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Plenário do Senado aprova indicação
de Augusto Aras para PGR

Resgate no Tesouro Direto supera
investimento em R$ 126,39 milhões
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Brasil tem quinto mês consecutivo
com saldo positivo de emprego

Fachin vota contra tese que
pode anular condenações

da Lava Jato

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,15
Venda:       4,15

Turismo
Compra:   4,13
Venda:       4,38

Compra:   4,54
Venda:       4,54

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

19º C

15º C

Quinta: Nublado
com chuva de ma-
nhã. À tarde e à
noite pode garoar.

Previsão do Tempo

Líder de
Hong Kong
tem nível

negativo de
popularidade

Uma pesquisa realizada por
um instituto de Hong Kong re-
velou que a taxa de aprovação
da chefe do Poder Executivo,
Carrie Lam, permanece próxi-
ma de um recorde negativo,
mesmo após ela ter arquivado
um controverso projeto de lei
de extradição.

O instituto de Pesquisa de
Opinião Pública de Hong Kong
divulgou os resultados de sua
última pesquisa na terça-feira
(24). Ela foi realizada por te-
lefone de segunda até quinta-
feira da semana passada com
mais de mil pessoas.

A aprovação de Lam fi-
cou em 24,9 por cento, e
está entre as mais baixas
desde que assumiu o cargo
em 2017.                Página 3

ONU prevê
oceanos com
temperaturas
mais altas e

menos oxigênio
O Painel Intergovernamen-

tal sobre as Alterações Climá-
ticas (IPCC), criado pelas Na-
ções Unidas (ONU), apresen-
tou na quarta-feira (25) um re-
latório dedicado aos efeitos
das alterações climáticas nos
oceanos e nas massas de gelo
permanentes da Terra. A devas-
tação dos mares e das regiões
geladas devido às alterações
climáticas é o grande proble-
ma apontado no documento.

É urgente priorizar “ações
oportunas, ambiciosas e coor-
denadas” de forma a enfrentar
estas mudanças “sem prece-
dentes e duradouras” nos oce-
anos e na criosfera – regiões
cobertas por gelo e neve per-
manentes e que constituem
10% da superfície do planeta
–, alerta o relatório.    Página 3

Pelo quinto mês consecutivo,
o Brasil teve um saldo positivo na
geração de emprego formal. Em
agosto, o número de vagas adici-
onais no mercado de trabalho foi
121.387, que é o saldo positivo
decorrente 1.382.407 admissões
e de 1.261.020 desligamentos. As
informações são do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgado na quar-
ta-feira (25) pela Secretaria de Tra-
balho da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia.

O resultado de agosto repre-
senta uma variação de 0,31%
em relação ao mês anterior. Foi
o melhor resultado para o mês
de agosto desde 2013, segundo

os números. No acumulado de
2019 foram criados 593.467 no-
vos postos, com variação de
1,55% do estoque do ano ante-
rior. No mesmo período de
2018 houve crescimento de
568.551 empregos. 

Entre os principais setores da
economia, quatro tiveram saldo
positivo de emprego e em dois
houve mais fechamento de vagas
no mês encerrado em agosto.

Lidera o número de empre-
gos gerados a área de serviços
(61.730 postos), seguida por
comércio (23.626), indústria de
transformação (19.517), cons-
trução civil (17.306), adminis-
tração pública (1.391) e extra-
tiva mineral (1.235). Página 3
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Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin
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O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin votou na quarta-feira (25)
contra a tese jurídica que pode
anular várias condenações na
Operação Lava Jato, segundo ava-
liação da força-tarefa de procu-
radores que atuam na operação.
Fachin, que é relator do caso,

votou contra o entendimento fir-
mado pela Segunda Turma do
STF, segundo o qual os advoga-
dos de delatados podem apresen-
tar as alegações finais, última
fase antes da sentença, após a
manifestação da defesa dos de-
latores. Atualmente, o prazo é
simultâneo para as duas partes,

conforme o Código de Proces-
so Penal (CPP). 

Após a manifestação do re-
lator, a sessão foi suspensa e será
retomada nesta quinta-feira (26),
quando dez ministros poderão
votar sobre a questão. 

O caso é discutido no habeas
corpus em que a defesa do ex-
gerente da Petrobras Márcio de
Almeida Ferreira, condenado na
Lava Jato a 10 anos de prisão por
corrupção e lavagem de dinhei-
ro, pede a anulação da sentença
para apresentar novas alegações
finais no processo que correu na
Justiça Federal em Curitiba. 

