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Projeto que amplia posse de
 arma no campo é sancionado

Estimativa da Conab indica redução
de 20,5% na safra de café este ano
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Governo vai desbloquear mais
 R$ 8,3 bilhões do Orçamento

STF homologa acordo de
R$ 1 bi para Amazônia e
R$ 1,6 bi para educação

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 18 de setembro de 2019www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,07
Venda:       4,07

Turismo
Compra:   4,06
Venda:       4,30

Compra:   4,51
Venda:       4,51

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

35º C

19º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Brasil busca no Pré-olímpico
garantir vaga para

Tóquio 2020
O vôlei de praia estreou

em Jogos Olímpicos em
Atlanta (EUA), em 1996. De
lá para cá a modalidade esteve
presente em todas as edições
com Brasil entre os protago-
nistas. Para Tóquio 2020, pela
primeira vez na história, será
realizado um torneio Pré-
Olímpico. A competição co-
meça nesta quarta-feira (18),
em Haiyang, na China. O Bra-
sil, que tem 13 medalhas (três
de ouro, sete de prata e três de
bronze), participa da compe-
tição com Ângela/Carol Hor-
ta (DF/CE), no feminino, e
André/George (Es/PB), no
masculino.                 Página 8
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Ângela  e Carol Horta conseguiram duas medalhas em
competições na China em 2019

Brasileiros começam a
embarcar para Doha e a

disputa do Mundial

Geisa Coutinho

O paranaense Alexsandro
Melo (Orcampi) e a fluminense
Geisa Coutinho são os primeiros
brasileiros dos 43 convocados (25
homens e 18 mulheres) a seguir
do Brasil para o Campeonato Mun-
dial de Doha, que será disputado
de 27 de setembro a 6 de outubro,
no Catar. Os dois embarcam no
voo TK 194, da Turkish Airlines,
via Istambul (TUR), no Aeroporto
Internacional de Guarulhos, em
São Paulo.                     Página 8F
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A 29ª etapa de F-4 da Asso-
ciação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp) trouxe ainda
mais emoção ao campeonato.
Na noite da segunda-feira Bru-
no Biondo conquistou uma
bela vitória no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP), e
ao lado de Emílio de Bisceglie
é o novo líder do quarto turno
após as cinco provas desta fase,
com 96 pontos. A vice-lideran-

Akasp: Bruno Biondo/
Emílio de Bisceglie lideram

turno após vitória
ça agora é dividida entre An-
dré Relvas/Luiz Reche e Hé-
lio Bianchi/Alberto Otazú,
segundo colocado nesta cor-
rida, com 89 pontos.

“Cometi um erro na séti-
ma volta quando liderava e já
tinha dois segundos de vanta-
gem. O Bruno (Biondo) mere-
ceu esta vitória, pois estava rá-
pido, consistente e não come-
teu nenhum erro.      Página 8

Argentina
mantém
preço da
gasolina

congelado até
novembro
Após ataques aéreos à re-

finaria de Abqaiq, na Arábia
Saudita, os preços internacio-
nais do petróleo dispararam.
Na Argentina, o governo anun-
ciou que manterá os preços da
gasolina congelados até o
dia 12 de novembro, conforme
havia sido anunciado em
meados de agosto, entre outras
medidas para amenizar os im-
pactos da inflação e levar alí-
vio a trabalhadores argentinos.

Preocupado com a infla-
ção, que deve chegar este
mês a 6% e este ano a 55%,
o governo argentino decidiu
manter o congelamento do
preço da gasolina que havia
sido determinado por meio
de um decreto.

Segundo as empresas dis-
tribuidoras de combustíveis, o
valor de venda já está defasado
em 38%, uma vez que deveria
ser vendido por US$ 1,2/litro
e está sendo distribuído por
US$ 0,8/litro.              Página 3

Primeiro caso
de febre suína

africana é
confirmado na
Coreia do Sul

O governo da Coreia do Sul
confirmou o primeiro caso de
febre suína africana, um tipo
altamente contagioso.

O ministro da Agricultura,
Kim Hyeon-soo, anunciou na
terça-feira (17) a confirmação
de um caso em um criadouro
de porcos na cidade de Paju,
província de Gyeonggi, perto
da zona desmilitarizada entre
as duas Coreias.

Cinco porcos foram en-
contrados mortos  na segun-
da-feira (16), e a infecção
foi confirmada por meio de
testes.                        Página 3

O governo decidiu
descontingenciar  mais R$ 8,3
bilhões do Orçamento para dis-
tribuição entre ministérios. A in-
formação foi confirmada na ter-
ça-feira (17) pelo ministro-chefe
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
ao chegar ao Senado para uma
série de reuniões. Segundo o mi-
nistro, o decreto que redistribui
os recursos deve ficar pronto na
semana que vem.

“Ontem tivemos uma reunião
onde nós descontingenciamos
mais de R$ 8,3 bilhões. Ama-
nhã vai ter uma conversa de
consolidação disso para que até
o final desta semana, princípio
da próxima, a gente tenha as

portarias prontas e o decreto
para poder fazer a
redistribuição”, disse. Onyx ar-
gumentou que os bloqueios no
Orçamento são uma espécie de
poupança forçada para garantir
que os recursos possam ser usa-
dos ao longo de todo o ano.

Do total que será
descontingenciado nos próximos
dias, o montante de cerca de R$
1,9 bilhão será para o Ministério
da Educação (MEC). “O MEC
vai ter praticamente R$ 1,9 bi-
lhão de descontingenciamento.
Vai poder atender às universida-
des, vai tudo ficar bem, como a
gente disse que ia fazer”, acres-
centou.                     Página 3

A Petrobras informou, por
meio de nota, que está monito-
rando o mercado internacional
de petróleo, em função dos ata-
ques a uma refinaria na Arábia
Saudita.

Os ataques aéreos à refina-
ria de Abqaiq resultaram na ele-
vação dos preços internacionais
do petróleo.

Por enquanto, não há previ-
são de reajuste de preços nos
produtos negociados pela esta-
tal, como os combustíveis e de-

Petrobras diz que não há
previsão para reajuste de preços

rivados de petróleo.
Segundo a Petrobras, a cota-

ção internacional do petróleo
apresenta volatilidade e a alta
súbita de preços “pode ser ate-
nuada na medida em que maio-
res esclarecimentos sobre o
impacto na produção mundial
sejam conhecidos. A Petrobras
decidiu por  acompanhar  a  va-
riação  do  mercado  nos  próxi-
mos dias  e  não fazer um  ajuste
de forma imediata”, diz a nota.
(Agencia Brasil)
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Supremo  Tribunal Federal

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), homologou  na terça-
feira (17) o acordo para destinar
R$ 1 bilhão para a preservação da
Amazônia, e R$ 1,6 bilhão para a
área de educação. Os recursos
têm como origem uma multa paga
pela Petrobras às autoridades bra-

sileiras após um acordo junto ao
governo dos Estados Unidos.

Com a homologação, Mora-
es autorizou a transferência “ime-
diata” do dinheiro, que se encon-
tra depositado em uma conta na
Caixa Econômica Federal, para a
conta única do Tesouro Nacional.

Do total de R$ 1 bilhão des-

tinado à Amazônia Legal, R$
430 milhões devem ser repas-
sados pela União aos estados da
região, levando em considera-
ção a área desmatada e o núme-
ro de focos de queimadas em
cada estado, entre outros fato-
res, como área territorial e po-
pulação estimada.         Página 4
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Governo lança campanha
para jovem valorizar vínculo

social real

Previdência Municipal:
Prefeitura irá economizar cerca

de R$ 406 milhões em 2019
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Firmado acordos com Agência de
Cooperação Internacional do Japão

Previdência Municipal:
Prefeitura irá economizar cerca

de R$ 406 milhões em 2019
A Prefeitura de São Paulo

já está colhendo os frutos da
reforma da previdência muni-
cipal, sancionada pelo prefei-
to Bruno Covas em dezembro
de 2018. A previsão, segundo
levantamento produzido pelo
Instituto de Previdência Mu-
nicipal  de  São Paulo
(IPREM) após o período de
noventena, é que a capital te-
nha uma inédita tendência de
inversão no déficit previden-
ciário com uma economia de
cerca de R$ 406 milhões, va-
lor suficiente, por exemplo,
para a construção de três mil
casas populares, em 2019.

O plano equacionou a dinâ-
mica do passivo previdenciá-
rio. Assim, houve um ajuste na
alíquota de contribuição dos
servidores, que passou de 11%
para 14%, e da Prefeitura, de
22% para 28%.

“Criamos um novo regime
para quem ingressa no serviço
público e que agora tem sua
aposentadoria limitada ao teto
do regime geral, que atualmen-
te é R$ 5.839,45. Trata-se de
uma questão de justiça. En-
quanto o valor médio de uma
aposentadoria no setor privado
não passa de R$ 1,4 mil, no
serviço público municipal esse
número chega a R$ 7,9 mil,
seis vezes mais”, explicou o
prefeito Bruno Covas.

Pela primeira vez, desde
que a previdência paulistana
iniciou sua trajetória deficitá-
ria, é possível prever, no lon-
go prazo, uma redução do abis-
mo entre receita e despesa.
Antes, os valores de estimati-
vas anuais subiam constante-
mente sem que houvesse pre-
visões de alivio no orçamento
futuro. 

A Lei Municipal 17.020/18
tem consideráveis perspectivas
de ganhos para o orçamento da
capital paulista tanto no curto
quanto no longo prazo, e trou-
xe uma perspectiva de estabi-
lização do déficit atuarial no
longo prazo.

“Além de contribuir para a
melhoria de vida da população
liberando recursos para saúde,
educação, transporte e outras
áreas, as mudanças devem ga-
rantir a aposentadoria dos atu-
ais e futuros servidores”, dis-
se o prefeito.

No curto e médio prazos a
administração municipal terá
resultados evidentes com a re-
dução das previsões de déficit
para os próximos 10 anos che-
gando a R$ 8,36 bilhões entre
2020 e 2029, quase 15% do
orçamento anual do município.

As ações da administração

municipal não param por aí. 
Mudanças nos fluxos de pro-
cessos para concessão de apo-
sentadorias e pensões com ma-
nuais unificados, novos siste-
mas informatizados e treina-
mento, vão se somar à audito-
ria de mais de 600 processos
de aposentadorias já concedi-
das com resultados nominais
esperados de R$ 920 milhões
nos próximos seis anos.

Segundo Covas, ainda será
possível melhorar esse cenário
e até eliminar o déficit. “A re-
forma constitucional precisa
alcançar estados e municípios.
Com o aumento da idade mí-
nima e as mudanças necessá-
rias na previdência comple-
mentar, São Paulo poderia
economizar mais R$ 9 bilhões
em dez anos. O suficiente para
dobrar todo o Programa de
Metas previsto para 2020”, fi-
naliza o prefeito.

O Governador João Doria
iniciou a agenda de compromis-
sos da Missão Japão na manhã de
terça-feira (17), em Tóquio, em
reunião com o Vice-presidente
da Agência de Cooperação Inter-
nacional do Japão, Koshikawa
Kazuhiko. No encontro, foram
fechados novos acordos de co-
operação nas áreas de agronegó-
cio, meio ambiente, segurança
pública e defesa civil. O convê-
nio começa a ser desenvolvido
já na próxima semana.

“Esse encontro teve resulta-
do bastante positivo. O Japão
tem muita experiência em téc-
nicas de salvamento, face a ter-
remotos e situações que enfren-
ta relacionadas ao clima, e rece-
berá representantes da Defesa
Civil e do Corpo de Bombeiros
paulista para troca de experiên-
cias. Vamos aprender com quem
entende muito sobre o tema. Em
segurança pública, representan-
tes da Polícia Militar terão aces-
so a tecnologia e equipamentos
japoneses para aperfeiçoar o tra-
balho que já é feito em São Pau-
lo”, disse Doria.

Prioridades para a agência
japonesa, os projetos paulistas

de meio ambiente e desenvolvi-
mento sustentável também rece-
berão atenção especial. “A ideia
é incrementar programas para
despoluição dos rios Tietê e Pi-
nheiros e de preservação da
Mata Atlântica”, declarou o Go-
vernador.

“Já temos projetos de coo-
peração com o Governo de São
Paulo, por meio da Sabesp, nas
áreas de fornecimento de água e
saneamento básico. Vamos au-
mentar essa cooperação para
despoluição dos rios com novas
tecnologias”, completou o Vice-
presidente da agência japonesa.

Agronegócio e infraestru-
tura

Doria também discutiu pro-
jetos para incrementar os seto-
res de agronegócio e infraestru-
tura com a Agência de Coopera-
ção Internacional do Japão e a
Sojitz Corporation,  trading  japo-
nesa focada em agricultura, má-
quinas e projetos de infraestrutu-
ra, durante encontro com Satoshi
Awaya, CEO da companhia.

“A Agência de Cooperação
abriga centenas de empresas de
pequeno e médio porte que re-

presentam 80% da economia do
Japão. O país é um grande con-
sumidor dos produtos brasilei-
ros. São Paulo exporta grãos,
proteína animal, suco de laran-
ja, álcool, açúcar e etanol. A So-
jitz, no Brasil, é sócia majoritá-
ria da Braskem. Esperamos
apoio para o agronegócio e nos-
sos projetos de infraestrutura”,
afirmou Doria.

Mais cedo, no encontro com
o Presidente do Japan Bank for
Internacional Coooperation, No-
bumitsu Hayashi, a delegação pau-
lista apresentou o plano de deses-
tatização do Governo de São Pau-
lo. Atualmente, o Estado tem 21
grandes projetos de concessão e
PPPs (parcerias público-priva-
das) em andamento, com poten-
cial de investimentos da ordem
de R$ 40 bilhões.

São Paulo e Japão
Desde 1973, o Governo de

São Paulo já assinou 21 acordos
de cooperações com o Japão em
setores variados como seguran-
ça pública, meio ambiente, de-
senvolvimento econômico e
educação, entre outros.

No Brasil, a comunidade ja-

ponesa conta com mais de 1,6
milhão de pessoas. Desse total,
1 milhão vive no estado de São
Paulo. A cidade com o maior
número de japoneses fora do
Japão é a capital paulista, com
mais de 350 mil. Já os cidadãos
brasileiros no Japão são cerca de
180 mil, segundo dados tabula-
dos em 2014.

A presença industrial e em-
presarial japonesa em São Pau-
lo abrange os setores automoti-
vo, eletroeletrônico, construção
imobiliária, financeiro, trans-
portes, produtos químicos, con-
sultoria e outros. Yamaha Motor,
Toyota, Sony, Nissan, Mitsubishi
e Epson são algumas das empre-
sas em destaque.

Polos de desenvolvimento
O Governo do Estado pro-

moveu a criação de 12 polos de
desenvolvimento econômico 
neste ano. O objetivo dos polos
é incentivar o aumento da pro-
dutividade da indústria com atra-
ção de investimentos e geração
de emprego e renda, reunindo
políticas para determinados se-
tores produtivos em cada região
geográfica de São Paulo.

SP recebe feira internacional sobre
infraestrutura aeroportuária

Na última quarta-feira (11),
o secretário de Turismo do Es-
tado, Vinicius Lummertz, minis-
trou palestra sobre políticas pú-
blicas para avanço do setor aé-
reo paulista no International Bra-
zil Air Show (IBAS), feira reali-
zada no GRU Airport para desen-
volver e consolidar o mercado
de infraestrutura aeroportuária.

Durante a rodada de conver-
sa, o titular da pasta apresentou
a diversos representantes da ini-
ciativa privada o Programa São

Paulo Pra Todos. “Demonstra-
mos que, ao reduzir o ICMS de
25% para 12% do querosene de
aviação QAV, criamos novos
voos”, enfatizou o secretário.

Vinicius Lummertz também
mostrou a nova campanha inter-
nacional para divulgar os desti-
nos paulistas. “O turismo é uma
dimensão econômica que movi-
menta cerca de 52 setores. En-
quanto a economia brasileira cres-
ceu 0,4%, o turismo avançou
3,1% no País no primeiro semes-

tre. Em São Paulo, o crescimento
do turismo foi ainda maior, de
7,7% neste ano, comprovando que
o setor de serviços progride cada
vez mais”, completou.

