Chieppe insistiu que qualquer pessoa, de um
ano a 49 anos de idade, que não
tenha duas doses tomadas após
um ano de idade, com intervalos
de, pelo menos, 30 dias entre essas duas doses, deve comparecer
ao posto para fazer avaliação e ver
se há necessidade de reforço.
O médico da SES estimou
que o número de casos de ca-

xumba ainda deve crescer até o
final do ano. “A gente está chegando agora ao final do inverno,
quando o risco de transmissão
dessas doenças diminui. Mas
não para. Então, possivelmente,
a gente deve chegar no final do
ano com um número infinitamente maior que o do ano passado”. A expectativa, entretanto,
é que com as pessoas se sensibilizando sobre a necessidade de
atualização da caderneta e de vacinação com a vacina tríplice
contra essas duas doenças, principalmente, o cenário em 2020
será mais tranquilo.
Informou que o estado não
teve casos graves de sarampo
notificados “até porque a tendência é que os casos aconteçam de
forma mais branda em pessoas que
tenham pelo menos uma vacina já
tomada, que é o caso da grande
maioria da população”. Chieppe
advertiu que “o importante é a gente cessar essa transmissão ou diminuir bastante ela. Isso a gente só
vai conseguir com a vacinação desse público suscetível”, afirmou
Surto
A SES esclareceu que não há
surto da doença no estado e que
a imunização está prevista no
Calendário Nacional de Vacina-

ção, com a tríplice viral, sendo
uma dose aplicada aos 12 meses
de idade e outra, aos 15. Já a
Secretaria municipal de Saúde
do Rio informou que as notificações de caxumba são feitas
apenas em casos de surto, quando há dois ou mais casos em
ambientes fechados. Foram registrados 36 surtos, que ainda
estão em análise. Por isso, os
dados estão sujeitos à revisão.
Em 2018, foram 16 surtos notificados e, em 2017, 19 surtos.
Contágio
O infectologista Edimilson
Migowski, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e presidente do Instituto Vital Brazil, lembrou que a
caxumba é uma doença contagiosa que pode passar de uma pessoa para outra pela saliva. “Os
seres humanos são os únicos
que podem desenvolver essa doença”, destacou o especialista.
“É o tipo da doença que se
fizer uma boa cobertura vacinal,
é passível de ser erradicada, a
exemplo da varíola, que foi erradicada a partir de uma boa cobertura vacinal. Caxumba é a
mesma lógica”, concluiu Migowski. (Agencia Brasil)

Fachin homologa acordo de
delação de Léo Pinheiro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin homologou o acordo de
delação premiada firmado entre
a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o ex-presidente da
construtora OAS, Léo Pinheiro,
no âmbito das investigações da
Operação Lava Jato. As acusações feitas pelo delator estão em

segredo de Justiça.
Após a homologação, a defesa de Pinheiro pediu à 12ª Vara
Federal em Curitiba que o exexecutivo deixe a prisão e passe
a cumprir prisão domiciliar,
com monitoramento por tornozeleira eletrônica, conforme foi combinado no acordo.
Em função das investigações

da Lava Jato, Pinheiro está preso há 3 anos e 4 meses na carceragem da Polícia Federal (PF),
em Curitiba.
O acordo de delação levou
pelo menos dois anos para ser
fechado e foi encaminhado na
última semana pela procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, ao ministro Fachin, re-

lator dos processos oriundos da
Lava Jato no STF.
Em agosto de 2016, o então procurador-geral da República Rodrigo Janot suspendeu as negociações com a
defesa de Pinheiro após o vazamento das informações sobre a delação para uma revista. (Agencia Brasil)
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BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 132ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 132ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 15 de outubro de 2019, às 12:30h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 155ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 155ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 15 de outubro de 2019, às 13h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 162ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 162ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 17 de outubro de 2019, às 12h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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São Paulo, 14, 15 e 16 de setembro de 2019
New Frontier Administração de Imóveis S.A.
CNPJ 25.055.647/0001-41
Demonstrações Financeiras em 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Patrimonial em 2018
2018
Ativo
170.510.607,24
Circulante ........................................................................... 170.502.865,37
Disponibilidades ................................................................. 167.778.341,51
Numerários ......................................................................... 167.778.341,51
Bancos Conta Movimento ..................................................
499.645,28
Aplicações Financeiras....................................................... 167.278.696,23
Estoques............................................................................. 1.793.462,43
Estoques............................................................................. 1.793.462,43
Estoque .............................................................................. 1.793.462,43
Créditos ..............................................................................
931.061,43
Créditos ..............................................................................
931.061,43
Adiantamento para Despesas ............................................
36,32
Adiantamento a Terceiros ...................................................
912.836,96
Impostos e Contribuições a Recuperar ..............................
18.188,15
Não Circulante ....................................................................
7.741,87
Imobilizado .........................................................................
5.775,07
Imobilizado .........................................................................
5.775,07
Bens Móveis .......................................................................
7.000,00
(-) Depreciação, Amortização e Quotas de Exaustão ........
(1.224,93)
Intangível ............................................................................
1.966,80
Intangível ............................................................................
1.966,80
Intangivel ............................................................................
1.966,80
Diretoria
Roberto Campos Marinho Filho - Presidente
Francisco Jeyr Timoteo Lial - CRC/SP 268.085/O-5

Passivo
170.510.607,24
Circulante ...........................................................................
1.429,19
Obrigações de Curto Prazo ................................................
1.429,19
Obrigações de Curto Prazo ................................................
1.429,19
Fornecedores .....................................................................
1.429,19
Não Circulante ....................................................................
34.391,53
Obrigações a Longo Prazo .................................................
34.391,53
Obrigações a Longo Prazo .................................................
34.391,53
Contratos de Mútuo ............................................................
34.391,53
Patrimônio Líquido.............................................................. 170.474.786,52
Capital Realizado ............................................................... 61.301.000,00
Capital Realizado ............................................................... 61.301.000,00
Capital Social...................................................................... 61.301.000,00
Reservas ............................................................................ 109.173.786,52
Reservas ............................................................................ 109.173.786,52
Reservas ............................................................................ 109.900.000,00
Lucros e Prejuízos do Exercício ......................................... (726.213,48)
Demonstração do Resultado do Exercício em 2018
Descrição
Valor
Despesas Administrativas ................................................... (382.951,18)
Honorários Contábeis ............................................................. (13.088,00)
Honorários Advocaticios ......................................................... (85.004,63)
Propaganda, Publicidade e Patrocínio ...................................
(220,00)
Manutenção e Reparos .......................................................... (8.712,40)
Serviço de Limpeza ................................................................ (53.372,77)
Serviço de Segurança e Portaria............................................ (207.973,31)
Serviços Prestados PJ ........................................................... (14.580,07)
Despesas Financeiras .......................................................... (15.035,66)

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 67ª E 68ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação das 67ª e 68ª Séries da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 15 de outubro de 2019, às 10h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Despesas Bancárias...............................................................
Juros sobre Impostos .............................................................
Multas sobre Impostos ...........................................................
IOF - sobre Aplicações Financeiras........................................
Despesas Gerais...................................................................
Energia Elétrica ......................................................................
Telefones e Internet ................................................................
Material de Cozinha e Limpeza ..............................................
Condução e Táxi ....................................................................
Despesas Legais e Jurídicas..................................................
Viagens e Estadias .................................................................
Lanches e Refeições ..............................................................
Locação de Imóveis e Condomínios ......................................
Depreciação ...........................................................................
Despesas Tributárias ...........................................................
Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos ............................
IPTU .......................................................................................
Taxas Diversas .......................................................................
Receitas Financeiras ..............................................................
Rendimento sobre Aplicação Financeiras ..............................
Descontos Obtidos .................................................................
= Prejuízo Operacional .........................................................
Outras Receitas ....................................................................
Outras Receitas não Operacionais.........................................
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda .
= Prejuízo ..............................................................................
= Prejuízo Líquido do Período .............................................

(1.617,46)
(44,41)
(169,05)
(13.204,74)
(74.089,39)
(3.638,05)
(834,97)
(338,67)
(1.627,02)
(12.893,02)
(19.258,90)
(949,60)
(33.849,20)
(699,96)
(8.981,00)
(156,95)
(8.260,78)
(563,27)
50.100,63
49.900,05
200,58
(430.956,60)
261,49
261,49
(430.695,11)
(430.695,11)
(430.695,11)
(430.695,11)
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1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 16 do mês de agosto de 2019, às 09h, na sede da CGD Empreendimentos S/A (“Sociedade”), na
Avenida Dr. Gastão Vidigal, n°. 1.725, sobreloja, Vila Leopoldina, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05314-000 inscrita
no CNPJ/MF sob o nº. 05.368.250/0001-00, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob o NIRE 35.3.0019332-6, em sessão de 06 de novembro de 2002. 2. PRESENÇAS: Acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. CONVOCAÇÃO
E PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do Artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404/76 ("Lei das
Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando atotalidade do capital social da Companhia. 4.
MESA: Presidente: MÁRCIA DAHRUJ, brasileira, empresária, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.355.735-4 e
inscrita no CPF/ME sob o nº 052.645.308-74, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Doutor Gastão Vidigal, 1.725 - Sobreloja, Vila Leopoldina, CEP 05314-000; Secretário: CLÁUDIO DAHRUJ, brasileiro,

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 70ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 70ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo
de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores dos CRI
(“Assembleia”), a se realizar no dia 15 de outubro de 2019, às 10:30h, na sede do Agente Fiduciário,
na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou liquidação
do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência do lastro. Os
titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), para o
e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à
data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas
respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos titulares
dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento de
identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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CMD AUTOMÓVEIS LTDA.
CNPJ/ME Nº 07.023.175/0001-63 - NIRE 35.2.1944415-2