Em seu voto, o ministro Fa-
chin disse que não há na lei bra-
sileira regra obrigando a conces-
são de prazo para que a defesa do
delatado possa se manifestar
após os advogados dos delatores
nas alegações finais. Dessa for-
ma, as defesas não podem alegar
nulidade das sentenças por cer-
ceamento de defesa.     Página 4

Coletta e Werner vencem na
4.0 em Interlagos, com Felipe

Baptista e Iorio triunfando na 3.8

Sylvio de Barros é o líder da GT3 Cup 4.0
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A penúltima etapa do
campeonato de sprint da
Porsche Império Carrera
Cup teve emoção de sobra
em Interlagos. Foram qua-
tro vencedores diferentes
na etapa, marcada por troca
de liderança da Carrera Cup
3.8 em favor de Felipe Bap-
tista e definição de seu ir-
mão Vitor Baptista como o
indicado brasileiro para a
fase global da seletiva do
Porsche Junior Program.

O dia começou com a
corrida da 4.0 largando sob
safety-car. Líder do campe-
onato, Vitor Baptista largou
da pole e viu as chances de
vitória de ponta a ponta
frustradas por um pneu fu-
rado. A vitória ficou com
seu concorrente direto pela
vaga no “shootout”, Marcel
Coletta.  Alceu Feldmann
fez um belo segundo lugar ,
com Miguel Paludo em ter-
ceiro. Vitor recebeu a ban-
deirada em 13º depois de
trocar pneu e fez os pontos
necessários para disputar a
seletiva na Europa em no-
vembro. Pela GT3 Cup 4.0,
Maurizio Billi liderou de
ponta a ponta.

Na prova da Carrera Cup
3.8, Felipe Baptista largou
por fora na primeira fila e
percorreu lado a lado com
o então líder Enzo Elias até

o fim da reta oposta. Matheus
Iorio chegou a emparelhar
com eles por dentro na freada
para a Curva do Lago. Mas Fe-
lipe prevaleceu por fora e le-
vou o carro até a bandeirada,
à frente de Enzo e Iorio. Na
GT3 Cup a disputa foi intensa
e o estreante Lucas Salles le-
vou para casa o troféu de ven-
cedor.

Ambos os vencedores da
manhã sortearam o número 8
no pódio, determinando a má-
xima inversão de posições no
grid. Assim, Maurizio Billi
partiu da pole na 4.0 e Zeca
Feffer na 3.8.

Werner Neugebauer foi o
autor da grande largada na
classe dos carros 991-II  e
logo aparecia em primeiro
com Miguel Paludo em seu
encalço, que foi até a bandei-
rada, sempre muito intensa e
limpa. Billi acabou favoreci-
do pela posição de honra na
largada: perdeu algumas posi-
ções ao longo da prova, mas
acabou novamente como o
melhor da classe GT3 Cup, em
sétimo no geral. Vitor Baptis-
ta escalou o pelotão largando
de 13º e teve contato com
Marçal Müller na segunda per-
na do S do Senna a duas voltas
da bandeirada em disputa pelo
sexto posto. Baptista levou o
carro #120 até o final, mas
seu concorrente direto pelo

título da Carrera Cup 4.0 não
conseguiu completar .

Na 3.8 Iorio e Felipe Bap-
tista fizeram grandes largadas,
avançando de P8 e P6 para lí-
der e vice-líder . Enzo Elias
acabou fechado e logo força-
do a abandonar. Os carros en-
tão passaram pelos pits para
colocar pneus de chuva. Re-
tornaram à pista e não houve
duelo direto pela cabeça da
corrida, com Iorio controlan-
do Felipe até a bandeira. Pela
GT3 Cup, Fran Lara levou o
carro com tranquilidade a pro-
va toda, para ser terceiro no
geral e vencedor na classe de
entrada. O resultado deixou o
competidor do carro #3 mui-

to perto do título; ele precisa
anotar apenas dois pontos na
classe, para levantar o título
na preliminar do GP Brasil de
F1 sem depender dos resulta-
dos de Nelson Monteiro e
Urubatan Junior.

Atual campeão, Sylvio de
Barros aproveitou a passagem
dos carros de corrida mais
produzidos no planeta por In-
terlagos para ultrapassar Ro-
drigo Mello no topo da pon-
tuação da GT3 Cup 4.0. O
competidor do Porsche #5
tem 72 pontos, contra 66 do
piloto do “Pink Pig” #29.
Com 63, Adalberto Baptista
segue de olho no título; en-
quanto Billi, catapultado pela

vitória dupla em Interlagos,
atingiu 60.