Cooperação
O secretário-executivo da

pasta estadual, Marcelo Costa,
participou de uma mesa redon-
da do evento, na última quinta-
feira (12), sobre a importância
da cooperação nos setores da
aviação e turismo.

O tema central envolveu as
estratégias de desenvolvimento
por meio de políticas públicas e
de mercado para o avanço eco-
nômico sustentável do setor e
discussões específicas desse
ecossistema.

“Estamos trabalhando para
inserir o destino São Paulo no
Brasil e no mundo. Nosso foco
é potencializar o turismo paulis-
ta, pois, com ele, outros setores
da economia também se aque-
cem”, disse Marcelo Costa.

Governo autoriza investimento
de R$ 4,25 milhões em 4 cidades da

região de Campinas
O Governador em exercício

Cauê Macris voltou à região de
Campinas na terça-feira (17) e
cumpriu agenda para autorização
de novos investimentos estaduais
em quatro municípios. Pela ma-
nhã, ele deu aval à liberação de
R$ 750 mil para obras em Capi-
vari e de R$ 1,1 milhão para ser-
viços em Conchal. À tarde, Cauê
autorizou R$ 1,6 milhão para
Aguaí e R$ 800 mil para Santo
Antônio de Posse.

Presidente da Assembleia Le-
gislativa, Cauê Macris assumiu o
Governo no último domingo (15),
já que o Governador João Doria e
o Vice-governador Rodrigo Garcia
estão em agendas internacionais
em busca de novos investimentos
privados para São Paulo.

“Agradeço a oportunidade que
ambos me deram de representar
nosso Estado neste momento”,
disse o Governador em exercício.

Cauê Macris foi recepciona-
do na Prefeitura de Capivari às 9h
e autorizou a liberação de R$ 350
mil para custeio de serviços de
odontologia, enfermagem e labo-
ratório, além de outros R$ 400
mil para investimentos em infra-
estrutura urbana. “O Governo tem
feito esse trabalho. É importante
ter uma boa relação com todos
os municípios de nosso Estado”,
afirmou.

Na sequência, Cauê Macris
visitou Conchal. O Governador
em exercício anunciou um con-
vênio de R$ 600 mil para cons-
trução de quatro novos reserva-

tórios de água, além de autoriza-
ção de R$ 500 mil para pavimen-
tação e obras de infraestrutura no
distrito industrial da cidade.

“Com a crise orçamentária
que os municípios passam no dia
a dia, os investimentos muitas ve-
zes faltam. E aí a necessidade de
atuação do Governo do Estado
investir em infraestrutura urba-
na, saúde e saneamento, que são
três prioridades para o Gover-
nador João Doria”, declarou
Cauê Macris.

Em Aguaí, o Governador em
exercício confirmou autoriza-
ção para R$ 1,6 milhão em in-
vestimentos. Do total, serão R$
600 mil para instalação de uma
Central de Material e Esterili-
zação, localizada no prédio

onde funcionava a Santa Casa de
Aguaí, e R$ 500 mil para a re-
forma de uma UBS (Unidade
Básica de Saúde). Outros R$
500 mil vão custear a reforma
de um centro poliesportivo.

Na última visita do dia, Cauê
Macris foi recebido em Santo
Antônio de Posse. Ele formali-
zou a autorização de um convê-
nio de R$ 800 mil para que a
prefeitura possa concluir a pri-
meira fase das obras de um
Pronto Socorro.

“A posição do Governo de
São Paulo é descentralizadora,
fazendo com que os recursos do
Estado cheguem na ponta. Os pre-
feitos conhecem mais as dificul-
dades e sabem o que população
precisa”, afirmou.

MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista  e cronista  CESAR

NETO vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jor-

nal “O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na

Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pio-
neiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal  
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C Â M A R A (SP)
Bispo licenciado (Igreja Universal), o vereador e líder (RE-

PUBLICANOS ex-PRB) foi destaque natural na visita de deputa-

dos estaduais e representantes dos Consulados ao ‘Templo de

Salomão’. É que André Santos é membro da Comissão de Assun-
tos Internacionais do Parlamento paulistano 

.

P R E F E I T U R A (SP) 
Conforme antecipado nesta coluna de política, o vereador João

Jorge (PSDB) já devia ter retornado ao mandato de vereador des-

de agosto. Pra Casa Civil vai o ex-Juventude tucana Orlando Fa-
ria. Pode e deve dar continuidade ao trabalho pela recondução de

Bruno Covas (PSDB) ao cargo em 2020  

.

A S S E M B L E I A (SP) 
No exercício da presidência do Parlamento paulista, o pastor

(Igreja Universal) deputado Gilmaci Santos (REPUBLICANOS

ex-PRB) foi destaque na visita de colegas ao ‘Templo de Salo-
mão’ da Igreja Universal. Foi uma aula de história bíblica e a con-

solidação de uma referência já internacionalizada    

.
G O V E R N O  (SP) 
Agora que tá exercendo pela 1ª vez o cargo de governador do

Estado de São Paulo, o deputado-presidente da ALESP Cauê Ma-

cris (PSDB de Doria) começa a ser citado como um dos nomes
prováveis pra ser o vice numa chapa DEM-PSDB pras eleições

2022, tendo o hoje vice Rodrigo Garcia na cabeça  

.
C O N G R E S S O (BR)           
Percebendo que ia dar ruim aprovarem goela abaixo as mes-

mas reformas que a maioria dos deputados aprovou na Câmara

Federal (resgatando caixa 2 e pagamentos até de advogados com
dinheiro público), os senadores acertaram somente o aumento

do dinheiro público, sem reajustes em 2022  

.
P R E S I D Ê N C I A (BR)
Rompimento com o governador Witzel (PSC) do Rio de Ja-

neiro é estratégico, pra que o PSL possa apoiar a sua tentativa de
reeleição do ex-senador e atual prefeito do Rio, Crivella. Bispo

licenciado na Igreja Universal (REPUBLICANOS ex-PRB), apoi-

ará ou será apoiado pelo partido do Presidente            

.
P A R T I D O S (BR) 
Nunca antes neste país um dito popular como “tudo junto e

misturado” esteve tão em alta como na política brasileira. Em
especial entre os partidos políticos que se vendiam no Século 20

como ‘das esquerdas’, ‘das direitas’ e ‘dos centros’. No Século

20, ideologias e partidos falidos tentam sobreviver   
.

H I S T Ó R I A S 
Tá rolando a 1ª edição da revista RENOVAÇÃO pra líderes e

oficiais evangélicos. O editor é o bispo (Igreja Universal e Tem-
plo de Salomão) Eduardo Bravo. Na entrevista, o prefeito do Rio,

bispo licenciado Marcelo Crivella (PROGRESSISTAS ex-PRB).

Na capa, o título “Armadilha para a Vida”. Tá ligado ?       
. 
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista e cronista CESAR

NETO foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Re-

cebeu a “Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e

o “Colar de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Esta-

do de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com



Governo vai desbloquear mais
R$ 8,3 bilhões do Orçamento
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BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

Argentina mantém preço da
gasolina congelado até

novembro
Após ataques aéreos à refinaria de Abqaiq, na Arábia Saudita,

os preços internacionais do petróleo dispararam. Na Argentina,
o governo anunciou que manterá os preços da gasolina congela-
dos até o dia 12 de novembro, conforme havia sido anunciado
em meados de agosto, entre outras medidas para amenizar os
impactos da inflação e levar alívio a trabalhadores argentinos.

Preocupado com a inflação, que deve chegar este mês a 6% e
este ano a 55%, o governo argentino decidiu manter o congela-
mento do preço da gasolina que havia sido determinado por meio
de um decreto.

Segundo as empresas distribuidoras de combustíveis, o valor
de venda já está defasado em 38%, uma vez que deveria ser ven-
dido por US$ 1,2/litro e está sendo distribuído por US$ 0,8/
litro.

Na segunda-feira (16), o ministro dos Transportes, Guiller-
mo Dietrich, disse que “o que aconteceu é muito perturbador,
uma vez que o petróleo bruto aumentou quase dez dólares. Isso
define o custo do preço das empresas. Concordamos em ver qual
é a evolução e, a partir daí, analisar se devemos tomar alguma
decisão. Até agora, entendendo que as medidas que tomamos não
são o que queremos, mas são consequências dos desequilíbrios
econômicos que se seguiram às Paso”.

O ministro se referiu às eleições primárias, abertas, simultâ-
neas e obrigatórias (Paso), realizadas em 11 de agosto, quando o
candidato de oposição Alberto Fernández recebeu 47% dos vo-
tos, contra 32% de Macri. Após o resultado das primárias, o pre-
sidente anunciou diversas medidas para tentar conter a inflação e
aliviar o bolso dos argentinos.

Na segunda-feira, uma resolução publicada no Diário Oficial
especificava que o barril de petróleo será mantido em US$ 59,
em vez dos US$ 70 cotado internacionalmente. Estima-se que o
país gastará cerca de US$ 1,5 bilhão com a medida. No entanto,
para que as distribuidoras sejam favorecidas, a resolução impôs
uma condição: as companhias de petróleo e as províncias não
podem ter ações judiciais contra o governo.

De acordo com a imprensa argentina, as províncias de Río
Negro e Neuquén e a empresa de petróleo Vista já entraram com
processos e anunciaram que manterão suas reivindicações.

Outros países
No Uruguai, preço do barril subiu quase 20% e terminou o

dia valendo US$ 69, um aumento em relação ao dia anterior de
14,59%. A Ancap, empresa estatal do ramo, garante o forneci-
mento pelo menos até dezembro, com valores inferiores.

A presidente da Ancap, Marta Jara, afirmou que, neste mo-
mento, é mais uma questão de percepção do risco de escassez
do que de escassez real. “Estamos enfrentando uma situação ge-
opolítica complicada e é difícil prever como isso pode evoluir.
Mas os preços têm sido muito resistentes à escalada de tensões,
o que indica que não deve haver problema estrutural de escassez
”, disse.

No Chile, o ministro da Fazenda afirmou que a disparada do
petróleo é “um balde de água fria para a economia mundial” e
que pode ter sérias repercussões no país. O Chile importa mais
de 90% do petróleo que consome.

O governo do Peru acredita que não haverá, no país, um im-
pacto abrupto. Isto porque existe o Fundo de Estabilização de
Preços Derivados do Petróleo (FEPC), criado em 2004 para
impedir que a volatilidade dos preços internacionais do petróleo
seja transferida para os consumidores. Caso o preço internacio-
nal do petróleo aumente acima da faixa de preços, o Estado assu-
me os custos.

Na Colômbia, se os preços do petróleo se mantém altos, o
país poderia ter mais ingressos em 2020, por conta de royalties
e da renda gerada pela Ecopetrol, maior petrolífera do país. Isso
porque, com a queda da oferta mundial, as exportações colombi-
anas se beneficiariam. (Agencia Brasil)

Primeiro caso de febre
suína africana é
confirmado na
Coreia do Sul

O governo da Coreia do Sul confirmou o primeiro caso de
febre suína africana, um tipo altamente contagioso.

O ministro da Agricultura, Kim Hyeon-soo, anunciou na ter-
ça-feira (17) a confirmação de um caso em um criadouro de por-
cos na cidade de Paju, província de Gyeonggi, perto da zona des-
militarizada entre as duas Coreias.

Cinco porcos foram encontrados mortos  na segunda-feira
(16), e a infecção foi confirmada por meio de testes.

Autoridades do Ministério da Agricultura vão desinfetar to-
dos os criadouros no país e verificar se há outros casos suspei-
tos.

As autoridades vão também proibir a movimentação de qual-
quer veículo que tenha entrado em criadouros de porcos ou fá-
bricas de ração até quinta-feira.

A febre suína já se propagou pela China, onde vive quase me-
tade de todos os porcos do mundo, e já foi confirmada também
na Coreia do Norte.

No Japão, o contágio ainda não foi confirmado, e o Ministé-
rio da Agricultura do país pretende tomar medidas rigorosas para
evitar a entrada da doença. O ministério lembrou que o vírus não
é contagioso para seres humanos. (Agencia Brasil)

O governo decidiu descon-
tingenciar mais R$ 8,3 bilhões
do Orçamento para distribuição
entre ministérios. A informação
foi confirmada na terça-feira
(17) pelo ministro-chefe da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ao
chegar ao Senado para uma sé-
rie de reuniões. Segundo o mi-
nistro, o decreto que redistribui
os recursos deve ficar pronto na
semana que vem.

“Ontem tivemos uma reunião
onde nós descontingenciamos
mais de R$ 8,3 bilhões. Amanhã
vai ter uma conversa de conso-
lidação disso para que até o fi-
nal desta semana, princípio da
próxima, a gente tenha as porta-
rias prontas e o decreto para po-
der fazer a redistribuição”, dis-
se. Onyx argumentou que os blo-
queios no Orçamento são uma
espécie de poupança forçada
para garantir que os recursos
possam ser usados ao longo de
todo o ano.

Do total que será descontin-
genciado nos próximos dias, o
montante de cerca de R$ 1,9 bi-
lhão será para o Ministério da
Educação (MEC). “O MEC vai ter
praticamente R$ 1,9 bilhão de
descontingenciamento. Vai poder
atender às universidades, vai tudo
ficar bem, como a gente disse
que ia fazer”, acrescentou.

O governo anuncia os blo-
queios e desbloqueios do Orça-
mento ao divulgar o Relatório
de Avaliação de Receitas e
Despesas, a cada dois meses. O
próximo relatório será divulga-
do no dia 20 deste mês e o ou-
tro, o último do ano, será anun-
ciado em novembro. Do Orça-
mento deste ano, o governo blo-
queou cerca de R$ 33 bilhões.

A meta fiscal do governo para
2019 é um déficit primário de
R$ 139 bilhões para o Governo
Central – Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Cen-
tral. O déficit primário é o re-

sultado negativo nas contas do
governo sem o pagamento dos
juros da dívida pública.

Fundo partidário
Ao comentar o projeto de lei

que altera regras do fundo parti-
dário, Onyx disse que “são re-
gras, são questões que envolvem
a vida dos partidos, mas que não
têm impacto orçamentário”.
“Enquanto não tiver impacto or-
çamentário, está tudo bem”.

O projeto já foi aprovado
pela Câmara dos Deputados e
deverá ser votado no Senado nas
próximas semanas. O texto es-
tabelece o fim do percentual fixo
de 30% das emendas de bancada
como referência para a destina-
ção orçamentária ao Fundo Es-
pecial de Financiamento de
Campanha, o Fundo Eleitoral, e
restringe a aplicação de multa de
20% sobre o montante conside-
rado irregular em contas de par-
tido reprovadas pela Justiça Elei-

toral. A multa só seria aplicada
nos casos em que o agente teve
a intenção de cometer a infração.

O texto aprovado pelos de-
putados também prevê a volta da
propaganda partidária semestral
e exceções aos limites de gas-
tos de campanhas eleitorais. A
obrigação dessa veiculação em
rede nacional e estadual foi ex-
tinta pela última reforma eleito-
ral em virtude da criação do fun-
do eleitoral. O PL também au-
toriza a prestação de contas elei-
torais em formatos diversos, em
softwares contábeis da preferên-
cia do partido, sem uma padro-
nização definida pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

Para que a nova regra eleito-
ral possa valer já para as eleições
municipais do ano que vem, preci-
sa ser aprovada pelo Congresso e
sancionada, sem vetos, pelo presi-
dente da República até o início de
outubro, ou seja, um ano antes do
pleito. (Agencia Brasil)

Arábia Saudita anuncia compra de
frutas, castanhas e ovos do Brasil

O Ministério da Agricultura
anunciou  na terça-feira (17) um
acordo comercial com a Arábia
Saudita para ampliação das
exportações de produtos do
agronegócio brasileiro. A minis-
tra Tereza Cristina se reuniu com
representante da autoridade sa-
nitária saudita, em Riade.

Foram autorizadas as expor-
tações de castanhas, derivados
de ovos e a ampliação do acesso

a frutas brasileiras. Somados, os
produtos representam um mer-
cado potencial superior a US$ 2
bilhões.