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019
Data, Hora e Local: Dia 15 de agosto de 2019, às 09 horas, na sede da CMD AUTOMÓVEIS LTDA.
(“Sociedade”), com sede social no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão
Vidigal nº. 2.351, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 07.023.175/0001-63 e
na I.E./SEFAZ 116.907.749-111, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.2.1944415-2,
em sessão de 01.10.2004. Presença: Presentes os sócios representando a totalidade do capital social (“Sócios”),
ficando dispensada a convocação.Composição da Mesa: Presidente da Sessão: MÁRCIA DAHRUJ, brasileira,
empresária, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.355.735-4 e inscrita no CPF/ME sob o nº
052.645.308-74, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor
Gastão Vidigal, 1.725 - Sobreloja, Vila Leopoldina, CEP 05314-000; Secretário da Sessão: CLÁUDIO DAHRUJ,
brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.199.609-4 e inscrito no CPF/ME sob o nº
027.927.338-02, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Renata Ribeiro Zanaga Dahruj,
brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.405.611-0 e inscrita no CPF/ME sob o nº
027.655.578-37, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Doutor Gastão Vidigal, 1.725 - Sobreloja, Vila Leopoldina, CEP 05314-000. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar
acerca (i) da prestação de garantia fidejussória, na modalidade de fiança, pela Sociedade, em garantia das
debêntures a serem emitidas pela CGD EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações de capital fechado,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1725 – sobreloja,
Vila Leopoldina, CEP 05314-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.368.250/0001-00 ("CGD"), no âmbito da sua
1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie
quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, para distribuição
pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada ("Instrução CVM 476"), no valor total de emissão de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de reais) ("Debêntures" e "Oferta", respectivamente); e (ii) da autorização a ser concedida à diretoria da
Sociedade, bem como a procuradores constituídos para o efeito pela Sociedade, para firmar os documentos
necessários para a prestação da garantia acima descrita. Formalidades legais: Todas as formalidades legais da
reunião foram atendidas Deliberações: Os Sócios, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
deliberaram aprovar: (i) A prestação de fiança pela Sociedade, em garantia fidejussória das Debêntures, em
conjunto com a CMJ - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., com sede social no Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº. 1.725, Vila Leopoldina, CEP 05314-000, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 05.026.792/0001-97, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.2.1751083-2,
em sessão de 02.05.2002, CLÁUDIO DAHRUJ, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº
17.199.609-4 e inscrito no CPF/ME sob o nº 027.927.338-02, casado sob o regime da comunhão parcial de bens
com Renata Ribeiro Zanaga Dahruj, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.405.611-0
e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.655.578-37, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.725 - Sobreloja, Vila Leopoldina, CEP 05314-000, e MÁRCIA
DAHRUJ, brasileira, empresária, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.355.735-4 e inscrita no
CPF/ME sob o nº 052.645.308-74, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.725 - Sobreloja, Vila Leopoldina, CEP 05314-000 (em conjunto, “Fiadores”). Os
Fiadores figurarão, juntamente com a CGD e a Sociedade, como devedores solidários e principais pagadores em
ralação às obrigações, principais ou acessórias, presentes e futuras, assumidas pela CGD em relação às
Debêntures, nos termos previstos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real,
com Garantia Fidejussória Adicional, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da CGD
Empreendimentos S.A.”, a ser celebrada entre a CGD, a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de representante da
comunhão de titulares das Debêntures, e, ainda, na qualidade de fiadores, os Fiadores e a Sociedade (“Escritura
de Emissão”); e (iii) A autorização à diretoria da Sociedade, bem como a procuradores devidamente constituídos
para o efeito pela Sociedade, para praticar todos os atos necessários – podendo, inclusive, celebrar a Escritura
de Emissão – e qualquer outro instrumento relacionado às Debêntures. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente reunião encerrada, lavrando-se esta ata que vai assinada por todos os presentes. Mesa:
MÁRCIA DAHRUJ - Presidente, CLÁUDIO DAHRUJ - Secretário, Sócios: CD HOLDING LTDA. MD HOLDING
LTDA.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 75ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 75ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo
de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores dos CRI
(“Assembleia”), a se realizar no dia 16 de outubro de 2019, às 10:30h, na sede do Agente Fiduciário,
na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou liquidação
do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência do lastro. Os
titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), para o
e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à
data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas
respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos titulares
dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento de
identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 78ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 78ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo
de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores dos CRI
(“Assembleia”), a se realizar no dia 16 de outubro de 2019, às 11h, na sede do Agente Fiduciário, na
Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do
patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência do lastro. Os
titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), para o
e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à
data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas
respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos titulares
dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento de
identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &ULVWLDQH 9LHLUD QD IRUPD GD /HL
HWF)$=6$%(5D$%5$+2/,1&219,5(,5$0(1'(6 &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RX
DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DEULO GH   GHFRUUHQWH GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU
GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV $YHQoDV Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
&,7$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV
SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX
RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9
GR1&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )$%,$1$0$5,1,QDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D,FH0DN,QG~VWULD&RPpUFLRH6HUYLoRVGH0iTXLQDVSDUD6RUYHWHV/WGD &13-
 H%LDQFD5RGULJXHVGD6LOYD &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomR
REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR
&DSLWDO GH *LUR Q  (VWDQGR DV H[HFXWDGDV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D
IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH
RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD
H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H
VXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;9%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0RQLFD/LPD3HUHLUDQDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D R 0$5&2$1721,2'$6,/9$75$163257(60(TXHOKHIRL3URSRVWDXPDDomRGH([HFXomR
GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH )HUQDQGR *UHJyULR 'RPLQJXHV REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH
  UHSUHVHQWDGD SHOR FRQWUDWR GH ORFDomR GR LPyYHO QD 5XD /XFLGR 0DUFRQGHV 6RX]D Q & -DUGLP 8LUDSXUX
6mR 3DXOR63 (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/
SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR
SUHVHQWH HGLWDO SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP
 TXLQ]H  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD
H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV
PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHMXOKRGHH

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

(',7$/'(&,7$d2(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (XULFR/HRQHO3HL[RWR)LOKRQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D R -(7$62/8d®(6(06(59,d26/7'$0(&13-HD R -())(5621%(=(55$'(
6286$&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR
6$DOHJDQGRHPVtQWHVHVHUFUHGRUGRH[HFXWDGRHPUD]mRGD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQHPLWLGD(QFRQWUDQGR
VHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDH
SDUDTXHQRSUD]RGH WUrV GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDGtYLGDFXVWDVHGHSHVDV
SURFHVVXDLVDOpPGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVQRSDWDPDUGHGH]SRUFHQWR)LFDPDLQGD,17,0$'26RVH[HFXWDGRVGD
SHQKRUDTXHUHFDLXVREUHRLPyYHOGHPDWUtFXODQGR&5,GH6mR3DXOR63FRQIRUPHWHUPRQRVDXWRV1mRVHQGR
DSUHVHQWDGRVHPEDUJRVQRSUD]ROHJDORUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWR
GHH

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 complementares 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 13/
09/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  6HUJLR GD &RVWD /HLWH QD IRUPD GD /HL HWF
)$=6$%(5D/8,=)(51$1'2'(628=$ &3)Q TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH
([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR
GH Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV 
GLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDV
HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH
FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH
FRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR1mRVHQGR
FRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

SED:1EEAD - CONTRATO: 8108700403294 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1087 - HEITOR PENTEADO
ENDERECO DO IMÓVEL: , RUA MUNHOZ DE MELO, N° 480, APARTAMENTO 81, 8°
PAVIMENTO, BLOCO B , EDIFICIO SOLAR DAS ALAMEDAS , CONDOMINIO
RESIDENCIAL CLUBE VALE DO SOL, DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO , SÃO
PAULO-SP. CABENDDO-LHE DIREITO A UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO
COLETIVO, DESCOBER TA PARA UM VEICULO DE PASSEIO DE FORMA
INDETERMINADA

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $QGUpD *DOKDUGR 3DOPD QD IRUPD GD /HL HWF
)$=6$%(5D R &/$8',1(,'(628=$%$37,67$%UDVLOHLUR&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomR
GH 0RQLWyULD SRU SDUWH GH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH
  GHFRUUHQWH GD /LQKD GH &UpGLWR &UpGLWR VRE FRQWUROH ,,  FRP SURWHomR Q  FRQWD FRUUHQWH
DJrQFLD(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2
SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH R GpELWR
ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR 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
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRV
PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 – NIRE 35300340949
ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA
33ª E 34ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 33ª e 34ª Série da 4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), Vórtx DTVM LTDA (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGCRI”), a
ser realizada, em primeira convocação, em 01 de outubro de 2019, às 10 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123,
Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a ﬁm de, nos termos da cláusula 16.10 do Termo
Securitização de Créditos Imobiliários da 33ª e 34ª Séries da 4ª Emissão (“Termo de Securitização”), deliberar e/
ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a decretação, ou não, do vencimento antecipado da Escritura de
Emissão de Debênture da Hesa 67 e da Escritura de Emissão de Debênture da Hesa 112, ambas emitidas em 31
de maio de 2019, pelas Hesa 67 – Investimentos Imobiliários S.A. e Hesa 112 - Investimentos Imobiliários S.A.
(“Debêntures” e “Devedoras”) no valor de R$ 52.002.636,06 (cinquenta e dois milhões, dois mil, seiscentos
e trinta e seis reais e seis centavos) e de R$ 73.380.641,84 (setenta e três milhões, trezentos e oitenta mil,
seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) respectivamente, e, consequentemente dos CRI, em
razão do descumprimento, por parte da Devedora, das obrigações não pecuniárias prevista na cláusula 6.1, item
“f” das Debêntures; (ii) em caso de não decretação do vencimento antecipado, aprovar a prorrogação do prazo
de registro das Alienações Fiduciárias dos Imóveis constantes nos respectivos Instrumentos celebrados entre as
Devedoras e a Emissora a ser deﬁnido pelos Investidores presentes na AGCRI; (iii) Autorizar a Securitizadora e o
Agente Fiduciário a ﬁrmarem todos e quaisquer documentos relacionados às deliberações acima, inclusive os
aditamentos necessários aos documentos do CRI, bem como, praticar todos os atos necessários para efetivação.
A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que quórum de instalação da assembleia em
primeira convocação é de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda
convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em
qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação detidos pelos
Titulares de CRI presentes, nos termos da Cláusula 16.9 do Termo de Securitização. Os titulares dos CRI poderão
se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada
de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a
veriﬁcação dos poderes. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono
bancário do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita
com certa celeridade e de modo eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para
representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por
e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br; ou (ii)
enviados diretamente à Securitizadora em sua sede, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação
à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do
respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail
à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 12 de setembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 88ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 88ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo
de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores dos CRI
(“Assembleia”), a se realizar no dia 17 de outubro de 2019, às 12:30h, na sede do Agente Fiduciário,
na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou liquidação
do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência do lastro. Os
titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), para o
e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à
data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas
respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos titulares
dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento de
identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 72ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 72ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo
de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores dos CRI
(“Assembleia”), a se realizar no dia 16 de outubro de 2019, às 10h, na sede do Agente Fiduciário, na
Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do
patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência do lastro. Os
titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), para o
e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à
data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas
respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos titulares
dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento de
identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 85ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 85ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo
de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores dos CRI
(“Assembleia”), a se realizar no dia 16 de outubro de 2019, às 11:30h, na sede do Agente Fiduciário,
na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou liquidação
do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência do lastro. Os
titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), para o
e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à
data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas
respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos titulares
dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento de
identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF 09.465.200/0001-94 - NIRE 35.222.202.237
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.09.2019, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. a redução do capital social em R$ 13.000.000,00, por serem considerados
excessivos, mediante o cancelamento de 13.000.000 de quotas do Capital Social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00,
sendo 9.750.000 quotas canceladas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações e 3.250.000 quotas canceladas de propriedade da sócia Cyrela Índico Empreendimentos Imobiliários
Ltda., as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, em decorrência da restituição do valor das quotas
canceladas a título de capital excessivo. O capital social passará de R$ 67.380.092,00 para R$ 54.380.092,00, dividido em
54.380.092 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais.
São Paulo, 10.09.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cyrela Índico
Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum
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Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 11.09.2019, às 10hs., sede social, Rua Fidêncio Ramos, nº 101, Sala 61, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Valter Rabotzke Junior, Presidente; Luiz Henrique Sigolo Levy, Secretário. Deliberações Aprovadas: por julgarem o valor do capital social excessivo, reduzir capital social da Sociedade de R$
14.900.000,00 para R$ 12.786.718,00 com uma redução, portanto, de R$ 2.113.282,00 e o consequente cancelamento
de 2.113.282 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Encerramento: Nada mais. Sócios: Paladin Realty
Partners LLC. (Ricardo José da Silva Raoul), Luiz Henrique Sigolo Levy.