Na Carrera Cup 3.8, Fe-
lipe Baptista tirou proveito
do infortúnio de Enzo Elias
em Interlagos. Ele assumiu
a liderança nos pontos cor-
ridos na prova realizada na
sexta-feira (adiada desde a
etapa do Estoril) e foi a 186
pontos após a rodada dupla
de sábado. Mas, consideran-
do a pontuação com descar-
tes, Elias chegará à prelimi-
nar da F1 com vantagem de
160 a 156 do representante
da Academia Shell. Iorio ain-
da está muito vivo na luta
pelo campeonato, pois com
os descartes tem os mesmos
152 que nos pontos corridos.

Já na Carrera Cup 4.0,
Vitor abriu 10 pontos de van-
tagem sobre Marçal Müller e
20 sobre Coletta (156 x 146
x 136). Aplicados os descar-
tes, o atual campeão da classe
3.8 soma 142, contra 138 de
Marçal e 136 de Coletta. Pa-
ludo, com 122 (já considera-
dos os descartes), permanece
com chance real de título.

Antes da decisão do títu-
lo de sprint em novembro
no evento suporte do Gran-
de Prêmio Brasil de F1, a
Porsche Império Cup reto-
ma seu campeonato de En-
durance, em Goiânia, nos
dias 25 e 26 de outubro.

São Paulo anuncia programa
habitacional com investimentos

de R$ 1 bilhão

Com tecnologia 100%
nacional, ônibus elétrico

híbrido chega ao mercado

STF adia decisão sobre
pensão por morte em uniões

estáveis simultâneas
Página 4

Sem pacto federativo,
Orçamento continuará

apertado, alerta Guedes
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Em Holambra, Desenvolve SP
financia obra de novo centro comercial

A região de Holambra, res-
ponsável por 45% do mercado
brasileiro de flores e plantas, deve
aumentar a sua participação para
65% a partir da inauguração na
quarta-feira (25) de um novo cen-
tro de comercialização, o Ceaflor.

A construção do empreendi-
mento, que possui 676 boxes,
distribuídos em 44 mil m² de
área coberta e um terreno de
126 mil m², contou com o finan-
ciamento da Desenvolve SP – O
Banco do Empreendedor.

O espaço, idealizado por
empresários e produtores com
grande experiência no setor, já
reúne 350 empresas e gera a
abertura de 1.800 novos postos
de trabalho. “A Desenvolve SP
tem a missão de oferecer crédi-
to com taxas competitivas e lon-
gos prazos para que micro, pe-

quenas e médias empresas pos-
sam implementar projetos como
esse do Ceaflor, que promove o
desenvolvimento econômico
sustentável e gera oportunidades
e renda para milhares de famíli-
as”, afirma o presidente da ins-
tituição financeira do Governo
de São Paulo, Nelson de Souza.

Cadeia forte
“A parceria com a Desenvol-

ve SP foi fundamental para a con-
cretização deste sonho. Desde o
primeiro atendimento, tivemos
a certeza de estar lidando com
uma empresa muito bem estru-
turada e com profissionais total-
mente voltados para a inovação”,
avalia o gerente administrativo
da Ceaflor, Marcos Vinicius Pe-
reira Torres.

Além das flores, plantas or-

namentais, árvores exóticas, fru-
tíferas e nativas para refloresta-
mento, o Ceaflor irá comerci-
alizar acessórios para floricul-
tura, paisagismo e decoração, e
oferecer formação técnica. O
negócio é voltado para o merca-
do atacadista, no entanto, tam-
bém atende o varejo.

O consumidor final terá
acesso a produtos das regiões do
Circuito das Flores (Holambra,
Jaguariúna e Santo Antônio de
Posse), Atibaia, Arujá, São Ro-
que, Limeira, Piedade e Regis-
tro, além de outros estados
como Minas Gerais, Santa Ca-
tarina, Paraná, Rondônia e Rio
de Janeiro.

O centro comercial está lo-
calizado em uma região privile-
giada, na via que dá acesso a
Holambra, a partir da Rodovia

Campinas-Mogi Mirim (SP
340), com acesso fácil a impor-
tantes rodovias que cortam São
Paulo e proximidade com o ae-
roporto de Viracopos.

A inauguração do Ceaflor,
que conta com auditório e res-
taurante para atender o público,
também deve impactar o turis-
mo local. A cidade recebe anu-
almente cerca de 300 mil pes-
soas somente durante a Expo-
flora, considerada a maior festa
de flores da América Latina.