Hisham bin Saad Al Jadhey,
CEO da autoridade sanitária sau-
dita, destacou que o país impor-
ta 80% dos alimentos que
consome, provenientes de mais
de 150 países. Nesse sentido,
ele falou sobre a importância do
acordo com o Brasil na garantia

da segurança alimentar do país e
ressaltou a qualidade dos produ-
tos brasileiros.

A ministra Tereza Cristina
destacou o papel do Brasil como
potencial fornecedor de outros
ítens para a Arábia Saudita, como
arroz, açaí e sucos.

Entre os produtos mais ven-
didos para os sauditas estão car-
ne de frango (in natura), açúcar
de cana (bruto), carne bovina (in

natura), soja (grão e farelo), mi-
lho, açúcar refinado e café (so-
lúvel e verde). Em 2018, as ex-
portações de produtos agrope-
cuários para a Arábia Saudita
renderam US$ 1,696 bilhão.
Foram mais de 2,959 milhões de
toneladas. A carne de frango re-
presentou 47,4% do valor ven-
dido em 2018 para a Arábia Sau-
dita (US$ 804 milhões e 486 mil
toneladas). (Agencia Brasil)

Décima sexta rodada de licitação
da ANP terá 17 empresas

O Diário Oficial da
União publicou  na terça-feira
(17) a relação das cinco últimas
empresas que se inscreveram
para participar da 16ª Rodada de
Licitações da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), programa-
da para o dia 10 de outubro.

Segundo a assessoria de im-
prensa da ANP, essas companhi-
as foram aprovadas  na segunda-
feira (16), durante reunião da
Comissão Especial de Licitação
(CEL) do órgão.

Somando outras 12, aprova-
das em 23 de agosto, sobe para
17 o total de empresas que par-

ticiparão do leilão, quando serão
ofertados 36 blocos nas bacias
sedimentares marítimas de Per-
nambuco-Paraíba, Jacuípe, Ca-
mamu-Almada, Campos e San-
tos, somando uma área de 29,3
mil quilômetros quadrados.

Apenas duas empresas
(Enauta e Petrobras) têm capi-
tal nacional. As demais são es-
trangeiras, das quais apenas uma
(Petronas) não tem contrato para
exploração e produção de petró-
leo e gás natural no Brasil.

Requisitos atendidos
De acordo com a ANP, todas

as empresas inscritas atenderam

aos requisitos previstos no edi-
tal e estão aptas a participar da
rodada. Esclareceu ainda que
as companhias só poderão
apresentar ofertas para os blo-
cos localizados nos setores
para os quais tenham pago taxa
de participação e aportado ga-
rantia de oferta.

A ANP informou também
que “o processo de qualifica-
ção das empresas (operadora
A, B ou não-operadora) só
será feito para as empresas
vencedoras da sessão pública
de apresentação de ofertas,
procedimento adotado desde a
13ª Rodada”.

As companhias inscritas
para o leilão são BP Energy do
Brasil, Chevron Brasil Óleo e
Gás, Cnooc Petroleum Brasil,
Ecopetrol Óleo e Gás do Bra-
sil., Equinor Brasil Energia,
Exxonmobil Exploração Bra-
sil, Karoon Petróleo & Gás,
Petróleo Brasileiro S.A. – Pe-
trobras, QPI Brasil Petróleo,
Repsol Exploração Brasil ,
Shell Brasil Petróleo, Total
E&P do Brasil, Enauta Ener-
gia, Murphy Exploration&
Production Company, Petro-
gal Brasil, Petronas Petróleo
Brasil e Wintershall Dea do
Brasil E&P. (Agencia Brasil)

Estimativa da Conab indica redução
de 20,5% na safra de café este ano

A safra de café este ano so-
frerá uma redução de 20,5 em
relação a 2018. De acordo com
a Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), a estimativa
é alcançar 48,99 milhões de sa-
cas. Os dados estão no 3º levan-
tamento da safra de café, divul-
gado na terça-feira (17).

Segundo a Conab, a diminui-
ção é influenciada pela bienali-
dade negativa, quando os produ-
tores aproveitam para realizar
tratos culturais nas lavouras, re-
duzindo a área em produção; e
pelas condições climáticas.

“Os cafezais sofreram ainda
a incidência de altas temperatu-

ras, ao mesmo tempo em que o
ciclo vegetativo sentiu a falta de
chuvas em um período importan-
te do desenvolvimento da cultu-
ra, o que fez com as estimativas
de rendimento médio fossem
ainda menores”, informou a
companhia.

A Conab ressaltou que os

números da safra influenciaram
inclusive nas exportações bra-
sileiras, que também retraí-
ram. Em agosto, atingiram
cerca de 3,2 milhões de sacas
de 60 kg, o que representa
uma queda de 9,5% em rela-
ção ao mesmo período de
2018. (Agencia Brasil)

Governo reduz tarifa de importação
de equipamentos médicos

O Ministério da Economia
zerou o imposto de importação
para centenas de produtos, entre
eles, equipamentos médicos, de
informática e para a indústria. A
informação foi destacada pelo
presidente Jair Bolsonaro em
publicação na sua conta pessoal
no Twitter.

“Após zerar impostos de
medicamentos que combatem
AIDS e câncer, o Governo Bol-
sonaro, via @MinEconomia, faz

o mesmo com centenas de pro-
dutos, entre eles, com equipa-
mentos e produção médicos,
exames, cirurgias oftalmológi-
cas, informática e outros”, es-
creveu.

A Portaria Nº 2.024, de 12
de setembro de 2019, da Secre-
taria Especial de Comércio Ex-
terior e Assuntos Internacionais
do Ministério da Economia foi
publicada na segunda-feira (16)
no Diário Oficial da União  e

entra em vigor dois dias úteis a
partir da data de publicação.

Também pelo Twitter, o Mi-
nistério da Economia informou
que já foram zerados impostos
de importação de 1.189 produ-
tos. “Estamos trabalhando para
baratear o custo de investimen-
tos e facilitar o acesso dos brasi-
leiros a bens que não são produ-
zidos aqui. Já zeramos o impos-
to de importação de 1.189 pro-
dutos. Agora, damos mais um pas-

so para incentivar o investimen-
to e a modernização das nossas
fábricas”, diz a publicação.

No início do mês de agosto,
o governo também reduziu
as tarifas de importação de 17
produtos como medicamentos
para tratamento de câncer e HIV/
Aids com o objetivo de reduzir
o custo de produção das empre-
sas instaladas no Brasil e o pre-
ço dos produtos para os consu-
midores. (Agencia Brasil)
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Amazônia e R$ 1,6 bi para educação
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Ragnarok: Novo lançamento da banda
Armored Dawn está sendo tocado

em varias rádios do Brasil
Dia 21.09 no Rock Fest, no Allianz Park e dia 04.10 Rock In Rio. Lançando um novo clipe da faixa Ragnarok

Ragnarok primeiro single do terceiro álbum que será lan-
çado agora em Outubro/2019. O vídeo é sensacional e bas-
tante conceitual retratando as origens de uma banda que se
mistura ao seu publico. Foi filmado nas instalações do an-
tigo Teatro Zaccaro, em São Paulo, o novo videoclipe,
RAGNAROK, retrata um show intimista com fãs da banda em
uma atmosfera criada para exaltar o heavy-metal.

Um projeto grandioso e contou com filmagem e direção de
Helder Mender, da empresa Portuguesa Neon Media, e foi
finalizado pela Libertá Films do premiado Léo Liberti que já
trabalhou com nomes como (Megadeth, Angra e Dee Snider
Viking) Zombie conta a historia de um guerreiro Viking que
ao invés de morrer como qualquer outro, em batalha, morreu
como um vicking comum, e por conta disso, ele pede a Odin
mais uma chance de viver, apenas para poder morrer de for-
ma honrada, para que vá para um paraíso. Odin da essa chan-
ce, porem ele volta a vida como Zumbi. Em muitos momen-
tos as letras vão contar sobre o drama pessoal do Viking Zom-
bie. Uma história linda e apaixonante, que faz um zumbi se
apaixonar e ele é levado a um show do Armored Dawn e  vê o
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publico,  e fica encantado com
as pessoas com rosto pintado
para ver o show. Uma banda
com mensagem de amor e com
um som eletrizante de muita
qualidade e excelência.

Integrantes da Banda:
Eduardo Parras – Vocais; Timo

Kaarkoski – Guitarra; Tiago de
Moura – Guitarra; Heros Trench –
Baixo; Rafael Agostino - Teclados;
Rodrigo Oliveira - Bateria

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, pediu  na
terça-feira (17), ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), a federa-
lização da investigação aberta no
Rio de Janeiro para apurar supos-
tas irregularidades na investiga-
ção do assassinato da vereadora
Marielle Franco e de seu moto-
rista Anderson Gomes.

Caso o pedido de federali-
zação seja aceito pelo STJ, ca-
berá à Justiça Federal, e não
mais ao Judiciário local, o jul-
gamento do caso. No mesmo
pedido de deslocamento da
competência para julgamento,
Raquel Dodge apresentou pe-
dido de abertura de um novo
inquérito contra suspeitos que
teriam participado de uma “en-
cenação de investigação” para
conduzir a apuração a falsos
mandantes e esconder a verda-
deira autoria dos assassinatos.

O pedido foi feito após a
procuradora analisar a tentati-
va de obstrução das investiga-
ções. Durante o processo de
análise da federalização do
caso, uma cópia da investiga-
ção que estava em andamento
na Justiça do Rio foi solicita-

Dodge pede federalização da
investigação do assassinato

de Marielle
da pela procuradora, mas o
compartilhamento de informa-
ções foi rejeitado pelo juiz res-
ponsável pelo caso.

Mandato
Dodge encerrou na terça-

feira (17) mandato de dois anos
na PGR. Durante o período em
que chefiou o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), a procu-
radora apresentou 64 denúnci-
as contra 224 pessoas; 19 pe-
didos de homologação de de-
lações premiadas, e 427 pedi-
dos de extradição.

Para o lugar de Raquel
Dodge, o presidente Jair Bol-
sonaro indicou o sub-procura-
dor-geral Augusto Aras. Antes
de tomar posse no cargo, Aras
precisa ser aprovado pela Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) do Senado e pelo
plenário da Casa. A previsão é
que a indicação seja votada em
25 de setembro.

Até a aprovação, a Procu-
radoria-Geral da República
será chefiada interinamente
pelo vice-presidente do Con-
selho Superior do MPF, Alci-
des Martins. (Agencia Brasil)

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), homologou  na
terça-feira (17) o acordo para
destinar R$ 1 bilhão para a pre-
servação da Amazônia, e R$ 1,6
bilhão para a área de educação.
Os recursos têm como origem
uma multa paga pela Petrobras
às autoridades brasileiras após
um acordo junto ao governo dos
Estados Unidos.

Com a homologação, Mora-
es autorizou a transferência
“imediata” do dinheiro, que se
encontra depositado em uma
conta na Caixa Econômica Fe-
deral, para a conta única do Te-
souro Nacional.

Do total de R$ 1 bilhão des-
tinado à Amazônia Legal, R$
430 milhões devem ser repassa-
dos pela União aos estados da re-
gião, levando em consideração a
área desmatada e o número de fo-
cos de queimadas em cada estado,
entre outros fatores, como área
territorial e população estimada.

A ideia de destinar parte do
dinheiro pago pela Petrobras à
preservação da Amazônia foi
dada pela Mesa Diretora da Câ-
mara dos Deputados e também
pela procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, após a re-
percussão internacional com o
aumento do número de queima-
das na Floresta Amazônica.

De início, a procuradora e
membros do Congresso defendi-
am que toda a quantia fosse des-

tinada à União, para ser aplicada
nas áreas de educação e ciência.

No dia 5 de setembro, um
acordo selando a destinação dos
recursos para a Amazônia e para
a educação foi assinado pela pro-
curadora-geral, pelos presiden-
tes da Câmara e do Senado, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) e Davi
Alcolumbre (DEM-AP), bem
como pelo advogado-geral da
União, André Mendonça, e o
procurador-geral da Fazenda
Nacional, José Levi Mello do
Amaral Jr.

“A defesa da Amazônia, que é
patrimônio brasileiro, é muito
importante, e ela agora conta com
recursos que irão para a área da
agricultura, para assistência técni-
ca, para regularização fundiária,
para prevenção de queimadas e
também para a regeneração da flo-
resta”, disse Raquel Dodge após a
assinatura do acordo.

 
Fundo
O ministro Alexandre de

Moraes é o relator de dois pro-
cessos – uma ação de descum-
primento de preceito fundamen-
tal (ADPF) e uma reclamação –
que tratam da destinação dos
mais de R$ 2,5 bilhões que a
Petrobras se comprometeu a re-
passar às autoridades brasileiras
após o acordo firmado com o
Departamento de Justiça dos
Estados Unidos.

Com o pagamento da quan-
tia, as autoridades norte-ameri-

canos se comprometeram a não
processar a Petrobras em decor-
rência dos prejuízos causados a
acionistas estrangeiros pelos
casos de corrupção investigados
na Operação Lava Jato.

De início, um segundo acor-
do firmado entre a Petrobras e a
força-tarefa da Lava Jato no Pa-
raná previa que o dinheiro fosse
destinado a uma fundação a ser
gerida pelo Ministério Público
Federal (MPF) paranaense, mas
Moraes considerou que tal des-
tinação seria ilegal, após ter sido
acionado pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR), e blo-
queou o valor por meio de limi-
nar (decisão provisória) profe-
rida em março.

Para o ministro, o acordo fir-
mado entre Petrobras e o Minis-
tério Público Federal no Paraná
“desrespeitou os preceitos fun-
damentais da separação de pode-
res, do respeito à chefia institu-
cional, da unidade, independên-
cia funcional e financeira do
MPF e os princípios republica-
no e da legalidade e da morali-
dade administrativas, pois ambas
as partes do acordo não possuí-
am legitimidade para firmá-lo”.

Amazônia
Dos R$ 1,06 bilhão destina-

dos à Amazônia Legal, ficou de-
terminado que o dinheiro deve
obrigatoriamente ser aplicado
em “prevenção, fiscalização e ao
combate do desmatamento, in-

cêndios florestais e ilícitos am-
bientais”.

Do dinheiro destinado à
Amazônia, além dos R$ 430 mi-
lhões a serem repassados aos
estados da região, R$ 630 mi-
lhões devem ser empregados
pela União em operações de
Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) na região, a serem exe-
cutadas sob a supervisão do Mi-
nistério da Defesa; em ações de
responsabilidade a serem pro-
movidas pelo Ministério do
Meio Ambiente e o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama); e na regularização
fundiária, a ser implementada
pelo Ministério da Agricultura.

Educação
A parcela de R$ 1,6 bilhão

destinada à educação deve ser
empregada pela União de acor-
do com a seguinte divisão: R$
1,001 bilhão em ações relacio-
nadas à educação infantil a se-
rem executadas pelo Ministé-
rio da Educação; R$ 250 mi-
lhões no desenvolvimento da
primeira infância, por meio do
programa Criança Feliz, geri-
do pelo Ministério da Cidada-
nia; e R$ 100 milhões a ações
socioeducativas em coopera-
ção com os estados, preferen-
cialmente por intermédio do
Ministério da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos.
(Agencia Brasil)

Relatório divulgado na ter-
ça-feira (17) pela organização não
governamental (ONG) Humans
Rights Watch (HRW) afirma que
os grupos que desmatam a Ama-
zônia praticam ameaças e assas-
sinatos para invadir terras de co-
munidades tradicionais. De acor-
do com o pesquisador da
ONG César Muñoz, as organiza-
ções que atuam em diversas ativi-
dades ilegais mantêm conexões,
formando redes criminosas.

“Essas redes criminosas têm
contato entre elas e atuam com
diversos atores que estão em di-
versas funções ilegais. Então,
você tem o grupo que faz extra-
ção ilegal de madeira, tem ou-
tro especializado em grilagem e
outro esquentando a madeira”,
afirmou durante a apresentação
das conclusões.