Cyrela RJZ JCGontijo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

L gue
3258-1822
3258-0273

CGD EMPREEND MENTOS S A
M

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

PRPB Assessoria e Gestão de Negócios Ltda. - CNPJ 12.619.900/0001-09 - NIRE 35.224.713.042

SORAIA CAMPOS VIEIRA DA ROCHA, BRASILEIRO, BANCARIA, CPF: 115.876.43839, CI: 16191158-4 SSP/SP CASADO(A) COM COM DOMINGOS FERNANDES DA
ROCHA, BRASILEIRO, AUTONOMO, CPF 011.033.768-96 CI: 133077548 SSP/SP
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
13 - 16 - 17/09/201

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621 SURFHVVRSULQFLSDOQ
 2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,9/DSD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 
5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 'HQLVH &KHFKHODNL &3)   TXH D
DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR &DPLOR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH
FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  PDLR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR
IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH
LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH
SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R
SDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomR
DSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR1mRKDYHQGRLPSXJQDomRDUpVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR:HVW*XHUUD6ROXo}HV(P'RFXPHQWDo}HV(LUHOL(',7$/'(
&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR
5HJLRQDO;,SLUDQJD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUHQ&ULVWLQD)HUQDQGHV'H2OLYHLUDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R
0$85,&,2*8(55$%UDVLOHLUR5*&3)FRPHQGHUHoRj5XD$OPLUDQWH/RER6DOD
,SLUDQJD&(36mR3DXOR63:(67*8(55$62/8d®(6(0'2&80(17$d®(6(,5(/,&13-
FRPHQGHUHoRj5XD$OPLUDQWH/RER6DOD,SLUDQJD&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomR
GH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDO
SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUDULDVHUiUHGX]LGDSHOD
PHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGD
H[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDV
GHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUH
DTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGR
UHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &$0,/$52'5,*8(6%25*(6'($=(9('2QDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 0(*1(,1'8675,$(&20e5&,2'(&2/&+®(6/7'$&13-TXH
OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH -RVH 0D[LPLQR 7HL[HLUD 3HUGL] 3LQKHLUR  0H
REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHORV 7tWXORV QV   
           H 
 IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD QR SUD]R GH  GLDV HIHWXDU R SDJDPHQWR GD GtYLGD VRE SHQD GH
SHQKRUD GH EHQV QRV WHUPRV GRV DUWV  H VHJXLQWHV GR &3& 1R SUD]R GH  GLDV R H[HFXWDGR SRGHUi UHFRQKHFHU
R FUpGLWR H FRPSURYDU R GHSyVLWR MXGLFLDO GH  GR YDORU HP H[HFXomR FXVWDV H KRQRUiULRV H SDJDU R UHVWDQWH HP DWp
SDUFHODVPHQVDLVFRUULJLGDVSHOD7DEHOD3UiWLFDGR7ULEXQDOGH-XVWLoDHDFUHVFLGDVGHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrV
GHDFRUGRFRPRDUW$GR&3&RXRIHUHFHUHPEDUJRVjH[HFXomR DUWGR&3& 2QmRSDJDPHQWRGHTXDOTXHU
GDVSUHVWDo}HVLPSOLFDUiGHSOHQRGLUHLWRRYHQFLPHQWRGDVVXEVHTXHQWHVHRSURVVHJXLPHQWRGRSURFHVVRFRPRLPHGLDWR
LQtFLR GRV DWRV H[HFXWLYRV LPSRVWD DR H[HFXWDGR PXOWD GH  GH] SRU FHQWR  VREUH R YDORU GDV SUHVWDo}HV QmR SDJDV
HVRESHQDGHSHQKRUD35$=23$5$(0%$5*26 TXLQ]H 1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGR
UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH

(',7$/'(&,7$d®235$=2'( 9,17( ',$6352&(66212 $ 00
-XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  *XVWDYR +HQULTXH
%UHWDV0DU]DJmRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 03(;35(666(59,d26$8;,/,$5(6'(75$16
3257( $e5(2 /7'$ &13-  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &R
PXP&tYHOSRUSDUWHGH 75$163257$'25$785,67,&$129$%(/*$/7'$REMHWLYDQGRDFRQGHQDomR
GD Up DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5 HP  DFUHVFLGR GH MXURV OHJDLV FRUUHomR
PRQHWiULDPXOWDGHFXVWDVSURFHVVXDLVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHGHPDLVFRPLQDo}HVOHJDLVDSOLFiYHLV
j HVSpFLH UHSUHVHQWDGR SHORV FKHTXHV Q  H  VDFDGRV FRQWUD R %DQFR ,WD~ 8QLEDQFR 6$
$J&&GHYROYLGRVSRULQVXILFLrQFLDGHIXQGRV(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmR
VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH
QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 H
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /XL]5HQDWR%DULDQL3pUH]
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 3(662$6,1&(57$6('(6&21+(&,'$6FRPHQGHUHoRj(VWUDGDGH
6HUYLGmR&RP$5XD3DUWLFXODU7UrV*OHEDÈUHD)D]HQ61-DUGLP(OL]DEHWK&(36mR3DXOR
63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH5HLQWHJUDomR0DQXWHQomRGH3RVVHSRUSDUWHGH%UDVNHP6$DOHJDQGR
HPVtQWHVH'HVGHD%UDVNHQVXFHVVRUDSRULQFRUSRUDomRGD%UDVNHQ3HWURTXtPLFD/7'$pSURSULHWiULDGH
LPyYHOORFDOL]DGDj(VWUDGDGH6HUYLGmRFRPD5XD3DUWLFXODU7UrV*OHEDiUHD)D]HQGD-XWD6mR3DXOR
63 REMHWR GD PDWUtFXOD  UHJLVWUDGR SHUDQWH R  &DUWyULR GH 5HJLVWUR GH ,PyYHLV GD &RPDUFD GH 6mR
3DXOR 5HFHQWHPHQWH D DXWRUD WRPRX FRQKHFLPHQWR GH TXH REUDV GH WHUUDSODQDJHP FRP D XWLOL]DomR GH
HTXLSDPHQWRV SHVDGRV HVWDYDP VHQGR UHDOL]DGRV HP SDUWH GR LPyYHO FRQIRUPH FRPSURYDP DV LPDJHQV HP
DQH[R2SDWURQRGRDXWRUUHTXHUHQGRDSURFHGrQFLDWRWDOGDDomRFRPDFRQGHQDomRGDUpDRSDJDPHQWRGDV
FXVWDVHGHVSHVDVSURFHVVXDLVGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDV'DQGRVHjFDXVDRYDORUGH5(QFRQWUDQGR
VHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGD
DomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWH
UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6 H
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BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 89ª E 90ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação das 89ª e 90ª Séries da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 15 de outubro de 2019, às 11h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 96ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 96ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo
de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores dos CRI
(“Assembleia”), a se realizar no dia 16 de outubro de 2019, às 12h, na sede do Agente Fiduciário, na
Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do
patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência do lastro. Os
titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), para o
e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à
data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas
respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos titulares
dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento de
identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 106ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 106ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 16 de outubro de 2019, às 12:30h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 111ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 111ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 15 de outubro de 2019, às 11:30h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 113ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 113ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 16 de outubro de 2019, às 13h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 117ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 117ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 17 de outubro de 2019, às 10h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 120ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 120ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 15 de outubro de 2019, às 12h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 123ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 123ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 17 de outubro de 2019, às 10:30h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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Jornal O DIA SP
CMJ – COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/ME Nº 05.026.792/0001-97
NIRE 35.2.1751083-2