O trabalho foi elaborado a
partir de dois anos de pesquisa,
com visitas a três estados, e
170 entrevistas, parte por te-
lefone, com moradores da re-
gião e agentes públicos. “Via-
jamos por vários estados da
Amazônia e documentamos
padrões de violações de dire-
tos em pelo menos 12 comu-
nidades”, ressaltou Muñoz.

Um dos principais fatores
que possibilita a ação das redes
criminosas na região é, segundo
o relatório, a falta de apuração das
mortes e ameaças. Dos mais de
300 assassinatos ligados a confli-
tos fundiários registrados na re-
gião pela Comissão Pastoral da
Terra (CPT), desde 2009, apenas
14 foram julgados. Para elabora-
ção do documento, a HRW anali-
sou em profundidade 28 casos
ocorridos depois de 2015.

De acordo com Muñoz, não
há dados do Poder Público so-
bre a violência ligada às dispu-
tas pela terra na região. “Os ca-
sos de violência e ameaças es-
tão em muitos lugares da Ama-
zônia. E esse é um dos proble-
mas, nenhuma autoridade fede-
ral ou estadual compila os ca-
sos”, enfatizou o pesquisador. As
informações da CPT tem
baseado as ações do Ministério
Público Federal, que usou esses
registros na elaboração da
publicação Violências Pratica-
das contra Defensores de Direi-
tos Humanos no Campo Possi-
bilidades de Atuação, lançada em
abril deste ano.

Falta de investigação
A falta de responsabilização

dos crimes começa, de acordo
com o pesquisador, com a for-
ma como são conduzidas as in-
vestigações. Muñoz disse que,
em vários casos, os delegados
admitiram que não houve sequer
autópsia dos corpos de pessoas
assassinadas nesses crimes.
“Eles reconhecem os problemas
e falam que os crimes aconte-
cem em lugares muito longe”,
disse sobre a má qualidade das
investigações.

A situação só muda, segun-
do o pesquisador, quando os cri-

Desmatamento na Amazônia
 é comandado por redes
criminosas, diz ONG

mes ganham repercussão para
além da região, aumentando a
pressão sobre as autoridades.
“Temos casos onde houve ação
penal do Ministério Público,
porque houve investigação da
polícia, porque houve repercus-
são nacional. Isso mostra que é
possível fazer”, destacou.

Ação unificada
Nesse sentido, uma das re-

comendações do relatório é que
a violência contra os agriculto-
res e comunidades tradicionais
na Amazônia passe a ser acom-
panhada diretamente pelo gover-
no federal. O documento aponta
a necessidade que as autoridades
federais registrem os casos de
violência relacionada a disputas
pela terra e identifiquem os pa-
drões de violação de direitos das
pessoas que vivem nessas áreas.

A coordenadora da  Articula-
ção de Mulheres Indígenas do
Maranhão, Maria Helena Ga-
vião, disse que se sente desam-
parada diante das ameaças e
agressões contra sua comunida-
de. “As pessoas não se intimi-
dam mais, entram diretamente
dentro do território, de dia e de
noite”, disse em relação aos gru-
pos que fazem o desmatamento
ilegal dentro da terra indígena.
“O povo, as autoridades não es-
tão nem aí para os povos indíge-
nas”, reclamou.

O relatório aponta os índios
como fator de proteção da flo-
resta. Nas terras indígenas, mui-
tas vezes, o desmatamento é
muito menor até mesmo do que
em áreas de proteção ambiental,
devido ao esforço feito pelas
comunidades. É justamente por
isso, segundo documento, que
essas pessoas são ameaçadas e
mortas.

“As vítimas receberam ame-
aças antes de serem atacadas e
mortas. Se as autoridades tives-
sem levado essas denúncias a
série e investigado, essas pesso-
as ainda poderiam estar vivas”,
ressalta o diretor da HRW, Da-
niel Wilkinson.

Operação Verde Brasil
Em agosto, após o aumento

das queimadas na região amazô-
nica, o governo federal iniciou
a Operação Verde Brasil, levan-
do 7 mil homens das Forças Ar-
madas para a floresta. Desde o
início da ação, no último dia 24
de agosto, os militares comba-
teram mais de 400 focos de in-
cêndio, apreenderam cerca de
17 mil metros cúbicos de ma-
deira e aplicaram multas em um
total de R$ 22,5 milhões.

Foram apreendidos cami-
nhões, tratores, carretas, motos,
motosserras e embarcações uti-
lizadas no desmatamento ilegal
e em garimpos clandestinos.
Foram interditadas quatro ma-
deireiras dentro da terra indí-
gena Alto Turiaçu, com a des-
truição de dez acampamentos
e oito pontes clandestinas.
(Agencia Brasil)

Projeto que amplia posse de
arma no campo é sancionado

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou na terça-feira (17) o
Projeto de Lei 3.715/19, que am-
plia a posse de arma em proprieda-
des rurais. A medida foi aprovada pela
Câmara dos Deputados no dia 21 de
agosto. Bolsonaro confirmou a
sanção diretamente do Palácio do
Alvorada, onde despacha no primei-
ro dia de trabalho, após ter ficado
afastado do cargo para a realização
de uma cirurgia no abdômen,
ocorrida no dia 8 de setembro.

Segundo o projeto aprovado
pelo Legislativo, fica autoriza-
da a posse de arma em toda a
extensão de uma propriedade
rural. A medida garante ao dono
de uma fazenda, por exemplo, o
direito de andar com uma arma
de fogo em qualquer parte de sua
propriedade. Até então, a posse
só era permitida no perímetro da
sede do imóvel rural.

Vaquejada
O presidente da República

também sancionou outros três
projetos de lei. Um deles é o PL
que regulamenta as práticas da
vaquejada, do rodeio e do laço
no Brasil. O projeto é resultado
da Emenda Constitucional 96
que, entre outros pontos, reco-
nheceu a vaquejada como bem de
natureza imaterial integrante do
patrimônio cultural brasileiro.

A emenda determinou a re-
gulamentação da prática por uma
lei específica, que assegure o
bem-estar dos animais envolvi-
dos. De acordo com o texto
aprovado no dia 20 de agosto, e
que foi sancionado sem vetos
pelo presidente, ficam reconhe-
cidos o rodeio, a vaquejada e o
laço como expressões esporti-
vas e culturais pertencentes ao
patrimônio cultural brasileiro de
natureza imaterial.

A proposta aprovada define
as modalidades que passam a ser
reconhecidas como esportivas,
equestres e tradicionais. Na lis-

ta estão, entre outras, o adestra-
mento, o concurso completo de
equitação, o enduro, o hipismo
rural, as provas de laço e veloci-
dade, a cavalgada, a cavalhada, o
concurso de marcha, a corrida,
as provas de rodeio e o polo
equestre.

Violência doméstica
Jair Bolsonaro também san-

cionou o Projeto de Lei 2.438/
19, que prevê a responsabilida-
de do agressor de ressarcir os
custos dos serviços de saúde
prestados pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) em situações
relacionadas às vítimas de vi-
olência doméstica e familiar.
Segundo o texto aprovado, o
agressor que, por ação ou
omissão, causar lesão, violên-
cia física, sexual ou psicoló-
gica e dano moral ou patrimo-
nial à mulher será obrigado a
ressarcir todos os danos cau-
sados, inclusive os custos dos

serviços de saúde prestados pelo
SUS para o total tratamento das
vítimas. A medida entrará em vi-
gor em 45 dias.

Amamentação em con-
cursos

O presidente da República
ainda sancionou, sem vetos,
o Projeto de Lei nº 3.220, de
2015, que estabelece o direito
de as mães amamentarem seus
filhos de até 6 meses de idade
durante a realização de provas de
concursos públicos na adminis-
tração pública direta e indireta
da União. De acordo com o tex-
to, a mãe poderá amamentar cada
filho pelo período de trinta mi-
nutos a cada duas horas e o tem-
po utilizado na amamentação
será compensado durante a rea-
lização da prova. Para garantir o
direito, a mãe deve fazer uma
solicitação prévia à instituição
organizadora do concurso.
(Agencia Brasil)



Alcolumbre defende aprovação do
PL do Fundo Partidário no Senado
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA
RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 1652, APTO 36, BLOCO 13, PIRITUBA,
SAO PAULO - SP, CEP: 05145-000
1º leilão 25/09/2019 a partir das 14:00 horas
2º leilão 16/10/2019 a partir das 14:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP. Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - GITER/SP.
Mutuários:
SIMONE CORTEZ BICUDO , Brasileiro(a), advogada, CPF 100.427.788-16, CI:
16.633.562 SSP/SP E cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilão.
Informações tel. 11932854559 ou RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA/SP, CEP 13295000

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

SED:A01955

17, 18 e 19/09/2019

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 
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O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
defendeu o projeto de lei (PL)
que altera regras do Fundo Par-
tidário. No início da tarde de ter-
ça-feira(17), o senador afirmou
que o projeto é importante para
dar segurança jurídica aos can-
didatos das eleições municipais
do ano que vem. O projeto che-
gou a ser posto em votação em
plenário na semana passada, mas
gerou polêmica entre os senado-
res e foi retirado de pauta.

“Não tenho dúvida [de] que
essa matéria é muito importan-
te para que as candidaturas ano
que vem sejam garantidas de for-
ma técnica e que elas não pos-
sam, a partir do momento da
eleição, ter algum questiona-
mento em relação ao financia-

mento”, disse.
“A política definiu, através

de legislação, a proibição da
doação empresarial para cam-
panhas eleitorais. Imaginou-se
outro modelo, o financiamen-
to público de campanha, assim
como em outros países. E ago-
ra querem tirar até esse direi-
to de vereadores e prefeitos de
terem condições de financiar
suas campanhas com o mínimo
necessário, feito pelos parti-
dos?”, questionou.

Na semana passada, em ple-
nário, senadores se manifesta-
ram contra a votação do texto
sem uma discussão prévia na
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ). Eles se queixa-
ram da falta de tempo para ler
o projeto e discutir o tema,

uma vez que a matéria havia
acabado de chegar ao Senado.
Após um acordo entre o rela-
tor da matéria, Weverton Ro-
cha (PDT-MA), e senadores
contrários à votação naquele
dia, o PL foi retirado da pauta.

O texto estabelece o fim do
percentual fixo de 30% das
emendas de bancada como re-
ferência para a destinação or-
çamentária ao Fundo Especial
de Financiamento de Campa-
nha (FEFC), o chamado Fundo
Eleitoral. A proposta também
restringe a aplicação de multa
de 20% sobre o montante con-
siderado irregular em contas de
partido reprovadas pela Justi-
ça Eleitoral. A multa só seria
aplicada nos casos em que o
agente teve a intenção de come-

ter a infração.
O relator tem procurado tra-

balhar nos bastidores para con-
vencer os colegas de que o pro-
jeto é positivo e importante.
Weverton defende o dispositivo
que autoriza o pagamento de ad-
vogados de políticos com o di-
nheiro do Fundo Partidário,
abastecido com dinheiro públi-
co. Ele tem explicado aos cole-
gas e à imprensa que a prática se
restringe a processos de cunho
eleitoral.

O senador também tem lem-
brado que o fim do percentual
fixo das emendas de bancada
destinadas ao Fundo Partidário
é proposto com base no princí-
pio de que esse percentual deve
ser definido em lei orçamentá-
ria. (Agencia Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse  na terça-
feira (17), que quem resolve
questões relacionadas ao pre-
ço do petróleo é a Petrobras.
A afirmação do ministro ocor-
re depois que a estatal infor-
mou, por meio de nota,
que está monitorando o merca-
do internacional do produto,
em função de ataques a
refinarias na Arábia Saudita.

“Petróleo quem resolve é a
Petrobras. Preço de petróleo
é com a Petrobras”, disse
Guedes chegar ao Ministério
da Economia, após uma reu-
nião com o presidente Jair
Bolsonaro, na tarde desta ter-
ça-feira.

Logo depois dos ataques
aéreos à refinaria de Abqaiq, o
governo da Arábia Saudita re-
velou que sua produção diária

“Preço de petróleo é com a
Petrobras”, diz Guedes

caiu para cerca da metade. Na
abertura dos mercados, a re-
percussão dos ataques resultou
na elevação dos preços inter-
nacionais do petróleo.

De acordo com a Petro-
bras, por enquanto, não há pre-
visão de reajuste de preços nos
produtos negociados pela es-
tatal, como os combustíveis e
derivados de petróleo.

Segundo a Petrobras, a co-
tação internacional do petróleo
apresenta volatilidade e a alta
súbita de preços “pode ser ate-
nuada na medida em que maio-
res esclarecimentos sobre o
impacto na produção mundial
sejam conhecidos. A Petrobras
decidiu por  acompanhar a va-
riação do mercado nos próxi-
mos dias e não fazer um ajuste
de forma imediata”, diz a nota.
(Agencia Brasil)

Brasil tem 24,3 milhões de crianças
 e adolescentes que usam internet
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Cerca de 24,3 milhões de
crianças e adolescentes, com
idade entre 9 e 17 anos, são usu-
ários de internet no Brasil, o que
corresponde a cerca de 86% do
total de pessoas dessa faixa etá-
ria no país. A informação consta
na pesquisa TIC Kids Online
Brasil 2018, divulgada  na ter-
ça-feira (17) pelo Comitê Ges-
tor da Internet no Brasil
(CGI.br), por meio do Centro
Regional de Estudos para o De-
senvolvimento da Sociedade da
Informação (Cetic.br) do Nú-
cleo de Informação e Coordena-
ção do Ponto BR (NIC.br).

“Este percentual é mais alto
do que a média da população em
geral [conectada], que está em
torno de 70%. Isso mostra que
crianças e adolescentes são um
público bastante conectado à
rede”, disse Fabio Senne, coor-
denador de projetos de pesqui-
sas do Cetic.br. Segundo ele, há
três anos o uso da internet por
esse público era 79%. “Há um
incremento constante no per-
centual de usuários. E isso tem
a ver também com as faixas etá-
rias. Quando se chega na faixa
entre 15 e 17 anos, esse percen-
tual é ainda maior que os 86%”.

A pesquisa apontou também
que, no ano passado, 3,8 milhões
de crianças e adolescentes não ti-
nham acesso à internet por falta,
por exemplo, de acesso à rede em
casa (8%) ou pela impossibilidade
de usar a internet na escola (5%).
Segundo Fabio Senne, as regiões
Norte e Nordeste são as que me-
nos usam internet no país (75%),
enquanto a Região Sul (95%) é o
local onde crianças e adolescentes
estão mais conectadas.

“A pesquisa estima que cer-
ca de 3,8 milhões de crianças e
adolescentes não usaram a inter-
net nos últimos três meses. E
elas estão concentradas nas par-
celas mais vulneráveis da popu-
lação, especialmente nas clas-

ses D e E e uma quantidade
grande também [está] presente
na Região Nordeste do país, o
que mostra que é preciso polí-
ticas específicas de inclusão
mais focalizadas nesses públi-
cos”, disse.

Multimídia
Segundo a pesquisa, oito em

cada dez crianças e adolescen-
tes do país assistem a vídeos,
programas, filmes ou séries na
internet. O estudo revelou que o
uso da internet para atividades
multimídia por crianças e ado-
lescentes (83% do total dos en-
trevistados) é maior que a utili-
zação da internet para o envio de
mensagens instantâneas (77%),
que o hábito de jogar sem cone-
xão com outros jogadores
(60%) ou conectados com ou-
tros jogadores (55%) e pouco
maior que o uso da internet para
escutar música (82%).

A internet é mais usada por
meio de telefone (93%). Desde
2014, o uso de telefone celular
ultrapassou o uso de computa-
dores e Senne acredita que isso
deve ainda aumentar. Também
vem crescendo o uso de inter-
net por meio da televisão (che-
gando a 32%, quando em 2014

era acessada por 5% dos entre-
vistados). A pesquisa apontou
que em setores mais vulneráveis
da população, as pessoas tendem
a usar a internet exclusivamente
por celular, como no caso das
classes D e E, em que esse tipo
de uso exclusivo foi apontada
por 71% das pessoas.

Educação
Cerca de 74% das crianças e

adolescentes utilizam a internet
para pesquisa em trabalhos es-
colares. Pouco mais da metade
( 53%) usa a internet para ler ou
assistir a notícias, enquanto 66%
diz que costuma fazer pesquisas
na internet por curiosidade ou
vontade própria.

No entanto, o uso de inter-
net dentro das escolas atinge em
torno de 40% das crianças e ado-
lescentes do país. “Isso mostra
que, apesar do uso já atingir 86%
das crianças e adolescentes,
quando vamos olhar para a esco-
la, a escola não está sendo um
espaço prioritário de uso da
rede”, disse Senne.

Redes sociais
De acordo com a pesquisa,

cerca de 82% das crianças e ado-
lescentes usuárias de internet

relatam usar e ter perfil nas re-
des sociais, o que corresponde
a cerca de 22 milhões de usuá-
rios dessa faixa etária no país.
“Ela [a pesquisa] traz uma ten-
dência bastante marcante de cri-
anças e adolescentes nesses
ambientes. Se a gente olha esse
dado por faixa etária, temos qua-
se 97% de crianças e adolescen-
tes usuários de internet, entre 15
e 17 anos, que possuem perfil na
rede social, o que é bastante ex-
pressivo”, disse a coordenadora
da pesquisa Luísa Adib.

Pela primeira vez na pesqui-
sa, o número de crianças e ado-
lescentes com contas no What-
sApp superou o número de per-
fis no Facebook. Também cres-
ceu o número de usuários dessa
faixa etária no Instagram, que é
a terceira plataforma em núme-
ro de uso entre esse público.

Apesar dos benefícios, Lui-
sa disse que o uso da internet por
crianças e adolescentes também
envolve riscos, como o contato
com estranhos, embora não ne-
cessariamente, segundo ela, isso
possa incorrer em um problema.
Também pode haver a exposição
a conteúdos sensíveis e a própria
conduta da criança e do adoles-
cente poder ser considerada
ofensiva para seus próprios pares.

Luisa alerta que atividades
de mediação entre pais e seus
filhos e o acompanhamento no
uso da internet podem ajudar na
prevenção desses riscos. “O que
a gente observa é que as medi-
das mais ativas e participativas
são as que tendem a trazer me-
lhores resultados do que aque-
las que são restritivas. A restri-
ção pode inibir o uso, mas tam-
bém não prepara para o uso. En-
tão, é o acompanhamento [dos
pais] que possibilita que a crian-
ça crie mecanismos e desenvol-
va habilidades necessárias para
a presença nesse ambiente”.
(Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel)
prorrogou a consulta pública
sobre políticas e medidas re-
gulatórias para incentivar o
conjunto de tecnologias que
vem sendo chamado de “Inter-
net das Coisas”.

Os interessados terão até o
dia 18 de outubro para opinar 
sobre um documento base ela-
borado pela equipe técnica
do órgão. A participação se dá
por meio do sistema de con-
sultas públicas  disponível no
site da agência.

O termo Internet das Coi-
sas (IdC, ou IoT na sigla em
inglês) vem sendo adotado
nos últimos anos para desig-
nar um ecossistema em que
não apenas pessoas estão co-
nectadas por meios de seus
computadores e  smartpho-
nes, mas também dispositivos
estão interligados entre si,
com usuários e com sistemas
complexos de coleta, proces-
samento de dados e aplicações
de diversos tipos.

De acordo com a Anatel,
um dos intuitos da consulta é
avaliar se os modelos de ne-

Anatel prorroga consulta
pública sobre Internet das Coisas

gócio relacionados à IdC “po-
dem ser abarcados na regula-
mentação atual” e como pode-
riam ser enquadrados do pon-
to de vista das regras vigentes.
O debate inclui a reflexão se
os serviços existentes – em
geral previstos para a relação
entre pessoas e máquinas –
seriam adequados para comu-
nicações entre equipamentos.

Entre as normas existentes
atualmente, há aspectos acer-
ca de exigência mínima de
qualidade do serviço, obriga-
ções relacionadas aos direitos
do consumidor e formas de
prestação do serviço. A Ana-
tel quer saber se há necessi-
dade de flexibilizar esses dis-
positivos e de que forma. En-
tre os requisitos legais em
avaliação na consulta, estão
também as taxas e os tribu-
tos incidentes sobre o setor.
Atualmente, a Anatel cobra
um valor  por  aparelho.  A
consulta quer saber se esse
é o melhor modelo, dado o
fa to  de  os  equipamentos
serem menores do que  smar-
tphones ou computadores.
(Agencia Brasil)

Governo lança campanha para jovem
valorizar vínculo social real

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
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Em um cotidiano cada vez
mais virtual, o Governo Federal
lançou na terça-feira (17) uma
campanha para que os jovens va-
lorizem os vínculos sociais re-
ais. “Antes de postar, converse
mais”, “Antes de curtir, viva de
verdade”, “Antes de comparti-
lhar, faça parte”, são alguns dos
dizeres das peças publicitárias
que serão veiculadas a partir des-
ta quarta-feira (18) até o dia 1º
de outubro, marcando o Setem-
bro Amarelo.

“Tem um fenômeno mundo
real versus mundo virtual que
está fazendo com que as nossas
crianças e adolescentes tenham
muita dificuldade em passar por
essa fase de adolescência”, diz

o ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta. “A campanha é
toda para a valorização da vida,
para trazer as pessoas para as
coisas reais, para os amigos, para
o esporte, para a família”.

Dados do Ministério da Saú-
de mostram um aumento de
115% no número de atendimen-
tos de jovens de 15 a 29 anos no
Sistema Único de Saúde (SUS)
relacionados a depressão, entre
2015 e 2018. A porcentagem foi
maior que aumento de 52% re-
gistrado no mesmo período para
a população em geral.

Segundo Mandetta, a inter-
net, onde os jovens às vezes têm
milhares de amigos virtuais ou
mesmo onde são vítimas

de cyberbullying, pode, em ex-
cesso, contribuir para o isola-
mento das pessoas no mundo
real, o que pode levar a transtor-
nos mentais como a depressão.

A campanha publicitária foi
lançada pelos Ministérios da
Saúde e da Mulher, da Família, e
dos Direitos Humanos. Com o
mote Se liga! Dê um like na vida,
ela tem como objetivo estimu-
lar os jovens a compartilharem
momentos com a família e ami-
gos, a conversarem mais, forta-
lecendo o diálogo e desmistifi-
cando a vida virtual.

De acordo com o Ministério
da Saúde, no Brasil, estima-se
que 14,1 milhões de pessoas
apresentem diagnóstico de
transtornos ou sofrimentos
mentais. Ao todo, 7,6% dos bra-
sileiros de 18 anos ou mais re-
ceberam diagnóstico de depres-
são. Em 2018, o SUS realizou
121.341 atendimentos relacio-
nados à depressão, sendo 24.363
jovens de 15 a 29 anos.

“O cérebro é um órgão, é um
órgão como é o coração, como
é fígado, como é o rim. Ele tem
sofrimentos”, diz Mandetta. “A
gente ficou muito tempo como
se isso não pertencesse ao cor-
po. Como se o cérebro fosse
uma coisa que se guarda numa
caixinha da casa que a gente co-
locasse e tirasse. A gente preci-
sa falar de saúde mental, a gente

precisa falar de higiene mental”,
complementa.

A depressão é, de acordo
com a pasta, transtorno mental
caracterizado por tristeza per-
sistente e perda de interesse em
atividades normalmente praze-
rosas.

Para o atendimento, o SUS
oferece 43 mil Unidades de Saú-
de da Família, na Atenção Pri-
mária, que atendem 63% da po-
pulação e 2.594 Centros de
Atenção Psicossocial (Caps).
Nesses serviços o cidadão é
atendido e, caso seja necessário,
é encaminhado para outro servi-
ço especializado da Rede de
Atenção Psicossocial (Raps).

Em 2018, foram 3,3 milhões
de atendimentos em geral nos
Caps; neste ano, foram habilita-
dos 12 novos Caps. A estratégia,
de acordo com o ministério, é
ampliar o número dessas unida-
des.

Há ainda residências tera-
pêuticas; Unidades de Acolhi-
mento; leitos de saúde mental
em hospitais gerais; equipes
multiprofissionais de atenção
especializada em saúde mental;
e Consultórios na Rua.

Em 2017, o orçamento para
Saúde Mental foi de cerca de R$
1,3 bilhão. Em 2018, foi de R$
1,5 bilhão. Para este ano, a pre-
visão orçamentária é de R$ 1,6
bilhão. (Agencia Brasil)
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Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0197858-55.2008.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de
Direito da 9ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a Massimo Fuccillo, CPF 007.676.178-94
e a, Nelson Henrique Pedro, CPF 025.116.658-91 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou uma ação Monitória,
objetivando a cobrança de R$ 47.974,18 (18/09/2008), referente Contrato de Abertura de Crédito em Conta
Corrente, firmado em 15/06/2005. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente edital, pa-ra que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereçam embargos, sob pena
de não o fazendo, cons-tituir-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. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 03 de junho de 2019.

�������� 	� ���
��� ���������� �JL� ������������������������� �	������ M� ,��&���L����������� 	� �� !" � 
*�6&������L�# $����%$���&���'(��% �) �&� �� �*�'�&���%���*�6&�����L�#+��
��%��,���$ �-����$.����'(�
 ��/.����'(����%���(�������5�E������-�)�����6&�� ;A� 2���-���+����������������-�����:A!����7������ ��������
��
��� 7����� �@$� ��2���� �� ����
��� ������"���� ��6&������ K�� 2��� ��>.���$� ���)����� �� 7�������� �������� ��-��������� ����
%&"���0�1� ��)�#� ����%� �� ��-�2�3� %�$�-�2��%��  $� 2�-�2� ��- ����  � �(�� &�4�%�3� 6&�� �:�� 2��� -�)���� ,
��
0����B����7���# $����%$���&���'(��% �) �&� �� �*�'�&���%�3����+������-��"�����L���7���������@&���:����)�-
��)��������*=?����$���37������.����5$� ��2�����������:�6&����-���&� 2�)�����-�2&����������������������7����
�@��-� �&+��� ����������������!���$� 2��������-���������&����
�5��$�7�����8E,F$�7�������������� ���-�������
��
7��7����� �� 7���� 6&�$� ��� 7����� ��� ��� ����$� 6&�� 2�&��A� �7B�� �� ���&���� ��� 7����� ��� 7�������� ������$� �7�������
�-!��+���-����B����$� ��!�7������� ��)�����4�����D����$� ���A���-������&��������7������#��A���7��������������$
7����<�����$��2�<������7&!���������� 2��-����� ������7��������������� ��-���7���������������� � � � � � � 3�>�����.�?.�?5

EDITAL DE CIENCIA DE LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA ARTHUR
SOTER LOPES DA SILVA, 88, APARTAMENTO 114, BLOCO 3, 11 ANDAR- EDIFICIO
RHODES, BUTANTA, São Paulo - SP, CEP:
05367-140
1º leilão 25/09/2019 a partir das 14:00 horas
2º leilão 16/10/2019 a partir das 14:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP.
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
MARIA IRENE PAVONI PEDROLIN, Brasileiro(a), ADMINISTRADORA DE EMPRESAS,
CPF 006.138.468-26, CI: 10.110707-9 SP, Solteiro(a), E cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão.
Informações tel. 11932854559 ou RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA/SP, CEP 13295000

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B49553

17, 18 e 19/09/2019
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BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 
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BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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)
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GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários
da 79ª e 80ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em Primeira convocação

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários das 79ª e 80ª Séries da 4ª Emissão da Emissora, fi rmado em 18 de junho de 2015, (“Termo de Securitização”), 
fi rmado pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. 
Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 79ª e 80ª Séries da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e 
“CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a no dia 08 de outubro de 2019, às 10 horas em primeira 
convocação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova 
Conceição, CEP 04.544-051, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a realização, ou não, da Recompra Compulsória 
Parcial dos Créditos Imobiliários, conforme cláusula 5.1, alínea (d), do Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras 
Avenças (“Contrato de Cessão”), em razão da inadimplência superior a 90 (noventa) dias de parte dos Créditos Imobiliários 
de Contratos de Compra e Venda, a serem apresentados em assembleia; (ii) caso os Titulares dos CRI não determinem a 
realização de Recompra Compulsória Parcial dos Créditos Imobiliários prevista no item (i) retro, aprovar, ou não, a Recompra 
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente a parte dos Créditos Imobiliários inadimplidos, fi cando as Cedentes 
obrigadas a substituir ou renegociar os Contratos de Compra e Venda que possuírem inadimplência superior a 90 (noventa) 
dias na data de apuração, considerando como data base para referida apuração a situação dos créditos no dia útil seguinte 
ao término do prazo, desde que os novos contratos ou as renegociações atendam aos Critérios de Elegibilidade conforme 
Cláusula Quarta do Contrato de Cessão, sem necessidade de convocação de Assembleia Geral de Titulares dos CRI. (iii) caso 
os Titulares dos CRI não determinem a realização de Recompra Compulsória Parcial dos Créditos Imobiliários prevista no 
item (i) retro, e aprovem o item (ii) desta ordem do dia, aprovar o aditamento aos Contratos de Compra e Venda com 
inadimplência superior a 90 (noventa) dias, a ser realizada e a cargo das Intervenientes Anuentes (assim qualifi cadas nas 
Escrituras de Emissão), no prazo de até 90 (noventa) dias contados da ata que vier a aprovar esse item de deliberação, desde 
que os fl uxos de pagamento renegociados não excedam a Data de Vencimento (termo defi nido no Termo de Securitização); 
(iv) caso seja aprovado o previsto no item (ii) e (iii) retro, aprovar o aditamento ao Instrumento Particular de Emissão de 
Cédulas de Crédito Imobiliário, Sem Garantia Real, Sob a Forma Escritural e Outras Avenças (“Aditamento a Escritura de 
Emissão de CCI”) a ser realizada pela Emissora e Instituição Custodiante, para refl etir os aditamentos aos Contratos de 
Compra e Venda; Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido 
no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. 
Para a convocação acima, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de 
mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, 
endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, 
em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para 
o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 18 de setembro de 2019.  Gaia Securitizadora S.A.