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019
Data, Hora e Local: Dia 15 de agosto de 2019, às 09 horas, na sede da CMJ - COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA. (“Sociedade”), com sede social no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Gastão
Vidigal, nº. 1.725, Vila Leopoldina, CEP 05314-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 05.026.792/0001-97, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.2.1751083-2, em sessão de 02.05.2002.
Presença: Presentes os sócios representando a totalidade do capital social (“Sócios”), ficando dispensada a
convocação. Composição da Mesa: Presidente da Sessão: MÁRCIA DAHRUJ, brasileira, empresária, solteira,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.355.735-4 e inscrita no CPF/ME sob o nº 052.645.308-74, com
endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.725 Sobreloja, Vila Leopoldina, CEP 05314-000; Secretário da Sessão: CLÁUDIO DAHRUJ, brasileiro, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 17.199.609-4 e inscrito no CPF/ME sob o nº 027.927.338-02, casado
sob o regime da comunhão parcial de bens com Renata Ribeiro Zanaga Dahruj, brasileira, empresária,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.405.611-0 e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.655.578-37, ambos
com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal,
1.725 - Sobreloja, Vila Leopoldina, CEP 05314-000. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar acerca (i) da prestação
de garantia fidejussória, na modalidade de fiança, pela Sociedade, em garantia das debêntures a serem
emitidas pela CGD EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1725 – sobreloja, Vila Leopoldina, CEP
05314-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.368.250/0001-00 ("CGD"), no âmbito da sua 1ª (primeira) emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, a ser convolada
em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, para distribuição pública, com esforços
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
("Instrução CVM 476"), no valor total de emissão de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)
("Debêntures" e "Oferta", respectivamente); e (ii) da autorização a ser concedida à diretoria da Sociedade, bem
como a procuradores constituídos para o efeito pela Sociedade, para firmar os documentos necessários para a
prestação da garantia acima descrita. Formalidades legais: Todas as formalidades legais da reunião foram
atendidas Deliberações: Os Sócios, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram
aprovar: (i) A prestação de fiança pela Sociedade, em garantia fidejussória das Debêntures, em conjunto com a
CMD AUTOMÓVEIS LTDA., com sede social no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor
Gastão Vidigal nº. 2.351, Bairro Vila Leopoldina, CEP 05314-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
07.023.175/0001-63 e na I.E./SEFAZ 116.907.749-111, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o
NIRE 35.2.1944415-2, em sessão de 01.10.2004, CLÁUDIO DAHRUJ, brasileiro, empresário, portador da Cédula
de Identidade RG nº 17.199.609-4 e inscrito no CPF/ME sob o nº 027.927.338-02, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens com Renata Ribeiro Zanaga Dahruj, brasileira, empresária, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 9.405.611-0 e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.655.578-37, ambos com endereço comercial na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.725 - Sobreloja, Vila Leopoldina,
CEP 05314-000, e MÁRCIA DAHRUJ, brasileira, empresária, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº
16.355.735-4 e inscrita no CPF/ME sob o nº 052.645.308-74, com endereço comercial na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.725 - Sobreloja, Vila Leopoldina, CEP 05314-000 (em
conjunto, “Fiadores”). Os Fiadores figurarão, juntamente com a CGD e a Sociedade, como devedores solidários e
principais pagadores em ralação às obrigações, principais ou acessórias, presentes e futuras, assumidas pela CGD
em relação às Debêntures, nos termos previstos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com
Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços
Restritos, da CGD Empreendimentos S.A.”, a ser celebrada entre a CGD, a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de
representante da comunhão de titulares das Debêntures, e, ainda, na qualidade de fiadores, os Fiadores e a
Sociedade (“Escritura de Emissão”); e (iii) A autorização à diretoria da Sociedade, bem como a procuradores
devidamente constituídos para o efeito pela Sociedade, para praticar todos os atos necessários – podendo,
inclusive, celebrar a Escritura de Emissão – e qualquer outro instrumento relacionado às Debêntures.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, lavrando-se esta ata que vai
assinada por todos os presentes. Mesa: MÁRCIA DAHRUJ-Presidente - CLÁUDIO DAHRUJ-Secretário Sócios:
CD HOLDING LTDA. MD HOLDING LTDA.

AZ PRODUÇÕES CROSSMEDIA S.A.

CNPJ nº 73.110.876/0001-64
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018
Expresso em milhares de reais (Não auditado)
BALANÇO PATRIMONIAL
Passivo | Passivo Circulante
Ativo | Ativo Circulante
13.469 Fornecedores
Caixa e equivalentes de caixa
3.840 Obrigações sociais
Contas a receber
9.314 Impotos a recolher
Impostos a recuperar
140 Outras obrigações
Adiantamentos
175 Passivo não circulante
Provisão para demandas judiciais
Ativo não circulante
1.170 Patrimônio líquido
Outros créditos
74 Capital social
Imobilizado
981 Reserva de capital
Intangível
115 Resultados acumulados/exercício
Total do passivo
Total do ativo
14.639 e patrimônio líquido

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Receita operacional bruta
38.608
(-) Impostos
(2.048)
Receita operacional líquida
36.560
Custos dos serviços prestados
(8.769)
Lucro bruto
27.791
Receita (Despesas) operacionais
(536)
Despesas administrativas
(2)
Despesas gerais
(531)
Depreciações e amortizações
(3)
Lucro operacional antes
do resultado financeiro
27.255
14.639 Resultado financeiro
368
Despesas financeiras
(18)
Receitas financeiras
393
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Variação cambial
(7)
Capital Reserva Resultados Resultado
27.623
social de capital acumulados do exercício Total LAIR
IRPJ - CSLL
(2.444)
Saldo em 31/12/2017
200
22
9.675
– 9.897 Lucro líquido do exercício
25.179
Resultado do exercicio
–
–
–
25.179 25.179
Alocação do resultado do exercício
–
–
25.179
(25.179)
–
Marcus Abdo Hadade - Diretor
Distribuição de lucros
–
–
(23.010)
– (23.010)
João Carlos da Silva
Saldo em 31/12/2018
200
22
11.844
– 12.066
Contador 1SP322115/O-7
2.525
516
1.107
866
36
48
48
12.066
200
22
11.844

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0236216-89.2008.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Martins
Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ORLANDO AMÂNCIO TAVEIRA, CPF 686.655.208-72 que,
Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 69.583,61 (dezembro/
2008), referente Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, firmado em 22/03/2006. Estando o réu
em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o “quantum” reclamado ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo
judicial a inicial pretendida. 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 22 de julho de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0045427-51.1999.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e
Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PROMON TÊXTIL LTDA, CNPJ 00.911.422/0001-19, na
pessoa de seu representante legal que, nos autos da ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de
Sentença, requerido por Banco do Brasil S/A , nos termos do artigo 513, § 2º , IV do CPC, fica intimada a no
prazo de 15 dias , a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento de R$ 223.711,49 - 28/08/2019 ,
devidamente atualizado , sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(art. 523 e §§ do CPC). Fica ciente ainda, que nos termos do art. 525 do CPC , transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário , inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a executada,
independentemente de penhora ou nova intimação , apresente sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04
de setembro de 2019.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 1RYD 3RODUD 5HIRUPDV HP (GLILFDo}HV (,5(/, (33 &13-   H
:LOVRQ 7HRILOR 'LHWULFK &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR
D TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR &DSLWDO GH *LUR Q
 (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV
HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 9$1(66$6)(,5QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R
9$1*8$5',02'(2%5$(0*(5$/6&/7'$&13-TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH
&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU,QSDU/HJDF\(PSUHHQGLPHQWRV/WGD&13-(QFRQWUDQGRVHRUpX
HPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXH
QRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5 MXOKR
 GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJR
HSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGR
R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH
H

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 125ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 125ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 17 de outubro de 2019, às 11h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 127ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI” E “SECURITIZADORA”, RESPECTIVAMENTE)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI e a Securitizadora, nos termos dos Documentos da
Operação da 127ª Série da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para Assembleia Geral dos Investidores
dos CRI (“Assembleia”), a se realizar no dia 17 de outubro de 2019, às 11:30h, na sede do Agente
Fiduciário, na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º andar, sala 132, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação do patrimônio separado, de acordo com o artigo 14 da Lei 9.514/97, diante da insuﬁciência
do lastro. Os titulares dos CRI deverão encaminhar à OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente
Fiduciário”), para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência em relação à data de realização da Assembleia, cópia dos documentos comprobatórios
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. Na data de realização da Assembleia, os
representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por
e-mail ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de setembro de 2019.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

)2526 5(*,21$,6 ,9 /$3$ 9$5$6 &Ë9(,6 (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q 
 2 'U &DUORV %RUWROHWWR 6FKPLWW &RUUrD -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GD
/DSD63 )D] 6DEHU D 6HLML $OEXTXHUTXH &RPpUFLR GH 9HVWXiULRV H$FHVVyULRV /WGD &13-  
TXH 0 ,QG~VWULD H &RPpUFLR /WGD OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DEULO GH
  GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH )UDQTXLD 3DGUmR 0 2IILFHU (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD
D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV
SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR 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 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9
GR1&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
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São Paulo, 14, 15 e 16 de setembro de 2019
Construtora Gomes Lourenço S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF 61.069.050/0001-10 | NIRE 35.300.050.789
Assembleia Geral de Transformação - Convocação
Ficam os Senhores(a) Acionistas da Construtora Gomes Lourenço S.A - Em Recuperação Judicial, convocados para a Assembleia
Geral de Transformação que se realizará aos 20/09/2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Antonio Ramiro da
Silva, 250, Jardim do Lago - Cidade de São Paulo/SP, CEP 05397-000, para deliberar sobre i) a transformação do tipo jurídico da
Companhia de sociedade por ações para sociedade empresária limitada, sem solução de continuidade, e aprovação do respectivo
Contrato Social; (ii) a conversão das 70.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas do capital
social da Companhia em igual número de quotas. São Paulo, 12/09/2019. Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor;
Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 3ª SÉRIE DA 3ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 3ª Série da 3ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. (“Emissora”), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI
(“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, 03 de outubro de 2019, às 10h horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123,
Itaim Bibi, CEP 04538-004, Cidade e Estado de São Paulo, a ﬁm de, nos termos dos itens 12.3 e 12.10 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 3ª Série da 3ª Emissão da Emissora, conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Autorização para celebração do Instrumento Particular
de Promessa de Cessão e Transferência Parcial de Direitos Creditórios e Outras Avenças (“Promessa de Cessão Parcial
dos Direitos Creditórios”) entre a Emissora e a Comissão de representantes do Condomínio de Construção do Empreendimento Charme da Villa (“Promitente Cessionário”), para cessão parcial dos direitos creditórios oriundos da
Cédula de Crédito Bancária n° ESSER01 (“CCB”) e da Cédula de Crédito Imobiliário Fracionária de número: 004 série:
Esser01 (“CCI”), garantida pela Alienação Fiduciária do imóvel localizado na Rua Fabiano Alves, 105, Vila Prudente,
objeto da matrícula n° 208.270 do 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (“Imóvel”), com a incorporação do Empreendimento Charme da Villa (“Charme da Villa”); (ii) Autorização para celebração do Instrumento Particular de Promessa de Cessão e Transferência Parcial de Direitos Creditórios e Outras Avenças (“Promessa de Cessão
Parcial dos Direitos Creditórios”) entre a Emissora e a Comissão de Representantes do Residencial V.I.P Augusta Exclusive Home (“Promitente Cessionário”), para cessão parcial dos direitos creditórios oriundos da Cédula de Crédito
Bancária n° ESSER01 (“CCB”) e da Cédula de Crédito Imobiliário Fracionária de número: 002 série: Esser01 (“CCI”),
garantida pela Alienação Fiduciária do imóvel localizado na Rua Augusta nºs 100, 100-A, 100-fundos e 88, no 7º Subdistrito, Consolação, objeto da matrícula n° 91.879 do 5º Oﬁcial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP
(“Imóvel”), com a incorporação do Empreendimento Vip Augusta (“Vip Augusta”); (iii) Se aprovados os itens (i) e (ii)
acima, estabelecer as estratégias a serem adotadas para continuidade da recuperação dos valores em aberto oriundos da CCB. (iv) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário, em razão das deliberações tomadas pelos Titulares dos
CRI acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao seu cumprimento. A Secutirizadora deixa registrado, para
ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que
representem no mínimo, a 1/4 (um quarto) dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número,
sendo válidas as deliberações tomadas pela simples dos Titulares dos CRI presentes à assembleia, ressalvado os demais quóruns especíﬁcos estabelecidos no Termo de Securitização. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar
na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento
de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com
poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em
relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos
dos documentos acima mencionados. São Paulo,13 de setembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A
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13, 14 e 17/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018445-88.2013.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito
Substituto da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Otávio Augusto de
Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FRANCISCO BARRIOS RAMIRES - ESPÓLIO, Representado
pelo inventariante Carlos Neymar Barrios, C

OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL,
faz saber que, em virtude do requerimento datado de 15 de agosto de
2019 por parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com sede na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, na cidade
de São Paulo/SP, fica INTIMADO, DANILLO DOLCI, brasileiro, solteiro,
maior, advogado, RG nº 27.993.736-2-SSP/SP, CPF sob nº 322.396.86871, a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento de R$6.184,11 o qual será atualizado até a data de
pagamento, com os encargos previstos em contrato de alienação
fiduciária registrado sob nº 15na matrícula nº.82.374, referentes à
aquisição de um apartamento, sob nº 66, localizado no 6º andar do
Edifício Serra Negra, situado à Rua Igaratinga, nº 137, no 26º Subdistrito
– Vila Prudente.O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, a
contar da última publicação deste edital; e não pago a importância
devida, serão constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus
parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da
não localização da destinatária, é feita a intimação da mesma por
edital, publicado por 03 (três) dias. Adriana Bergamo Bianchini da Silva,
Oficial Interina.
13, 16 e 17/09
Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (0009877-10.2018.8.26.0009) - Processo
principal: 0005105-04.2018.8.26.0009. O Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Foro Regional IX
- Vila Prudente/SP. Faz Saber a Elizabeth Pereira da Silva, CPF 115.765.078-31, que José Gabriel Moyses, ajuizou um Incidente
de Desconsideração de Personalidade Jurídica, objetivando ser declarada a desconsideração da personalidade jurídica do Auto
Posto Líder do São Lucas Ltda, CNPJ 02.178.066/0001-00. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida sua citação por
EDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªMANIFESTE SEªSOBREªOªPEDIDO ªNOSªTERMOSªDOªARTª ªDOª#ØDIGOªDEª
Processo Civil, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
ALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOª
B 13 e 14/09
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 0039967-92.2013.8.26.0100 - 673/13. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Mario
Albuquerque Pacini, Yolanda Santoro Pacini,. Elisa Cristina Capelossi Gomes do Amaral, Espólio de Orlando Raymundo,
Nycia de Toledo Raymundo, Espólio de Yolanda Pacini de Campos, Faustina de Campos Takeuchi, Espólio de Helio
Capelossi, Elisa Cristina Capelossi Gomes do Amaral, Espólio de Celestina Campos Gomes, Faustina de Campos
Takeuchi, Shuji Takeuchi, Espólio de Celestino Raymundo, Arlete Fernandes Raymundo, Ulisses Pacini de Campos,
Angela Maria Torres de Campos, Celina de Campos Rosalem, Adonias Rosalem, Benedita Bueno de Andrade, Espólio
de Ecia Firmino de Andrade, Gina Giusti, Espólio de Jarbas Batista de Oliveira, Esther Cortelazzi de Oliveira, Mauro
Fernandes Miranda, Emidio Lucas Faria, Daniel Pacheco, Cleusa Novaes, Claudio Rodrigues, Rosana Magnosson,
Osvaldo Pereira Almeida, Angelica Cristine Soares Pacheco, Mario Albuquerque Pacini, Helio Capelossi, Orlando
Raymundo, Aurea Pacini Capelossi, Celina de Campos Rosalem, Bendita Bueno de Andrade, ARLETE APARECIDA
RAYMUNDO MARANHO, Espolio de Ariovaldo Gomes, SERGIO DE CAMPOS GOMES, MIRIAM APARECIDA GOMES
PETRAROLI, Sérgio de Campos Gomes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Oswaldo Orzakauskas e Maria De Lourdes Lins Orzakauskaz ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Nemésio Lavilla, Lts,,03 e 04, Qd. F,
164, Vl. Jacuí, São Miguel Pta., São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, apresentem 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.
B 13 e 14/09

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,;  9LOD 3UXGHQWH (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U 2WiYLR $XJXVWR GH 2OLYHLUD )UDQFR
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D95,1'Ò675,$(&20e5&,2'(&20321(17(6(/(75Ð1,&26/7'$0(
&13-  QD SHVVRD GH VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH &REUDQoD SRU
SDUWH GH +6%& %DQN %UDVLO 6$ %DQFR 0~OWLSOR REMHWLYDQGR UHFHEHU D TXDQWLD GH 5  DEULO GH  
GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH $EHUWXUD GH /LPLWH GH &UpGLWR 5RWDWLYR  &KHTXH (VSHFLDO (PSUHVDULDO ,PSOHPHQWDGR QD
&RQWD &RUUHQWH GH WLWXODULGDGH GD HPSUHVD UHTXHULGD (QFRQWUDQGRVH D Up HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL
GHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDV
TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D Up VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -RVp/XL]GH-HVXV9LHLUDQD
IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  $/$1'$9, )(55(,5$ &267$ %UDVLOHLUR &3)  TXH OKH IRL
SURSRVWD XPD DomR GH 0RQLWyULD SRU SDUWH GH )XQGDomR 6mR 3DXOR SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5 
MDQHLUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV ILUPDGR SHODV SDUWHV (VWDQGR R
UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH
R GpELWR ILFDQGR LVHQWR GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR 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'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $QGHUVRQ6X]XNLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R ',2*2
1$''(2-81,25%UDVLOHLUR5*&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP
&tYHOSRUSDUWHGH&UX]$]XOGH6mR3DXORDOHJDQGRHPVtQWHVHHPD6UD/XDQQD%RQDGLH9LDQDFRPSDUHFHXQD
VHGHGRKRVSLWDO5HTXHUHQWHHDWtWXORSDUWLFXODUFRQWUDWRXXPSDFRWH&LU~UJLFRGHVSHVDVKRVSLWDODUHVSDUDUHDOL]DomRGHSURFHGLPHQWR
GH3DUWR1RUPDORX&HViULDFRPGDWDSUHYLVWDSDUDDSUR[LPDGDPHQWHSDUDGH]HPEURHFXMRYDORULPSRUWRXHP5
FRQIRUPH1RWDVGH6HUYLoRQH(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD
&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGR
SUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH

3URFHVVR  SURFHVVR SULQFLSDO    ,QFLGHQWH GH
'HVFRQVLGHUDomRGH3HUVRQDOLGDGH-XUtGLFD(VSpFLHVGH7tWXORVGH&UpGLWR6SDO,QG~VWULD%UDVLOHLUDGH%HELGDV6
$6HUUDQD*ULOO/WGD%UD]FDUQHV3DUWLFLSDo}HV6$*LRYDQL/DVWH*HUOkQGLR6LOYDGRV6DQWRV*XDOWLHUR6FKOLFKWLQJ
3LFFROL  /XFDV =DQFKHWWD 5LEHLUR  (',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH
$VVXQWR,QFLGHQWHGH'HVFRQVLGHUDomRGH3HUVRQDOLGDGH-XUtGLFD(VSpFLHVGH7tWXORVGH&UpGLWR5HTXHUHQWH6SDO
,QG~VWULD%UDVLOHLUDGH%HELGDV6$5HTXHULGR%UD]FDUQHV3DUWLFLSDo}HV6$HRXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2
'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U$1$5,7$$1'5(6$0$52QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D6HUUDQD
*ULOO /WGD (33 &13-   TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU 6SDO ,QG~VWULD
%UDVLOHLUDGH%HELGDV6$IRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDPDQLIHVWH
VH VREUH R SHGLGR GH GHVFRQVLGHUDomR GH VXD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV (VWDQGR D
UHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDORTXDOVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR
,9GR&3&636HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGHH

3URFHVVR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO(VSpFLHVGH7tWXORVGH&UpGLWR%DQFR%UDGHVFR6$
$GDXWR3HUHLUDGD6LOYD6HUYLoRV$XWRPRWLYRV(33$GDXWR3HUHLUDGD6LOYD(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ
&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO(VSpFLHVGH7tWXORVGH&UpGLWR([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR
6$([HFXWDGR$GDXWR3HUHLUDGD6LOYD6HUYLoRV$XWRPRWLYRV(33(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
200-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR
'U5HQDWRGH$EUHX3HULQHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D$GDXWR3HUHLUDGD6LOYD6HUYLoRV$XWRPRWLYRV(33 &13-
 H$GDXWR3HUHLUDGD6LOYD &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomR
REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 MXOKRGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH
*LURGHQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRX
UHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH
XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGHH

Jornal O DIA SP

Jornal O DIA SP

Esporte

Página 7

São Paulo, 14, 15 e 16 de setembro de 2019

Mateus Herdy reforça o Brasil
no Freshwater Pro
frontside (de frente pra onda) e
de backside (costas).
Os dois melhores de cada
bateria avançam para a segunda
fase, junto com os doze que obtiveram as maiores pontuações
entre os que não ficaram nas duas
primeiras posições, totalizando
24 surfistas. Os doze piores são
eliminados . Diferente da primeira rodada, nesta segunda
cada surfista terá uma chance
de aumentar seu somatório pegando uma direita e uma esquerda apenas. Alguns conseguirão melhorar, outros não,
mas somente os oito que tiverem as maiores pontuações
avançarão para a grande final.
Nesta terceira fase, que definirá a classificação final do
Freshwater Pro, zera tudo e passa a valer a maior nota na direita
e na esquerda que os oito finalistas conseguirem nas duas chances
que cada um terá para surfar de
frontside e de backside. Depois,
os quatro que obtiverem as maiores pontuações, irão decidir o título com mais uma oportunidade
de tentar aumentar seu placar, pegando mais uma direita e mais
uma esquerda.
CATEGORIA FEMININA –
Na categoria feminina, a dinâmica da competição será igual, porém adaptando-se ao número de
participantes, que neste caso é de
dezoito atletas divididas em três

Filipe Toledo
baterias de seis competidoras.
Nesta primeira fase, cada uma
pode surfar duas direitas e duas
esquerdas para somar as maiores
notas conseguidas de frontside e
de backside.
As doze melhores avançam
para a segunda fase, onde surfarão mais uma esquerda e uma direita para tentar aumentar suas
pontuações. As quatro que obtiverem as maiores somatórias
seguem para a fase final. Nesta rodada decisiva, zera tudo
e as quatro finalistas surfarão
duas direitas e duas esquerdas
para somar as maiores notas
conseguidas na direita e na esquerda. As duas que computarem mais pontos, decidirão o

título surfando mais uma direita
e mais uma esquerda. para tentar
aumentar as pontuações obtidas
na segunda fase.
Na categoria feminina, a gaúcha Tatiana Weston-Webb em
oitavo lugar no ranking e a cearense Silvana Lima em 13.o, são
as únicas representantes do Brasil, contra treze na masculina.
Filipe Toledo vai competir com
a lycra amarela do Jeep Leaderboard no Freshwater Pro e mais
dois brasileiros estão entre os
sete surfistas com chances matemáticas de brigar pela ponta na
corrida pelo título mundial nesta reta final da temporada.
BRIGA PELA LIDERANÇA
– O atual campeão, Gabriel Me-

Copa Davis

Foto/Luiz Candido

Marcelo Melo e Bruno Soares
jogam neste sábado

Treino de Marcelo em Criciúma

Os mineiros Marcelo Melo
e Bruno Soares enfrentam Darian King e Haydn Lewis, neste
sábado (14), às 11 horas, no terceiro jogo do confronto entre
Brasil e Barbados pelo Zonal
Americano I da Copa Davis, no
saibro da Sociedade Recreativa
Mampituba, em Criciúma (SC).
Após a dupla, estão programados
os jogos entre Thiago Monteiro
contra Darian King e João Menezes diante de Haydn Lewis.
“Estamos seguindo com os
treinos, aqui em Criciúma, para
esse jogo de sábado. A Davis é,
sempre, uma grande motivação
para todos. Então, temos de estar preparados, já que eles contarão com um belo jogador, que

é o Darian King”, observa
Marcelo, patrocinado por Centauro, BMG, Itambé e Taroii, com
apoio da Volvo, Orfeu Cafés Especiais, VOSS e Confederação
Brasileira de Tênis.
Marcelo, que integra o Time
Brasil desde 2008, fará sua 23ª
partida pelo País na Davis. É a
estreia de Jaime Oncins como
capitão da equipe, formada pelos
mineiros Marcelo e Bruno, o
cearense Thiago Monteiro, o
também mineiro João Menezes
e o paranaense Thiago Wild. Os
jovens Felipe Meligeni Alves e
Pedro Boscardin integram o grupo para treinamentos. Barbados
tem como capitão Damien Applewhaite.

A 23ª edição das 500 Milhas de Kart agora tem local
confirmado. Pelo quarto ano
consecutivo a prova de endurance mais famosa do kartismo
brasileiro será no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia, na
Grande São Paulo. Organizador
das 500 Milhas, Felipe Giaffone elogiou a estrutura do kartódromo, que possui camarotes, restaurante sobre a pista e
diversas formas de entretenimento para o público.
“O Kartódromo Granja Viana passou por muitas reformas
e melhorias nos últimos anos e
hoje é um verdadeiro complexo capaz de receber com excelência qualquer evento do
kartismo brasileiro. A 500
Milhas é uma competição que
nasceu aqui, tem toda uma história envolvida, então tenho
certeza que será uma prova
especial para todos os participantes e para os que vierem
assistir”, diz Giaffone.

Foto/ Fabricio Vasconcelos

500 Milhas de Kart será no Kartódromo
Granja Viana pelo quarto ano consecutivo

500 Milhas de Kart 2018
A 500 Milhas de Kart é a
corrida de longa duração mais
democrática no kartismo mundial, pois reúne na mesma pista
nomes consagrados na F1, Indy,
Fórmula E, Stock Car, Copa
Truck, F3 e também inclui pilotos que são amadores, mas
que competem regularmente no

KGV durante o ano e tratam a
prova como principal evento da
temporada.
A prova tradicionalmente
conta com a participação de
grandes nomes do automobilismo mundial. Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Felipe Massa, Christian Fittipaldi, Felipe

Giaffone, Hélio Castroneves,
Nelsinho Piquet, Lucas Di
Grassi e outros pilotos já fizeram história na competição e
vários deles estarão novamente no grid deste ano.
As inscrições para as 500
Milhas de Kart seguem abertas
no site oficial do Kartódromo
Granja Viana. A edição terá
duas classes correndo no mesmo grid: 500 Milhas e a Thunder Light, que tem um pacote
técnico mais econômico para
os pilotos amadores. Com um
valor fechado, todo o custo da
participação, incluindo inscrição, pneus, combustível e mão
de obra são contemplados na
Thunder Light.
A 23ª edição das 500 Milhas de Kart terá transmissão do
Sportv e do GloboEsporte.com.
A largada será às 10h da manhã.
Para mais informações sobre inscrições e valores, acesse o site do Kartódromo Granja Viana.

dina, poderia ter assumido a liderança se vencesse o Tahiti Pro
Teahupoo, mas perdeu a decisão
para o australiano Owen Wright
e está em quarto no ranking, com
o potiguar Italo Ferreira em sexto. Os outros concorrentes são
o sul-africano Jordy Smith em
segundo lugar, o norte-americano Kolohe Andino em terceiro, o japonês Kanoa Igarashi em sétimo e o próprio
Owen Wright em oitavo, que já
tem que vencer o campeonato
para superar a pontuação atual do
líder, Filipe Toledo.
Os outros brasileiros vão tentar se afastar da zona do rebaixamento, ou seja, ficar entre os 22
primeiros colocados no ranking
final, que são mantidos na elite
dos top-34 para o ano que vem.
Um novato na “seleção brasileira” do CT, Deivid Silva, conseguiu se distanciar um pouco com
o nono lugar no Tahiti Pro, que o
levou da 18.a para a 16.a posição
no ranking. Depois, tem o também paulista Caio Ibelli em 18.o
lugar, seguido pelo catarinense
Willian Cardoso em 19.o, o cearense Michael Rodrigues em vigésimo e o paranaense Peterson
Crisanto empatado em 21.o com
o francês Joan Duru, ambos fechando o G-22.
Dos que estão fora da zona de
classificação para o CT 2020 no
momento, dois estão confirman-

do suas permanências entre os
dez indicados pelo ranking do
WSL Qualifying Series, o potiguar Jadson André que lidera o
ranking e o catarinense Yago
Dora. Yago é o 27.o no ranking
do CT e Jadson está em 29.o.
Já os paulistas Jessé Mendes
em 28.o e o campeão mundial
Adriano de Souza, em 32.o,
não estão em nenhuma lista
classificatória e no momento
ficariam de fora da elite dos
top-34 que vai disputar o título mundial de 2020.
PRÓXIMAS ETAPAS – Depois do Freshwater Pro no Surf
Ranch, restarão apenas mais três
etapas do World Surf League
Championship Tour para definir
o campeão mundial de 2019. As
próximas serão o Quiksilver Pro
France, de 03 a 13 de outubro em
Hossegor, seguido pelo Meo
Rip Curl Pro Portugal nos dias
16 a 28 do mesmo mês em Peniche, última parada antes do
Billabong Pipe Masters fechar a
temporada nos dias 08 a 20 de
dezembro no Havaí, onde Gabriel
Medina festejou o bicampeonato mundial com vitória nos tubos de Pipeline.
O Freshwater Pro será transmitido ao vivo do Surf Ranch em
Lemoore, na Califórnia, pelo
www.worldsurfleague.com e
pelo Facebook Live e pelo aplicativo da World Surf League.