Wipro do Brasil Serviços de Tecnologia S.A.
CNPJ nº 00.602.221/0001-30 - NIRE 35.300.345.916

Ata de Assembleia Geral Extraordinária para Transformação de Sociedade Anônima
em Sociedade Limitada, Realizada em 26 de Agosto de 2019

Data, Hora e Local: Aos 26 dias de agosto de 2019, às 10:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade Barueri, 
Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro 585, Centro Administrativo Rio Negro, conjuntos comerciais nº 11 e nº 12, Torre 
Padauiri, Alphaville, CEP 06454-000.Convocação: Dispensada, em virtude da presença da acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 conforme lista de 
presença contida no Anexo A. Presença: Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia 
com direito a voto e a sociedade Wipro Portugal S.A., qualifi cada mais adiante, conforme lista de presença contida no 
Anexo A. Mesa: Presidente: Anderson Petroline; Secretário: Wilson José Spinelli Andersen Ballão. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (1) a transformação do tipo societário da Companhia, de Sociedade Anônima de Capital Fechado para Sociedade 
Empresária Limitada, e seus respectivos impactos necessários, sendo eles: a alteração da denominação social da Companhia; 
a conversão da totalidade das ações de emissão da Companhia em quotas; a destituição dos membros da Diretoria; a 
alteração da forma de administração; e a eleição dos membros da administração; (2) aprovar a cessão e transferência de 
quotas e o ingresso como sócia da Wipro Portugal S.A., qualifi cada mais adiante; e (3) aprovação do Contrato Social que 
passará a reger a Companhia após a sua transformação. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, pela acionista representante da totalidade do capital social da Companhia 
e sem quaisquer restrições: 1) Aprovar a transformação do tipo societário da Companhia, de sociedade anônima de capital 
fechado para sociedade empresária limitada, a qual passará a ser regida pelas disposições da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (“Código Civil”); 2) Aprovar a alteração da denominação social da Sociedade de Wipro do Brasil Serviços de 
Tecnologia S.A. para Wipro do Brasil Serviços de Tecnologia Ltda.; 3) Em decorrência da transformação do tipo 
societário da Companhia, aprovar a conversão da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, 
todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, em quotas de emissão da Sociedade, 
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), na 
proporção de 1,755805391758273 ações ordinárias e preferenciais para 1 (uma) quota. Assim sendo, o capital social da 
Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, no valor de R$ 14.762.828,00 (quatorze milhões, setecentos e sessenta e dois 
mil, oitocentos e vinte e oito reais) passa a ser dividido em 14.762.828 (quatorze milhões, setecentas e sessenta e duas mil, 
oitocentas e vinte e oito) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.4) Neste ato ainda, a sócia Wipro 
Information Technology Netherlands BV cede e transfere, a título oneroso, 380.881 (trezentas e oitenta mil, oitocentas 
e oitenta e uma) quotas de sua participação no capital social da Sociedade, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e 
gravames ou encargos de qualquer natureza, à sócia ingressante Wipro Portugal S.A., sociedade existente sob as leis de 
Portugal, com sede na Rua Engenheiro Frederico Ulrich, 2650, Edifício Wipro, Freguesia Moreira, Concelho Maia, Distrito do 
Porto, Portugal, com Número de Identifi cação de Pessoa Coletiva 503 961 175, inscrita no CNPJ sob nº 05.715.674/0001-96, 
neste ato representada pelo seu procurador, Sr. Wilson José Andersen Ballão, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seção Paraná, sob o nº 8.351, inscrito no 
CPF sob o nº 319.481.119-34, com endereço profi ssional na Avenida Jaime Reis, nº 86, bairro São Francisco, Curitiba, Paraná, 
CEP 80510-010, cujo instrumento de mandato constitui parte integrante do presente instrumento, sendo com ele arquivado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 5) Como resultado, as 14.762.828 (quatorze milhões, setecentas e sessenta e 
duas mil, oitocentas e vinte e oito) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, fi cam assim distribuídas entre os 
sócios: 14.381.947 (quatorze milhões, trezentas e oitenta e uma mil, novecentas e quarenta e sete) quotas à sócia Wipro 
Information Technology Netherlands BV e 380.881 (trezentas e oitenta mil, oitocentas e oitenta e uma) quotas à sócia 
Wipro Portugal S.A. 6) Aprovar a destituição dos Srs. Sajith Kunnath, Fabiano Funari e Armando de Vilhena 
Moraes Nogueira, da Diretoria da Companhia.7) Aprovar a alteração do órgão de administração da Sociedade, que 
deixará de ser denominada de Diretoria e passará a ser denominada simplesmente de administração, a ser realizada na forma 
do Contrato Social da Sociedade. 8) Aprovar a nomeação e posse, como administradores da Sociedade, do Sr. Sajith 
Kunnath, indiano, casado, executivo, portador do RNE n° V797657-5, inscrito no CPF sob n° 019.036.516-11, residente e 
domiciliado na Rua Nilza Medeiros Martins, n° 200, apartamento 103, bloco 6, Jardim Colombo, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 05628-010, e do Sr. Fabiano Funari, brasileiro, separado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 12.941.003-2/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 092.942.748-37, residente e domiciliado na Rua Martiniano de 
Carvalho, nº 599, apartamento 132, Bela Vista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01321-001.9) Os 
administradores ora eleitos tomam posse, neste ato, e expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão 
impedidos, por lei especial, de exercer a administração de empresas, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 10) Aprovar o Contrato Social da Sociedade, que 
passará a vigorar e reger a Sociedade, a partir desta data, na forma do Anexo B desta ata. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, a presente ata que, lida e aprovada, 
foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Anderson Petroline. Secretário da Mesa: Wilson José Spinelli 
Andersen Ballão. Acionista Participante: Wipro Information Technology Netherlands BV (p.p. Wilson José Andersen 
Ballão) e Sócia Ingressante: Wipro Portugal S.A. (p.p. Wilson José Andersen Ballão). Barueri, 26 de agosto de 2019. Mesa: 
Anderson Petroline - Presidente, Wilson José Spinelli Andersen Ballão - Secretário. Sócias: Wipro Information 
Technology Netherlands BV - p.p. Wilson José Andersen Ballão, Wipro Portugal S.A. - p.p. Wilson José Andersen 
Ballão. JUCESP nº 483.863/19-1 e 483.864/19-5 em 12.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. CNPJ/MF 34.325.320/0001-33  -  NIRE: 35.300.538.978 - Ata da As-Ata da As-Ata da As-Ata da As-Ata da As-
semblsemblsemblsemblsembleeeeeia Geral Extraordinária. Data:ia Geral Extraordinária. Data:ia Geral Extraordinária. Data:ia Geral Extraordinária. Data:ia Geral Extraordinária. Data: 12/08/2019. Local:Local:Local:Local:Local: na sede social. Mesa:Mesa:Mesa:Mesa:Mesa: Paulo Roberto Oprini Bueno - Presidente, e Paolo
Cutrona Junior - Secretário. Presença:Presença:Presença:Presença:Presença: Totalidade dos acionistas. Deliberações Unânimes: Deliberações Unânimes: Deliberações Unânimes: Deliberações Unânimes: Deliberações Unânimes: (I) aprovado a alteração do Objeto
Social da Companhia, passando a ser apenas a participação em outras sociedades comerciais ou civis nacionais e/ou estrangeiras,
limitada ou por ações de capital fechado ou aberto, como segue: Artigo 3º.Artigo 3º.Artigo 3º.Artigo 3º.Artigo 3º. - O objeto da sociedade é a participação em outras
sociedades comerciais ou civis nacionais e/ou estrangeiras, limitada ou por ações de capital fechado ou aberto. (II) Aprovada a
alteração da razão social da Companhia, passando a ser Vila Porto Participações S/A., Vila Porto Participações S/A., Vila Porto Participações S/A., Vila Porto Participações S/A., Vila Porto Participações S/A., como segue: Artigo 1ºArtigo 1ºArtigo 1ºArtigo 1ºArtigo 1º - Sob a denomina-
ção Vila Porto Participações S/A., Vila Porto Participações S/A., Vila Porto Participações S/A., Vila Porto Participações S/A., Vila Porto Participações S/A., fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado que se regerá por este estatuto e
pela legislação vigente que lhe for aplicável. Os demais capítulos e artigos do Estatudo Social permenecem inalterados. (III) Foram
tratados outros assuntos e interesse da Companhia. Encerramento:Encerramento:Encerramento:Encerramento:Encerramento: Nada mais havendo a tratar a lavratura desta ata, que após
lida e aprovada,foi assinada por todos os Subscritores. Paulo Roberto Oprini Bueno - Paulo Roberto Oprini Bueno - Paulo Roberto Oprini Bueno - Paulo Roberto Oprini Bueno - Paulo Roberto Oprini Bueno - Presidente. Paolo Cutrona Junior - Paolo Cutrona Junior - Paolo Cutrona Junior - Paolo Cutrona Junior - Paolo Cutrona Junior - Secreta-
rio. Paternon Empreendimento e Participações - Eireli - Paternon Empreendimento e Participações - Eireli - Paternon Empreendimento e Participações - Eireli - Paternon Empreendimento e Participações - Eireli - Paternon Empreendimento e Participações - Eireli - P/ Paulo Roberto Oprini Bueno - Acionista. Paulo Roberto Oprini Bueno- Acionista. Paulo Roberto Oprini Bueno- Acionista. Paulo Roberto Oprini Bueno- Acionista. Paulo Roberto Oprini Bueno- Acionista. Paulo Roberto Oprini Bueno
- - - - - Acionista. JUCESP 472.704/19-9 em 05/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

DOMINGOS JOSÉ DO NASCIMENTO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDO EM CARNAIBA, PE NO DIA (14/10/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ AMADOR ALVES E DE MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO.
ORLANDINA DE JESUS NASCIMENTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM SAÚDE, BA NO DIA (05/01/1950), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSEFA DE JESUS.

EDSON DA SILVA LEITE, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (18/02/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ MAMEDE LEITE E DE GESUITA DA SILVA LEITE. ANA PAULA DA SILVA ALENCAR,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO CAETANO DO SUL, SP
NO DIA (03/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ ANTONIO DE ALENCAR E DE ESPEDITA MARIA DA SILVA ALENCAR.

EVERTON ROCHA MARQUES DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADILON MARQUES DA COSTA E DE MATILDE RIBEIRO
ROCHA. JULIANA ROSIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO INSTRUTORA TECNICA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE RICIERI FIORAVANTE ROSIS E DE NEIDE SARTORI ROSIS.

RAFAEL SATOSHI MUNAKATA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO MECÂNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (08/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO GUARULHOS, SP,
FILHO DE TOSHIMASA MUNAKATA E DE SIMONE MARIA DA SILVA MUNAKATA. VANESSA MARIA DE
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA DE IMIGRAÇÃO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (24/03/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MARIA GORETE DE OLIVEIRA.

VANDERLEI DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (16/07/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSE DA SILVA E DE CREMILDA FRANCISCA DA SILVA. ODILIA DE OLIVEIRA SANT’ANNA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/01/
1961), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALDOVINO
SANT’ANNA E DE BENEDITA DE OLIVEIRA SANT’ANNA.

ANTONIO MOREIRA DE LIMA, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (07/08/1944), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO DE LIMA E DE JOAQUINA MOREIRA. ELISABETE LEITE DOS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/
11/1954), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARNALDO
LEITE DOS SANTOS E DE APARECIDA CARDOSO.

THADEU PIZOLITO MONTEIRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FRENTISTA, NASCIDO
EM GUARULHOS, SP NO DIA (01/03/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ELIAS DE QUEIROZ MONTEIRO E DE APARECIDA PIZOLITO MONTEIRO.
KEULYENE SANTOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM
PACATUBA, CE NO DIA (28/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ MAIA DA SILVA E DE MARIA CELESTINA SANTOS DA SILVA.

BRUNO ALMEIDA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE LOGISTICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/06/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS EDUARDO DA SILVA E DE ROSELAINE DOS SANTOS ALMEIDA.
GRACE KELLY SILVA MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FOTÓGRAFA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE CLOVIS HENRIQUE MARTINS E DE ANA MARIA NOGUEIRA DA SILVA MARTINS.

LUCAS GASPAR DE CASTRO MIZAEL,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTAGIÁRIO, NASCIDO
EM SANTO ANDRÉ, SP NO DIA (09/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ELIZA MARIA DE CASTRO MIZAEL. MICHELE DA SILVA LIMA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/12/1991),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DAVI LUCIANO PEDROSO
LIMA E DE ROSANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.

RAMON FERREIRA GONÇALVES DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROBERTO ANTONIO DE JESUS E DE SONIA CARLOS FERREIRA. ANA
PAULA OLIVEIRA DE MORAES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ARGEMIRO MANOEL DE MORAES E DE MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA VIANA DE
MORAES.

WELLINGTON FRANÇA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE DARIO BISPO DOS SANTOS E DE MARIA DE LOURDES FRANÇA DIAS
DOS SANTOS. LUANA REIS COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EDILSON COSTA E DE MAISA SOUZA DOS REIS COSTA.

JOSÉ ROBERTO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
GUARABIRA, PB NO DIA (28/05/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARGARIDA JOSÉ DA SILVA. ADAILZA MENEZES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM ITABAIANINHA, SE NO DIA (12/02/1977),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GRACILIANO DOS
SANTOS E DE JOSEFA CARDOSO DE MENEZES.

ALISSON CARDOSO DE SA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ALMOXARIFE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA VINTE E SETE DE MAIO DE MILNOVECENT OS E NOVENTA E QUATRO (27/
05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ PIRES DE
AS NETO E DE MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO DE SA. NATALY ALVES RODRIGUES, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE CLASSE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/02/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DANIEL GOMES
RODRIGUES E DE CELEIDE BENJAMIN ALVES RODRIGUES.

ABRAÃO FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENFERMEIRO, NASCIDO
EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (09/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ÉDSON FERREIRA DA SILVA E DE ROSELI MEDEIROS DA
SILVA. SHIRLEY ABADE DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AGENTE DE
RECRUTAMENTO DE SELEÇÃO, NASCIDA EM SUZANO, SP  NO DIA (09/01/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE CANDIDO DOS SANTOS E DE
MARIA ABADE SANTANA DOS SANTOS.

MARCELO PERES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MARCENEIRO, NASCIDO EM
RECIFE, PE NO DIA (14/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE LUIZ PERES DA SILVA E DE MARINETE ROSA DOS SANT OS SILVA. REGINA DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/03/
1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NELSON BEVENUTO
DA SILVA E DE MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA.

EDVALDO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO BOMBEIRO CIVIL,
NASCIDO EM UBATÃ, BA NO DIA (06/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDVALDO ANDRADE DOS SANTOS E DE TEREZINHA DOS SANTOS ANDRADE.
RAIZA MIRELA LACERDA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO SERGIO DOS SANTOS E DE ANGELA MARIA DIAS LACERDA DOS
SANTOS.

LUIZ FABIO MEDEIROS JUNIOR,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PROGRAMADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/11/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ FABIO MEDEIROS E DE NAIR ALEXANDRE. SUELLEN SANTANA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/10/
1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCIA SANTANA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
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EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028969-49.2016.8.26.0001 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,  
Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. A Dra. Carina Bandeira Margarido 
Paes Leme, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional I Santana. Faz Saber a Cristiana Clarice 
Pereira Cacau, CPF 151.566.148-25, que Itaicy Correa de Oliveira, ajuizou uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial, tendo como corréu Fernando de Oliveira Martins, para cobrança de R$ 16.651,26 
(09/2016), referente ao débito do contrato de locação residencial. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito, atualizado ou em 15 dias, 
embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 

 
Edifício Queen Mary”, situado à Avenida Zumkeller, nº 835, no 8º Subdistrito Santana, São Paulo/SP, 

o correquerido Fernando de Oliveira Martins. Sendo nomeado curador especial em caso de revelia  
 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019. B 17 e 18/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006653-54.2019.8.26.0001  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)  
EDSON GERALDO DE CARVALHO, CPF 035.580.308-93, que a Ação Monitória, requerida por CGMP 
- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., foi convertido o mandado de citação em execução, 
para que pague a quantia de R$ 26.680,43 (31.03.2018), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)  
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,  
nos próprios autos impugnação, nomeando-se Curador Especial em caso de silêncio. Será o presente 
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Processo 1008012-89.2014.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - 
Foro Central Cível. Faz Saber a Iter & Actio Serviços de Terceirização de Pessoal Ltda, CNPJ 09.474.930/0001-
51, na pessoa de seu representante legal, que Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, ajuizou uma 
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar, referente ao Contrato de Arrendamento Mercantil 
Financeiro Leasing Pessoa Jurídica nº 0.14.5472.2 (Operação nº 000000000002375842), onde o autor 

 

inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 

11ª VARA CÍVEL - PROCESSO 0040609-55.2019.8.26.0100 Este juízo FAZ SABER a  
JK Comércio e Brindes Ltda., domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida 
Ação de Cobrança movida por Gerson Kogan, ora em fase de cumprimento de sentença. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 

devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o 

 B 18 e 19/09
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas 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 17/
09/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:1EE2B -  CONTRATO: 1060540381119 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0605 - SAO MIGUEL PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA JOSÉ NUNES DOS SANTOS, 921, SAO MIGUEL
PAULISTA, SÃO PAULO – SP

ROBERTO SOUSA LAPA, BRASILEIRO, ENCARREGADO DE MANUTENCAO DE
PRODUÇÃO DE REDES , CPF: 887.261.838-68, CI: 5.816.818 SSP/SP CASADO(A)
COM COM MARIA APARECIDA LAPA, BRASILEIRO, DO LAR, CPF 227.004.288-38
CI: 23126993 SSP/SP

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

17 - 18 - 19/09/2019

EDITAL DE CIENCIA DE LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Fritz Johansen,
79, (ATUAL 121 - NÃO OFICIAL), Parque Boturussu, São Paulo - SP, CEP: 03805-110
1º leilão 25/09/2019 a partir das 14:00 horas
2º leilão 16/10/2019 a partir das 14:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO
PAULO/SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
CARLOS DE OLIVEIRA FORTES, Brasileiro(a), SERVIDOR PUBLICO, CPF
042.426.638-54, CI: 13.410.642 SSP/SP, Casado(a) com SOLANGE MONICA MELO
DE LIMA FORTES, Brasileiro, CPF 184.894.638-40 CI: 23.617.141-0 SSP/SP
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. 11932854559 ou RUA ARACI, 162, COLINAS DE INHANDJARA
ITUPEVA/SP, CEP 13295000
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BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

ISEC SECURITIZADORA S.A
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 – NIRE 35300340949

RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DE 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 Certifi cados 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 fi m 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 “Deve-
doras”) 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 defi nido pelos 
Investidores presentes na AGCRI; (iii) Constou erroneamente os contratos de locação do Anexo I – A referente ao 
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, sendo necessário retifi car esse item e incluir os 
contratos de locação de forma adequada. (iv) Autorizar a Securitizadora e o Agente Fiduciário a fi rmarem 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 fi ns 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 instru-
mento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e 
demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes. Todas as procurações devem ser apresentadas com 
o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que 
a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de modo efi caz, solicitamos que os instrumentos de man-
dato 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 agentefi duciario@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, muni-
dos 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.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 NIRE: 35.300.177.401

Edital de Convocação: PENTÁGONO S.A. DTVM instituição financeira com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 
08, ala B, salas 302, 303 e 304, RJ-RJ, CNPJ nº 17.343.682/0001-38 (“Agente Fiduciário”), vem pelo presente edital convocar 
os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia 
de Securitização (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo de 
Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Vigésima Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Vigésima Assem-
bleia”), a se realizar no dia 08/10/19 às 10h30, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, conjunto 101, Jardim 
Paulistano, SP-SP, CEP: 01451-001 para deliberar sobre: (i) liberação, ou não, da utilização dos valores detidos nas contas 
do Patrimônio Separado e/ou nas Contas de Investimento, inclusive os valores  destinados ao pagamento da excussão dos 
imóveis dados em Garantia ou o pagamento do ITBI dos imóveis objetos do CRI, alienadas à Securitizadora, tendo em vista 
que até o presente momento os respectivos cartórios tem se negado a emitirem as mencionadas guias, em decorrência de 
indisponibilidades e, ou, penhoras averbadas nas respectivas matrículas; (ii) caso aprovado o item (i), a aprovação ou não de 
amortização parcial aos titulares do CRI; (iii) análise e aprovação, ou não, da proposta de locação ou aquisição dos Imóveis 
localizados na Cidade de Camaçari-BA, conforme proposta da MKS Soluções Integradas S.A., que será apresentada na 
Vigésima Assembleia aos titulares do CRI, (iv) contratação, ou não, de um administrador e/ou gestor para os imóveis que são 
Garantia dos CRI; e (v) as medidas a serem adotadas em relação à excussão extrajudicial dos imóveis dados em alienação 
fiduciária à Securitizadora em garantia dos CRI, em virtude da extinção da proposta assinada com o escritório Freitas Leite 
Advogados na assembleia de 10/09/19. Em benefício do tempo, os titulares dos CRI deverão encaminhar previamente os do-
cumentos comprobatórios de sua representação para o e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, com, pelo menos, 
2 dias úteis de antecedência, e apresentar as vias originais no momento da referida assembleia. SP, 16/09/19.

17, 18 e 19/09

Oliveira Trust Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.310.054/0001-77 - NIRE JUCESP 353.0033020-0

Extrato de Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30/04/2019
Local e Presenças: Sede social da Companhia situada na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Joaquim Floriano, 1052, Itaim Bibi.
Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações tomadas por Unanimidade: Foi aprovado: Em relação ao exercício findo
em 31/12/2018: (a) Aprovado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras; (b) Face à apuração de
prejuízo no exercício social findo em 31/12/2018, não haverá distribuição de dividendos. Arquivada na JUCESP em 22/08/2018 sob o
nº 448.548/19-7, Secretária Geral Gisela Simiema Ceschin e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis
Imobiliários da 39ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em Segunda convocação

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, 
nos termos da Cláusula 9.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
39ª Série da 4ª Emissão da Emissora, fi rmado em 20 de junho de 2012, (“Termo de Securitização”), fi rmado pela Emissora e 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários da 39ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em 2ª convocação 
para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, no dia 08 de Outubro de 2019 às 9h30 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051, para informar que tendo 
em vista a inadimplência do mutuário do imóvel abaixo informado e a consequente ação judicial nº 1005064-98.2015.8.26.0114, 
que discutia a quitação pelo seguro morte ou invalidez permanente contratado, foi realizada a execução da Alienação Fiduciária 
após a prolação da sentença judicial. Assim, superada a etapa judicial, ocorreu a consolidação da propriedade e foram realizados 
os leilões nos dias 04 de junho de 2019 e 06 de junho de 2019, não havendo arrematantes. Atualmente o imóvel compõe o 
Patrimônio Separado da operação e o valor de eventual venda do imóvel será utilizado para o pagamento dos CRI e ainda, 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) autorizar, ou não, a venda do lote 001, Quadra C 010, localizado à Rua Aresqui, nº 
209, Parque Universitário, Campinas - SP, CEP: 13056-473, de matrícula nº 180.250, registrado perante o 3º Ofi cial de Registro de 
Imóveis de Campinas - SP, ora listado no Anexo II ao Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças 
(“Contrato de Cessão”), fi rmado em 20 de junho de 2012.;  (ii) autorizar a Emissora a praticar os atos necessários para a efetivação 
do negócio jurídico mencionado no item (i); Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado 
que lhes é conferido no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa 
no presente Edital. Para a convocação acima, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar 
o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da 
Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem 
prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br.  São Paulo, 18 de Setembro de 2019. Gaia Securitizadora S.A.

Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Em Constituição - Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada emAta da Assembleia Geral de Constituição Realizada emAta da Assembleia Geral de Constituição Realizada emAta da Assembleia Geral de Constituição Realizada emAta da Assembleia Geral de Constituição Realizada em
24 de Junho de 2019. Data:24 de Junho de 2019. Data:24 de Junho de 2019. Data:24 de Junho de 2019. Data:24 de Junho de 2019. Data: 24/06/2019. Local:Local:Local:Local:Local: Rua Helena nº 260, 12º Andar, Conjunto 123, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04552-050.
Reuniram-se em primeira convocação todos os subscritores da totalidade das ações da Vila Porto Holding e Empreendimentos ImobiliáriosVila Porto Holding e Empreendimentos ImobiliáriosVila Porto Holding e Empreendimentos ImobiliáriosVila Porto Holding e Empreendimentos ImobiliáriosVila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários
S/A.S/A.S/A.S/A.S/A., abaixo qualificados: Paternon Empreendimentos e Participações - Eireli, Paternon Empreendimentos e Participações - Eireli, Paternon Empreendimentos e Participações - Eireli, Paternon Empreendimentos e Participações - Eireli, Paternon Empreendimentos e Participações - Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº 07.681.225/0001-08, neste Ato
representada pelo seu Titular Paulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini Bueno, RG 23.716.885-6 SSP/SP, e CPF/MF 163.962.858-43; Paulo Roberto OpriniPaulo Roberto OpriniPaulo Roberto OpriniPaulo Roberto OpriniPaulo Roberto Oprini
BuenoBuenoBuenoBuenoBueno, Já qualificado. Mesa: Mesa: Mesa: Mesa: Mesa: Presidente: Paulo Roberto Oprini Bueno. Paulo Roberto Oprini Bueno. Paulo Roberto Oprini Bueno. Paulo Roberto Oprini Bueno. Paulo Roberto Oprini Bueno. Secretário: Paolo Cutrona Junior. Paolo Cutrona Junior. Paolo Cutrona Junior. Paolo Cutrona Junior. Paolo Cutrona Junior.  Deliberações unânimes: I -Deliberações unânimes: I -Deliberações unânimes: I -Deliberações unânimes: I -Deliberações unânimes: I - A
constituição de uma Sociedade Anônima, de capital fechado. IIIIIIIIII - O capital social de R$ 1.000,00 foi totalmente subscrito, cuja integralização
se fará em moeda corrente nacional da seguinte forma: a subscritora Paternon Empreendimentos e Participações - EireliPaternon Empreendimentos e Participações - EireliPaternon Empreendimentos e Participações - EireliPaternon Empreendimentos e Participações - EireliPaternon Empreendimentos e Participações - Eireli, integraliza
neste ato R$ 90,00; e o outro subscritor, Paulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini Bueno, integraliza neste ato R$ 10,00, constantes do “Boletim de Subscrição”
que ficará fazendo parte integrante da presente ata. IIIIIIIIIIIIIII - Aprovado o Estatuto Social da Sociedade que ficará fazendo parte integrante da
presente ata. IVIVIVIVIV - Eleição de Diretoria: Diretor sem Designação Específica:Diretor sem Designação Específica:Diretor sem Designação Específica:Diretor sem Designação Específica:Diretor sem Designação Específica: Paulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini BuenoPaulo Roberto Oprini Bueno, RG 23.716.885-6 SSP/SP, e CPF/
MF 163.962.858-43; Diretor sem Designação Específica: Paolo Cutrona JuniorDiretor sem Designação Específica: Paolo Cutrona JuniorDiretor sem Designação Específica: Paolo Cutrona JuniorDiretor sem Designação Específica: Paolo Cutrona JuniorDiretor sem Designação Específica: Paolo Cutrona Junior, CPF 129.092.518-61 e RG 20.185.315-2 SSP/SP. VVVVV -----
Declaração de DesimpedimentoDeclaração de DesimpedimentoDeclaração de DesimpedimentoDeclaração de DesimpedimentoDeclaração de Desimpedimento: Os diretores que neste ato ingressam na Sociedade, declara sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob
os feitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé publica ou prosperidade. Encerramento:Encerramento:Encerramento:Encerramento:Encerramento: Nada mais havendo a tratar a lavratura desta ata, que após lida
e aprovada, é assinada por todos os Subscritores. São Paulo, 24/06/2019. Paulo Roberto Oprini Bueno - Paulo Roberto Oprini Bueno - Paulo Roberto Oprini Bueno - Paulo Roberto Oprini Bueno - Paulo Roberto Oprini Bueno - Presidente. Paolo Cutrona JuniorPaolo Cutrona JuniorPaolo Cutrona JuniorPaolo Cutrona JuniorPaolo Cutrona Junior
- - - - - Secretário. Testemunhas: Eloi Carneiro - RG 14.348.239-7 SSP/SP, Ricardo Freitas da Silva - RG 23.174.226-5 SSP/SP. Mariana de Paula
- OAB/SP 228.140. JUCESP. NIRE S/A. Certifico o Registro 3530053897-8 em 25/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. VilaVilaVilaVilaVila
Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1ºPorto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1ºPorto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1ºPorto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1ºPorto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Sob a
denominação Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A., Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A., Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A., Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A., Vila Porto Holding e Empreendimentos Imobiliários S/A., fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado que
se regerá por este estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável. Artigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2º - A sociedade terá por sede administrativa e foro jurídico
a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Helena n º 260, 12° Andar, Conj. 123, Bairro Vila Olímpia, CEP 04552-050, podendo abrir
filiais, depósitos ou escritórios em qualquer ponto do território nacional, a critério da diretoria. Artigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3º - O objeto da sociedade é a compra
e venda de bens móveis e imóveis urbanos e/ou rurais; administração e locação de imóveis próprios e/ou de terceiros; a representação de
outras empresas industriais ou comerciais por conta própria ou alheia; participação em outras sociedades comerciais ou civis nacionais e/
ou estrangeiras, limitada ou por ações de capital fechado ou aberto. Artigo 4ºArtigo 4ºArtigo 4ºArtigo 4ºArtigo 4º - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.
Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito neste ato é de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
dividido em 1.000 (hum mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, indivisíveis em relação à
sociedade, sendo neste ato capitalizado R$ 100,00 (cem reais) em moeda corrente nacional. § Único§ Único§ Único§ Único§ Único - A sociedade poderá emitir títulos
múltiplos de ações e, provisoriamente, de cautelas que as representem, observando o disposto nos artigos 24 a 26 da Lei 6.404/76. ArtigoArtigoArtigoArtigoArtigo
6º6º6º6º6º - As ações, ou títulos múltiplos ou as cautelas que as representam, serão assinadas por dois diretores. Artigo 7ºArtigo 7ºArtigo 7ºArtigo 7ºArtigo 7º - Cada ação dá direito
a um voto nas deliberações das assembléias gerais. Artigo 8ºArtigo 8ºArtigo 8ºArtigo 8ºArtigo 8º - No caso de venda de ações nominativas, os acionistas terão preferências
em relação a terceiros, em igualdade de condições. Capítulo III - Da Administração da Sociedade - Artigo 9ºCapítulo III - Da Administração da Sociedade - Artigo 9ºCapítulo III - Da Administração da Sociedade - Artigo 9ºCapítulo III - Da Administração da Sociedade - Artigo 9ºCapítulo III - Da Administração da Sociedade - Artigo 9º - A sociedade será
administrada por uma diretoria composta de dois ou mais membros, acionistas ou não, residentes no Pais, com mandato de dois anos,
assim designados como Diretores. § Primeiro:§ Primeiro:§ Primeiro:§ Primeiro:§ Primeiro: Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado no
livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”, assinados pelos respectivos Diretores. § Segundo§ Segundo§ Segundo§ Segundo§ Segundo: Os diretores que neste ato ingressam na
Sociedade, declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os feitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou prosperidade.
Artigo 10º Artigo 10º Artigo 10º Artigo 10º Artigo 10º - A Administração da Companhia será exercida sempre em conjunto de pelo menos 02 (dois) diretores para poderem
representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, assinar contratos, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar,
descontar, sacar, avalizar títulos de emissão da sociedade, abrir e encerrar contas bancárias da sociedade, efetuar saques e movimentação
bancária, assinar, enfim, todos os papéis de interesse social, inclusive cheques e escrituras, podendo também representar a companhia
perante todos os órgãos públicos. § Primeiro:§ Primeiro:§ Primeiro:§ Primeiro:§ Primeiro: É vedado aos Diretores dar fiança, avais ou qualquer outro documento em favor da
sociedade, em negócios que lhe sejam alheios. § Segundo:§ Segundo:§ Segundo:§ Segundo:§ Segundo: Os atos que importem em alienação, oneração ou hipoteca dos bens sociais
serão assinados pelos diretores em conjunto, independentemente de autorização de assembléia geral. Artigo 11Artigo 11Artigo 11Artigo 11Artigo 11 - No caso de vaga, o
substituto, acionista ou não, será designado pelos demais diretores, servindo até o término do mandato do diretor substituído. Artigo 12Artigo 12Artigo 12Artigo 12Artigo 12
- A diretoria reunir-se-á todas as vezes que lhe for necessário ou conveniente, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente.
Capítulo IV - Da Assembléia Geral - Artigo 13Capítulo IV - Da Assembléia Geral - Artigo 13Capítulo IV - Da Assembléia Geral - Artigo 13Capítulo IV - Da Assembléia Geral - Artigo 13Capítulo IV - Da Assembléia Geral - Artigo 13 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente dentro dos quatros primeiros
meses após o término do exercício social, para discutir e deliberar sobre relatórios e contas da diretoria, balanços relativos ao exercício
findo e eleger os membros da diretoria, quando for o caso. Artigo 14 Artigo 14 Artigo 14 Artigo 14 Artigo 14 - A Assembléia Geral Extraordinária será convocada em todos os
casos para os fins previstos em lei. Artigo 15 Artigo 15 Artigo 15 Artigo 15 Artigo 15 - As assembléias Gerais serão instaladas e presididas por qualquer diretor que convidará
para secretário um dos acionistas presentes e, no caso de ausência, por quem a assembléia designar. Capítulo VI - Do ExercícioCapítulo VI - Do ExercícioCapítulo VI - Do ExercícioCapítulo VI - Do ExercícioCapítulo VI - Do Exercício
Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 16 Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 16 Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 16 Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 16 Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 16 - O exercício social tem início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro do mesmo
ano. Artigo 17 Artigo 17 Artigo 17 Artigo 17 Artigo 17 - Ao fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, o balanço
patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração das origens e
aplicações de recursos, observadas as disposições legais vigentes. § 1º - Ao fim de cada semestre a Diretoria poderá levantar balanço
semestral e, a seu critério e com a aprovação do Conselho Fiscal, se em funcionamento este, declarar dividendo à conta do lucro apurado
nesse balanço. § 2º - Poderá a Diretoria, ainda, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou semestral, observadas as recomendações da Assembléia Geral. Artigo 18 Artigo 18 Artigo 18 Artigo 18 Artigo 18 - Do lucro apurado em
cada exercício social, 6% (seis por cento) serão obrigatoriamente destinados aos acionistas, como dividendo, na proporção das ações que
possuírem, podendo esse montante ser ajustado para mais, na importância estritamente necessária à divisão cômoda pelo número de
ações. § único § único § único § único § único - Nenhum dividendo será pago ou creditado quando não resultar lucro do exercício social findo ou quando o lucro apurado
tenha sido absorvido por prejuízos de exercícios anteriores. Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade - Artigo 19 Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade - Artigo 19 Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade - Artigo 19 Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade - Artigo 19 Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade - Artigo 19 - A sociedade entrará
em liquidação nos casos legais e por determinação da Assembléia Geral. Artigo 20 Artigo 20 Artigo 20 Artigo 20 Artigo 20 - A assembléia geral que decidir a liquidação determinará
a sua forma, elegendo os liquidantes que funcionará nessa fase, fixando os respectivos honorários. Capítulo VIII - Disposições Gerais eCapítulo VIII - Disposições Gerais eCapítulo VIII - Disposições Gerais eCapítulo VIII - Disposições Gerais eCapítulo VIII - Disposições Gerais e
Transitórias - Artigo 21Transitórias - Artigo 21Transitórias - Artigo 21Transitórias - Artigo 21Transitórias - Artigo 21 - As questões omissas nos estatutos serão resolvidas de acordo com o disposto na Lei 6.404/76 e demais leis em
vigor. São Paulo, 24/06/2019. Paulo Roberto Oprini Bueno. Paolo Cutrona Junior. Mariana de Paula - Paulo Roberto Oprini Bueno. Paolo Cutrona Junior. Mariana de Paula - Paulo Roberto Oprini Bueno. Paolo Cutrona Junior. Mariana de Paula - Paulo Roberto Oprini Bueno. Paolo Cutrona Junior. Mariana de Paula - Paulo Roberto Oprini Bueno. Paolo Cutrona Junior. Mariana de Paula - Advogada - OAB/SP 228.140.
Testemunhas: Eloi Carneiro - RG 14.348.239-7 SSP/SP, Ricardo Freitas da Silva - RG 23.174.226-5 SSP/SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0005881-07.2018.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano
Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carlos Alberto Basso, CPF 014.642.858-70, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Edifício Macapá, na qual
foi penhorado o apartamento nº 77, localizado no 7º andar ou 9º pavimento, do Edifício Macapá, situado na Rua
Antônio Macedo, nº 325, Parque São Jorge, no Tatuapé, matriculado no 9º CRI/SP, sob o nº 10.972, avaliado
em R$ 306.400,00 para julho de 2019. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, conferindo-lhe ciência da penhora e avaliação do mencionado bem, para,
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer a substituição do bem penhorado (art. 847, do CPC); podendo,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação (art. 525, §11, do CPC), ambos a fluir após o decurso do
prazo do presente edital. Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2019.                                       17 e 18.09