Pietro Fittipaldi
volta a correr em
Nurburging após
título na World Series
Penúltima etapa da DTM será disputada no histórico
circuito alemão neste final de semana e Pietro Fittipaldi
possui experiência na pista com o carro da World Series,
campeonato em que foi campeão em 2017

Foto/ Audi Media Center

A World Surf League já definiu os convidados para a oitava
das onze etapas do Championship
Tour 2019 e todos são jovens
promessas com idade de Pro Junior ainda. Um deles é o atual
campeão mundial da categoria
Sub-18, Mateus Herdy. Os outros são os americanos Kade
Matson, Crosby Colapinto e a
havaiana Gabriela Bryan. Com a
entrada do catarinense e a confirmação do paulista Caio Ibelli,
ambos substituindo os tops contundidos, o Brasil terá um terço
dos participantes do Freshwater
Pro, treze surfistas. No ano passado, os brasileiros dominaram
as ondas da piscina do Surf Ranch, com Gabriel Medina sendo o
campeão e Filipe Toledo ficando em segundo lugar no evento
que terá sua segunda edição na
próxima semana, dias 19, 20 e
21 em Lemoore, na Califórnia,
Estados Unidos.
O formato da competição
terá algumas modificações esse
ano. Os 36 competidores serão
agora divididos em seis baterias
de seis atletas na primeira fase.
Cada surfista terá direito a surfar duas ondas para a direita e
duas para a esquerda, intercaladamente, ou seja, um por vez.
Serão computadas a maior nota
recebida na direita e a maior na
esquerda, isso para eles mostrarem suas habilidades surfando de

Foto/Kelly Cestari

Com o convite para o campeão mundial Pro Junior, um terço dos participantes da etapa do WSL Championship Tour na piscina do Surf Ranch na próxima semana na Califórnia serão brasileiros

Pietro Fittipaldi
O brasileiro Pietro Fittipaldi disputará a penúltima rodada
dupla da DTM neste final de
semana em Nurburgring, circuito histórico da Alemanha
que já recebeu 40 Grandes Prêmios de F1. O piloto da equipe
WRT Audi Sport correu no traçado na World Series há dois
anos, quando foi campeão da
categoria de monopostos.
“Nurburgring é um circuito
muito especial para a história do
automobilismo alemão e também para a F1. Lembro que pilotei nessa pista em 2017 na World
Series, inclusive liderando treino. Agora estou em um carro
completamente diferente, que é
o da DTM, e espero fazer duas
boas corridas em mais esse desafio”, diz Pietro, que foi campeão da World Series com seis
vitórias e 10 poles em 2017.
Piloto de testes da Haas na
F1, Fittipaldi disputa a temporada completa da DTM com a

Audi em 2019. O piloto teve
destaque em Misano com um
top-5 e vem de um sétimo lugar na etapa passada em Lausitzring, ajudando na pontuação
da Audi para a equipe garantir
o título de marcas antecipação.
“Estamos vindo de uma etapa em que fomos competitivos
nas duas corridas e evoluímos
bastante também nos classificatórios. Vamos seguir esse
caminho para Nurburgring,
uma pista desafiadora e que a
Audi tem um bom histórico de
vitórias”, diz Pietro, que é neto
de Emerson Fittipaldi.
O classificatório para a primeira prova será no sábado às
5h10, com a largada programada para as 8h30. O segundo
classificatório será no domingo às 4h45 e a corrida 2 também acontece no mesmo dia,
às 8h30 (horários de Brasília).
As duas provas serão transmitidas ao vivo no BandSports.
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Cayenne Plug-in Hybrid vendido no Brasil
Como parte das iniciativas de E-Performance, a Porsche lança no Brasil a nova versão do Cayenne E-Hybrid. Um grande sucesso em sua geração anterior, a pré-venda
do novo modelo iniciou-se em agosto, com
preço público sugerido a partir de R$
435.000.
Um motor V6 de três litros (250 kW /
340 cv) foi combinado com um motor elétrico (100 kW / 136 cv) para gerar 340 kW (462
cv) de potência. O torque máximo, de 700
Nm, é disponibilizado logo acima da rotação
de marcha lenta. A propulsão híbrida plug-in
do Cayenne permite a aceleração de 0 a 100
km/h em 5,0 segundos e uma velocidade máxima de 253 km/h. O novo Cayenne E-Hybrid pode percorrer uma distância de 44 quilômetros e alcançar velocidade de 135 km/h
usando apenas eletricidade.
Enquanto o desempenho do motor a
combustão melhorou moderadamente em 5
kW (7 cv) em relação ao do seu antecessor,
atingindo 250 kW (340 cv), a performance
do motor elétrico agora está mais de 43 por
cento maior, com 100 kW (136 cv). Combinados, os dois geram uma potência total de
340 kW (462 cv).
A tecnologia Sport Response (Resposta Esportiva), derivada do supercarro 918
Spyder, é um novo acréscimo. Ela permite
que o motor elétrico possa ser usado em
todos os modos do pacote Sport Chrono de
série para um ganho adicional na performance. Isso quer dizer que o máximo torque do
sistema está disponível assim que você pressiona o pedal do acelerador. Dependendo da
situação de condução e da necessidade de
desempenho, o motorista continua a usu-

fruir do torque adicional ao longo de toda a
faixa de rotações. A duração do impulso adicional e a carga da bateria durante o percurso
dependem do modo de condução selecionado. Nos modos voltados a desempenho Sport e Sport Plus - virtualmente toda a energia da bateria pode ser usada para impulsão.
No modo Sport, a bateria é carregada apenas
na medida necessária para uma nova ação de
impulsão. No modo Sport Plus, a bateria é
recarregada o mais rapidamente possível. Os
outros modos privilegiam a máxima eficiência de condução.
A capacidade da bateria foi significativamente melhorada no Cayenne E-Hybrid,
juntamente com a autonomia com eletricidade e as reservas para impulsão: em comparação com o modelo anterior, a capacidade
aumentou de 10,8 para 14,1 kWh. Isso equivale a um aumento de aproximadamente 30
por cento. A bateria com resfriamento líquido, alojada sob o assoalho de carga na traseira do carro, consiste de oito módulos de células, cada um deles com 13 células prismáticas de íons de lítio. A bateria de alta voltagem é carregada totalmente em 7,8 horas através de uma conexão de 230 volts e 10 amperes. Se for usado o carregador de bordo opcional de 7,2 kW e uma conexão de 230 volts
com 32 amperes como alternativa ao carregador de série de 3,6 kW, a bateria é “preenchida” novamente em apenas 2,3 horas.
Novo módulo híbrido e câmbio com
trocas rápidas
A Porsche reprojetou o trem de força do
Cayenne E-Hybrid. O módulo híbrido consiste de uma combinação altamente integrada do motor elétrico com uma embreagem de

separação. Diferentemente do sistema eletrohidráulico anterior, com atuador mecânico, a embreagem de separação agora é operada eletromecanicamente, o que garante tempos de reação ainda mais rápidos. A transmissão ganhou o novo câmbio Tiptronic S
recentemente desenvolvido para toda a linha Cayenne, com oito velocidades. A caixa
de câmbio automática não apenas permite
uma arrancada mais confortável e suave, mas
também aumenta significativamente a velocidade das trocas de marchas. A interrupção
da força de tração durante o processo de

troca também foi reduzida ainda mais.
Com o sistema de Gerenciamento de
Tração da Porsche (Porsche Traction Management - PTM), o Cayenne E-Hybrid
possui tração ativa permanente nas quatro
rodas distribuída através de uma embreagem
multidiscos eletronicamente comandada,
controlada por mapeamento. Com sua ampla faixa de distribuição de torque, esse sistema proporciona claras vantagens em termos de dinamismo de condução, agilidade,
controle de tração e capacidade off-road.
Graças ao chassi completamente novo, o

Cayenne E-Hybrid proporciona o mesmo
dinamismo de condução de carro-esporte
disponível em todos os modelos da nova
geração do Cayenne. O sistema de gerenciamento ativo da suspensão (Porsche Active
Suspension Management - PASM) é disponibilizado de série. Itens opcionais incluem
o sistema elétrico de estabilização de rolagem Porsche Dynamic Chassis Control
(PDCC) e um engate para reboque para cargas de até 3,5 toneladas.
A Porsche está expandindo sua gama de
sistemas de assistência e itens opcionais para
toda a linha, com uma variedade de inovações. Pela primeira vez, o head-up display é
oferecido num Porsche: ele projeta todas as
informações mais importantes sobre a condução diretamente na linha de visão do motorista, num mostrador totalmente colorido.
Outros novos itens agora disponíveis no
Cayenne são o copiloto digital inteligente
Porsche InnoDrive com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, bancos com
massagem, um para-brisa aquecido, aquecimento independente com controle remoto e
rodas de 22 polegadas de metal leve.
A Porsche vem investindo na infraestrutura de recarga. No Brasil já foram instalados carregadores elétricos em cinco estados em diversos parceiros do alto segmento,
como hotéis, clubes de Golfe, Shoppings,
entre outros. Essa estratégia assegura aos
clientes de veículos híbridos Plug-in a possibilidade de carregar seus modelos tranquilamente nos locais que frequentam. A localização das estações de carregamento da Porsche pode ser encontrada na página https://
www.porsche-eperformance.com.br/

Chega ao país o elétrico Nissan LEAF

A Nissan iniciou oficialmente no Brasil
as vendas da segunda geração do Nissan
LEAF, o veículo 100% elétrico mais comercializado do mundo. O modelo, que representa um novo patamar para o mercado de
carros elétricos produzidos em larga escala,
chega à América Latina totalmente reinventado para oferecer ainda mais autonomia,
design diferenciado e moderno, e uma série
de tecnologias avançadas.
O Novo Nissan LEAF passa a estar disponível em um grupo de concessionárias
especialmente preparadas para vender e atender aos clientes de carros elétricos. Nesta
fase inicial, a Nissan oferece o seu modelo
em sete lojas de cinco estados e do Distrito
Federal: São Paulo (duas lojas), Rio, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Brasília.
Seu preço sugerido é de R$ 195 mil, valor
que inclui o kit completo de equipamentos
de recarga para casa e rua, com o carregador

homologado pela Nissan, que já vem com a
instalação, um cabo de recarga de emergência e um adaptador para plug do tipo 2.
Para vender o Novo Nissan LEAF, as
equipes de showroom e oficina das concessionárias passaram por um treinamento especial e as lojas receberam equipamentos
próprios para a manutenção de carros elétricos. No pós-venda, há um atendimento específico no SAC da Nissan e a assistência
técnica também tem procedimentos diferenciados. O Novo Nissan LEAF tem garantia
de 3 anos sem limite de quilometragem, enquanto o conjunto de baterias tem garantia
de oito anos ou 160 mil km.
Entre os destaques das tecnologias de
condução inteligente do Novo Nissan LEAF
está o e-Pedal. Esta inovação permite ao motorista simplificar movimentos na hora de
acelerar, desacelerar e parar o carro, pois pode
utilizar somente o pedal do acelerador para

todas essas ações – algo revolucionário e que
representa uma nova maneira de dirigir.
O funcionamento é extremamente simples: soltando o pedal do acelerador, o carro
irá parar de forma gradual e suave, sem necessidade de se pressionar o pedal do freio.
Com taxa de desaceleração de até 0,2 g, o ePedal elimina a necessidade de os motoristas moverem constantemente o pé do pedal
do acelerador para o de freio para reduzir a
velocidade ou parar o veículo completamente, ajudando, assim, a diminuir o estresse e
aumentando o prazer de dirigir. Embora o
pedal de freio convencional ainda deva ser
usado em situações de frenagens mais bruscas, o sistema permite que os motoristas
acionem apenas um pedal em 90% das necessidades de direção.
Além do e-Pedal, o Novo Nissan LEAF
está equipado com Alerta Inteligente de Mudança de Faixa, Sistema Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa, Assistente Inteligente de Frenagem de Emergência, Controle Inteligente de Velocidade, Sistema de
Advertência de Ponto Cego, Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento, Alerta
Inteligente de Atenção do Motorista, Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus
e Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro.
Somados a itens como seis airbags, controles de estabilidade e tração, freios ABS
com distribuição de força, sistema Isofix de
cadeiras infantis e uma carroceria reforçada,
o Nissan Intelligent Safety Shield ajuda o
carro e o motorista a monitorar o movimento em torno do veículo, responder a ações
inesperadas e a se proteger.
Os sistemas identificam se o carro está
saindo da faixa sem que se perceba, se há
pessoas ou objetos atrás do veículo durante
uma manobra, veículos em pontos cegos no
retrovisor; sinais de fadiga do condutor, entre outras ações preventivas. A condução
também fica mais segura com o controlador

automático de velocidade inteligente, que
monitora a distância do carro da frente (que
pode ser definida no painel) e freia o Novo
Nissan LEAF caso necessário, checa constantemente a pressão dos pneus, além, claro, da visualização de todo o entorno do veículo com o uso das quatro câmeras que formam a Visão 360º na tela do sistema multimídia.
Além dos sistemas inteligentes do e-Pedal e do Nissan Intelligent Safety Shield, o
Novo Nissan LEAF é equipado com controles de tração e estabilidade; sistema de
partida em rampas; controle dinâmico de
chassi (disponível no Kicks também e que
reúne os controles inteligentes de freio e curvas e o estabilizador de carroceria); vidros
elétricos; volante com revestimento sintético e comandos de som, telefone e computador de bordo; encosto do banco traseiro bipartido (60/40); porta-luvas com iluminação; luzes diurnas de led (DLR); rodas de
liga leve aro 17; modo de condução ECO;
bancos dianteiros com aquecimento; ar-condicionado automático; seis airbags (laterais,
dianteiros e de cortina); multimídia A-IVI
com tela colorida sensível ao toque, entre
outros.
Condução limpa e eficiente
O conjunto atualizado de baterias de íonlítio de 40 kWh proporciona desempenho
linear e estimulante ao entregar potência equivalente a 149 cavalos (110 kW), 37% mais
do que a geração anterior, e torque de 32,6
kgfm (26% maior), resultando em acelerações ainda melhores. É mais desempenho
com emissão zero.
Esta nova bateria de íon-lítio oferece
autonomia de 389 km no ciclo WLTP e 240
km no ciclo americano, satisfazendo as necessidades de condução da maioria dos proprietários.
O condutor do Novo Nissan LEAF ainda conta com a possibilidade de decidir en-

tre três modos de condução: ECO, que ajuda
a limitar o desempenho do motor e a economizar energia; “B”, que usa uma frenagem
regenerativa mais potente, para recarregar
com mais eficiência a bateria, mas sem comprometer a potência do veículo; e “D”, o
modo de operação normal com a potência
máxima do motor.
O Novo Nissan LEAF conecta motoristas, veículos e pessoas por meio de sua central multimídia inteligente A-IVI, de fácil
utilização, com tela sensível ao toque e colorida de 8 polegadas. O equipamento permite
o uso de aplicativos muito requisitados atualmente como Waze, Spotify, Deezer, Google Maps, WhatsApp, Car Play e Android
Auto, além de muitos outros.
Com o aplicativo Door-To-Door instalado em um telefone móvel é possível ter um
GPS diferenciado e muito mais ágil. Com
ele, pode-se inserir um destino no aplicativo
antes de entrar no veículo. Quando estiver
dentro do Novo Nissan LEAF pronto para
sair, telefone e central sincronizam e traçam
automaticamente a rota para agilizar o processo. Fácil e simples. Já o sistema Over
The Air permite a atualização do software
da central utilizando apenas uma rede de WiFi, sem necessidade de ir ao concessionário
para a troca do cartão SD.
Utilizando Car Play ou Android Auto, o
motorista pode contar com a assistência de
voz, que ajuda a responder mensagens de
texto, traçar rotas no GPS utilizando os contatos do telefone, e muitas outras funções.
Quando a Nissan fala de integração, ela
vai além da relação homem-máquina. O
Novo Nissan LEAF é o único carro elétrico
com a tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), que
permite carregamento bidirecional. Na prática, ela transforma o carro em uma bateria
sobre rodas, pois permite que o carro seja
carregado e devolva energia à rede ou a uma
casa, se necessário.

Nacionais

Toyota Yaris 2020 já esta disponível
A linha Toyota Yaris 2020 já está disponível para pedidos ao mercado nacional. A
principal novidade está em conectividade. A
partir da versão XL Plus Tech, o Yaris passa
a contar com os sistemas Android Auto e
Apple Car Play integrados na central multimídia. Em design, a maior mudança está na
versão aventureira urbana X-Way, que agora
possui pintura dual tone e rodas exclusivas.
Disponíveis nas carrocerias hatch e sedã,
o Yaris segue equipado com motores que
garantem um ótimo desempenho, dirigibilidade e economia de combustível. São eles:
1.3 Dual VVT-i, entregando 101 cv a 5.600
rpm, quando abastecido com etanol, e 94 cv,
a 5.600 giros, com gasolina, e o 1.5 litros
Dual VVT-i, que rende 110 cv de potência a
5.600 rpm, com etanol, e 105 cv, a 5.600
giros, com gasolina. As opções de transmissões são automática CVT ou manual de seis
velocidades.
Com o objetivo de aprimorar a experiência de conectividade dos clientes, a Toyota oferece no Yaris 2020, os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, disponíveis a
partir da versão XL Plus Tech. Com uma
interface simples e intuitiva, é possível espelhar os principais aplicativos de um smartphone e utilizá-los no painel do veículo.
Entre eles estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsApp, além das
funções de ligação e mensagens de texto originais de cada sistema.
Clientes da linha Yaris 2019, também a
partir da versão XL Plus Tech, podem atualizar o sistema de seus veículos. O serviço
poderá ser agendado em toda a rede de concessionárias da marca a partir do início de

setembro. O procedimento consiste na atualização de software com licenças de utilização Google e Apple e na instalação de um
microfone na central multimídia compatível
com as funções de controle de voz.
O serviço tem um custo de R$ 429,99,
já incluindo mão-de-obra, e leva cerca de uma
hora para ser realizado mediante agendamento prévio.
Versão X-Way com nova pintura
A versão X-Way do Yaris possui apelo
visual pensado para agradar um público de
perfil aventureiro urbano. Na linha 2020, o
Yaris X-Way será oferecido em três opções
de cores dual tone. São elas: preto e branco,
preto e vermelho e preto e cinza. Também
incrementando seu estilo exclusivo e visual
mais esportivo, o modelo recebeu novas ro-

das diamantadas em tons mais escuros.
A Toyota lançou o Yaris com a ideia de
oferecer o modelo mais completo de sua categoria, priorizando conforto, tecnologia,
segurança e diversos itens de conveniência.
Desde a versão de entrada XL com câmbio
manual, a linha traz de série computador de
bordo, comandos no volante, controle de
estabilidade (VSC), tração (TRC), freios com
sistema ABS e assistente de partida em rampa (HAC). Além disso, o modelo também é
equipado com direção eletro assistida progressiva (EPS), ar-condicionado, faróis com
regulagem elétrica, e os obrigatórios airbags
duplos dianteiros. A versão XL com câmbio
CVT adiciona itens como controle de velocidade de cruzeiro e função Eco Driving do
computador de bordo.

A partir da versão XL Plus Tech, o cliente terá rodas de liga leve 15’’, descansabraços traseiro, detalhes internos na cor prata, ar-condicionado automático e digital, chave inteligente presencial, Smart Entry e sistema de partida sem chave tipo Start Button.
Já a versão XS contempla todos os equipamentos da XL Plus Tech, adicionando
manopla do câmbio e revestimento das portas em couro, grade com detalhes cromados,
roda de liga leve de 15" dual tone (preto e
prata), bancos de couro, retrovisor externo
com rebatimento elétrico, câmera de ré, tapetes em carpete e computador de bordo
com tela de 4.2" com tecnologia TFT.
A versão X-Way, além de todos os itens
da XS, ganha um visual diferenciado e exclusivo com a pintura dual tone e novo design
YARIS HATCHBACK 1.5L XLS
X-WAY
XS
1.3L XL Plus Tech
XL
CVT
MT
YARIS SEDÃ
1.5L XLS
XS
XL Plus Tech
XL
MT
*preço com pintura metálica incluída

de roda, além de rack no teto, apliques de
para-choque e para-lama, frisos nas laterais
e logotipo X-Way na parte traseira. O nome
da versão, de grafia personalizada, também
aparece estampado nos tapetes do motorista e passageiro dianteiro.
Para a versão topo de linha XLS, o modelo oferece teto solar, sensor de chuva,
maçanetas cromadas, faróis projetores com
lâmpadas halógenas, lanternas em LED e
sete airbags, adicionando aos dois frontais,
dois laterais, dois de cortina e um de joelhos
para o motorista.
Versões e Preços
O Yaris continua sendo oferecido em 11
versões, incluindo a X-Way, disponível apenas para a carroceria hatchback. Confira a
lista com todas elas e seus valores para a
linha 2020:
CVT R$ 83.990,00
R$ 81.990,00
R$ 77.990,00
R$ 71.990,00
R$ 68.590,00*
R$ 66.490,00*
CVT R$ 85.990,00
R$ 80.990,00
R$ 75.190,00
R$ 69.990,00*
R$ 68.490,00*
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