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0002749-05.2019.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério
Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Morgado Ferreira, CPF 839.021.718-04, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 7.019,25 (abril/2019), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 4 de julho de 2019.                                                      17 e 18.09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0028891-04.2018.8.26.0001O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr (a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o)MAURICIO CORDEIRO DE ALMEIDA
ME., CNPJ 05.422.047/0001-67,que LUSITANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃOLTDA,
lhe ajuizou uma ação Monitória, visando o recebimento da quantia referente à cheques emitidos e não pagos
por insuficiência de fundos, tendo V. Sa. sido citado na fase de conhecimento por Edital e julgada procedente
a ação, transitada em julgado em 03.04.2018, constituindo título executivo judicial. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de (R$ 50.682,43atualizado até agosto/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação,
nomeando-se Curador Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. 17 e 18/09

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

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.

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) 
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Brasil busca no Pré-olímpico
garantir vaga para Tóquio 2020

Página 8

Vôlei de Praia

Ângela/Carol Horta e André/George disputam evento na China

George ataca contra o bloqueio

O vôlei de praia estreou em
Jogos Olímpicos em Atlanta
(EUA), em 1996. De lá para cá a
modalidade esteve presente em
todas as edições com Brasil en-
tre os protagonistas. Para Tóquio
2020, pela primeira vez na his-
tória, será realizado um torneio
Pré-Olímpico. A competição
começa nesta quarta-feira (18),
em Haiyang, na China. O Brasil,
que tem 13 medalhas (três de
ouro, sete de prata e três de bron-
ze), participa da competição com
Ângela/Carol Horta (DF/CE), no
feminino, e André/George (Es/
PB), no masculino.

Pelo regulamento, serão duas
vagas olímpicas por gênero, e
participam 16 duplas, 15 dos pa-
íses mais bem classificados no
ranking mundial em 15 de julho
de 2019, mais um representante
do país sede do pré-olímpico.

O formato de disputas será
diferente de outras competições
do Circuito Mundial. Na primei-
ra fase serão quatro grupos com
quatro duplas em cada, os três
melhores avançam para a etapa
seguinte. Na segunda fase serão
quatro grupos com três duplas,

os dois melhores seguem no tor-
neio, quando dois grupos com
quatro duplas serão formados.
Nesta etapa passam dois em
cada chave. O primeiro lugar de
um grupo enfrenta o segundo
do outro e o vencedor de cada
um destes duelos garante a vaga
em Tóquio.

No torneio feminino Ângela
e Carol estão no grupo B junto
com Menegatti/Orsi-Toth (ITA),
Liliana/Elsa (ESP) e Ishii/Mu-

rakani (JAP). A dupla, que recen-
temente levou o bronze nos jo-
gos Pan-Americanos em Lima,
disputou dois torneios na China
nesta temporada e ficou com a
prata em ambos.

“Ficamos bem felizes quan-
do soubemos que representaría-
mos o Brasil neste pré-olímpi-
co. É um torneio diferente, esta-
mos bem motivados e focadas
para fazermos uma boa campa-
nha. Já jogamos duas etapas na

China neste ano e conseguimos
duas medalhas, é um lugar que
nos traz sorte. Espero que desta
vez não seja diferente. Vamos
fazer o nosso melhor por lá e ten-
tar garantir essa vaga para o nos-
so país”, disse Carol Horta.

Entre os homens os campe-
ões do Superpraia 2019, André e
George, serão os representantes
brasileiros. Eles estão no grupo
A ao lado de P. Gao/Y. Li (CHN),
Nicolai/Lupo (ITA) e Gerson/
Heidrich (SUI).

“Este torneio é bastante dife-
rente dos demais que já disputa-
mos no Circuito Mundial. É a
primeira vez que acontece com
este formato. Para a nossa dupla
eu acredito que será uma expe-
riência boa. Será um evento
com as melhores duplas do
mundo e ainda valendo uma
vaga nos Jogos Olímpicos para
o nosso país. Estamos anima-
dos em jogar este campeonato,
sabemos da importância do
evento”, comentou André.

O pré-olímpico de Haiyang
não tem premiação em dinhei-
ro e nem dá pontos no ranking
mundial.
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O paranaense Alexsandro
Melo (Orcampi) e a fluminen-
se Geisa Coutinho são os pri-
meiros brasileiros dos 43
convocados (25 homens e 18
mulheres) a seguir do Brasil
para o Campeonato Mundial
de Doha, que será disputado
de 27 de setembro a 6 de ou-
tubro, no Catar. Os dois em-
barcam no voo TK 194, da
Turkish Airlines, via Istambul
(TUR), no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos, em São
Paulo.

Alexsandro, conhecido
como Bolt no meio atlético,
vai competir no salto em dis-
tância e no triplo, enquanto
Geisa integrará a equipe mis-
ta de revezamento 4x400 m,
novidade do calendário olím-
pico de Tóquio 2020.

Outro grande grupo segue
na quinta-feira (19), do Aero-
porto de Guarulhos, pelo voo
ET 525, da Ethiopian Airli-
nes, que sai a 1:00 da madru-
gada, com escala em Adis-
Abeba, na Etiópia. Neste gru-
po, estão 16 atletas: Alexan-
der Russo (Orcampi), Almir
Cunha dos Santos (Sogipa),
Ana Carolina Azevedo (Or-
campi), Anderson Henriques
(Sogipa), Andreia Hessel (Pi-
nheiros), Artur Terezan (FE-
CAM), Augusto Dutra (Pi-
nheiros), Lucas Carvalho (FE-
CAM), Marcio Teles (Orcam-
pi), Elianay Barbosa (CASO),
Franciela Krasucki (Pinhei-
ros), Lorraine Martins (CT-
DEO), Maria Victoria Sena
(APA), Tiffani Marinho (Or-
campi), Valdilene dos Santos
Silva (Pinheiros) e Viviane
Santana Lyra.

Altobeli Santos da Silva
(Pinheiros) segue no domin-
go (22/9), mesmo dia de Fer-
nanda Borges (IEMA). O mar-
chador Moacir Zimmermann

Brasileiros começam
a embarcar para
Doha e a disputa

do Mundial
Alexsandro Melo e Geisa Coutinho são os primeiros a
viajar nesta quarta-feira para a principal competição do
calendário internacional do atletismo, em 2019. O Brasil
terá uma equipe de 43 atletas (25 homens e 18 mulheres)
no Catar
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Alexsandro Melo

embarca no dia 24, enquanto
os maratonistas Vagner da
Silva Noronha e Wellington
Bezerra da Silva viajam por
Cumbica no dia 26.

Outros atletas estão trei-
nando fora do Brasil e se-
guem direto de suas bases
para Doha. Do Camping de
Velocidade e Barreiras, que
está sendo realizado em
Bangcoc, na Tailândia, viajam
no sábado (21/9) os seguin-
tes atletas: Aldemir Gomes
Junior (Pinheiros), Alison
Brendom dos Santos (Pinhei-
ros), Flavio Gustavo Barbosa
(AABB Currais Novos), Ga-
briel Constantino (Pinhei-
ros), Derick de Souza (Pi-
nheiros), Eduardo de Deus
(Orcampi), Vitor Hugo dos
Santos (Orcampi), Paulo An-
dré Camilo (Pinheiros), Ro-
drigo Nascimento (Orcam-
pi), Jessica Moreira (Águias
Guariba), Vitória Rosa (Pi-
nheiros) e Rosangela Santos
(Pinheiros).

Erica Rocha de Sena (Or-
campi) segue de Madri, no
domingo (22), de onde parte
também, na segunda-feira
(23), Caio Bonfim (CASO).
No dia 24, viaja de Roma o
campeão olímpico Thiago
Braz (Pinheiros). Eliane
Martins e Darlan Romani
(ambos do Pinheiros) embar-
cam nos dias 26 e 28, de Ma-
dri. O último brasileiro a in-
tegrar a delegação será o ma-
ratonista Paulo Roberto de
Almeida Paula (São Paulo
Kiatleta), que segue no dia
30/9 pela cidade do Porto,
em Portugal.

A equipe participa do
Mundial de Doha, com recursos
do Programa de Apoio às Sele-
ções Brasileiras da Caixa. A Cai-
xa é a Patrocinadora Oficial do
Atletismo Brasileiro.

Akasp: Bruno Biondo/Emílio de
Bisceglie lideram turno após vitória

Hélio Bianchi/Alberto Otazú assumem vice-liderança

Formação do grid de largada, com Dilson ‘Sadan’ Sucupira
na frente

A 29ª etapa de F-4 da Asso-
ciação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp) trouxe ainda mais
emoção ao campeonato. Na noi-
te da segunda-feira Bruno Bion-
do conquistou uma bela vitória
no Kartódromo Granja Viana, em

Cotia (SP), e ao lado de Emílio
de Bisceglie é o novo líder do
quarto turno após as cinco pro-
vas desta fase, com 96 pontos. A
vice-liderança agora é dividida
entre André Relvas/Luiz Reche e
Hélio Bianchi/Alberto Otazú,

segundo colocado nesta corrida,
com 89 pontos.

“Cometi um erro na sétima
volta quando liderava e já tinha
dois segundos de vantagem. O
Bruno (Biondo) mereceu esta
vitória, pois estava rápido, con-
sistente e não cometeu nenhum
erro. O saldo positivo foi subir
uma posição na classificação e
continuar brigando pelo título do
turno”, comentou Alberto Otazú
(Bianchi Automóveis/AVSP/Ro-
lley Ball/No Fire Services/Spe-
ed Truck/Cardoso Funilaria e
Pintura/Ecoposte/Imab/SM Re-
novadora de Veículos), que rece-
beu a bandeirada depois de 9s011
de Biondo.

Na largada da quinta etapa do
quarto turno Dilson ‘Sadan’ Su-
cupira largou da pole position,
seguido de Arnaldo Biondo e de
Alberto Otazú. Mas logo na pri-
meira curva Otazú passou os dois
ponteiros por fora e abriu uma
vantagem superior a um segun-

do, deixando Arnaldo, Bruno Bi-
ondo e ‘Sadan’ para trás. As po-
sições dianteiras se mantiveram
inalteradas nas primeiras passa-
gens, até que Otazú rodou na sé-
tima volta, dando oportunidade
para Bruno assumir a ponta e li-
derar o restante das 28 voltas.

Atrás a prova estava muito
disputada e equilibrada, com Gi-
ovani Bondança largando da 13ª
posição e em recuperação incrí-
vel alcançar o terceiro posto na 15ª
volta. Outro que fez bela prova foi
Carlos Santana, partindo em 10º e
na 23º volta se estabelecendo no
quarto lugar, quando ultrapassou
Arnaldo. Na sexta posição ficou
Ademir Junior, que havia largado
em 12º. Destaque para a reestreia
de Pedro Sanchez, que largando
de 14º recebeu a bandeirada em
um bom sétimo posto.

A 30º etapa da F-4 da Akasp
será dia 25 de setembro, as
21h30, novamente no Kartódro-
mo Granja Viana.

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Domingo é dia de Pedal em Sampa
e inscrições continuam abertas

Família recebe informações do evento

O “Pedal em Sampa – mais
ar para a cidade” está com ins-
crições abertas. O passeio ci-
clístico será realizado neste do-
mingo (22), a partir das 8h30,
em um percurso de dez quilô-
metros, com ponto de partida
na Praça Heróis da FEB, no
bairro de Santana. Oportunida-
de de curtir a bike pelas ruas e
avenidas da capital paulista,
com segurança e diversão, em
busca de mais qualidade de vida,
saúde e bem-estar. Estarão par-
ticipando pessoas de todas as
idades, que pedalam no dia a
dia, no fim de semana, ou nos
dois, seja para ir ao trabalho ou
à escola, seja como lazer.

As inscrições, com valor de
R$ 20,00, podem ser feitas no
site pedalemsampa.org. Quem
se inscreve recebe o Kit do Ci-
clista, com camiseta, sacochila,
squezze e medalha pós-evento.

Voltado para a qualidade de
vida e por um mundo mais sus-

tentável e com maior mobilida-
de urbana, o “Pedal em Sampa”
quer motivar ainda mais o uso
da bike na cidade, integrando os
participantes em um domingo
ao ar livre, seja pedalando so-
zinhos, em grupos, com a famí-
lia, reunindo e fazendo novos
amigos.

No site  pedalemsampa.org 
estão todas as informações so-
bre o evento. A entrega dos kits
aos participantes será nesta
sexta-feira (20), das 10h às
20h, e no sábado (21), das 10h
às 18h, na loja Centauro do
Bourbon Shopping (Rua Pales-
tra Itália, 500, Perdizes).

O “Pedal em Sampa” tem o
patrocínio de Uber e Mapfre,
pela Lei de Incentivo ao Espor-
te, com apoio da Secretaria Es-
pecial do Esporte do Ministé-
rio da Cidadania. A realização
é da Confederação Brasileira
de Mountain Bike. Mais
informações:  pedalemsampa.org
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