A Desenvolve SP também
coordena – ao lado da Secreta-
ria de Turismo – o Programa de
Crédito Turístico, do Governo
de São Paulo, e possui linhas de
crédito para que o setor possa
implementar projetos de expan-
são, modernização e de susten-
tabilidade.

Com tecnologia 100% nacional,
ônibus elétrico híbrido chega ao mercado

Pouco mais de um ano após
a aprovação de financiamento do
projeto junto à Desenvolve SP,
a fabricante de ônibus Eletra,
pioneira no desenvolvimento de
tecnologia de tração elétrica no
Brasil, lança um veículo inova-
dor para o transporte público
sustentável.

A empresa apresenta um ôni-
bus elétrico híbrido com tecno-
logia 100% brasileira desenvol-
vido em parceria com líderes da
indústria nacional de eletromo-
bilidade. O lançamento acontece
nesta quarta-feira (24), durante o
Arena ANTP – Congresso Brasi-
leiro de Mobilidade Urbana, no
Transamérica Expo Center, Pavi-
lhão C, na capital paulista.

“A Desenvolve SP se orgulha
de financiar projetos que pro-
movam a inovação e sustentabi-
lidade no estado. Agora o trans-
porte público urbano tem uma
opção, totalmente nacional, para
emitir menos poluentes e, as-
sim, melhorar a qualidade de vida

do nossos cidadãos”, afirma o
presidente da instituição, Nelson
de Souza.

Inovação
O Ônibus Elétrico Híbrido

DualBus 15m é um veículo de
tração elétrica alimentado por
duas fontes de energia – banco
de baterias e grupo motor-gera-
dor a diesel ou a biocombustível
– que podem operar em modo
conjunto ou independente. A tec-
nologia permite que um GPS des-
ligue o grupo gerador quando en-
trar em uma área de zero emis-
são de poluentes, por exemplo.

Essas áreas de restrições são
tendência no mundo todo. No
município de São Paulo a Lei
Municipal nº 16.802, de 2018,
estabeleceu que os veículos que
atendem o transporte público
devem reduzir as emissões de
dióxido de carbono (CO2) em
50% no prazo de 10 anos e
100%, em 20 anos.

O veículo foi projetado para

Ônibus Elétrico Híbrido DualBus 15m

atender o mercado de ônibus ur-
bano da América Latina e seus
componentes: chassi, carroce-
ria, motor elétrico e, principal-
mente, baterias, estão disponí-
veis no Brasil e garantidos por
empresas com estrutura de as-
sistência técnica em todo o con-
tinente latino-americano.

A Desenvolve SP possui di-

versas linhas de crédito dentre
as quais as que financiam proje-
tos de inovação e sustentáveis
com juros competitivos e lon-
gos prazos para pagar. Além dis-
so, possui Fundos Garantidores
que auxiliam a micro, pequenas
e médias empresas, que não pos-
suem garantias reais, a viabiliza-
rem as operações de crédito.
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Governo de SP participa de inauguração
de fábrica de chocolates em Guararema

Na quarta-feira (25), o Go-
vernador João Doria participou,
ao lado do Presidente da multi-
nacional Mars Wrigley no Bra-
sil, Harvey Millar, da inaugura-
ção da fábrica de Guararema, em
São Paulo. A planta recebeu R$
500 milhões em investimentos
e garantirá 100% da produção da
linha de chocolates Snickers no
País. Considerada uma das mai-
ores empresas de alimentos do
mundo, a Mars possui outras
duas unidades no Estado, nos
municípios de Descalvado e
Mogi Mirim.

“Estamos felizes que a famí-
lia Mars tenha escolhido São
Paulo para investir e sediar suas
maiores fábricas. A vinda de
mais empresas e produtos para
nosso Estado é uma prova de
confiança. Queremos que a Mars

continue a crescer e investir no
Brasil, em especial em São Pau-
lo. Isso gera mais renda e em-
pregos. A InvestSP estará sem-
pre ao lado dos empresários que
querem investir em São Paulo”,
salientou Doria.

A nova unidade gerou um
total de 1.357 empregos, sen-
do 125 diretos – 79 na opera-
ção direta de fabricação de
chocolates – e 1.232 indiretos,
incluídos os postos de trabalho
criados durante as obras, entre
outros.

InvestSP
A construção da nova fábri-

ca da Mars teve o suporte e as-
sessoria da InvestSP, a agência
de promoção de investimentos
do Estado de São Paulo. A agên-
cia intermediou a emissão de li-

cenças ambientais para melho-
rias na infraestrutura, especial-
mente no abastecimento de
energia elétrica para a unidade.

“A Mars é um cliente antigo
da InvestSP e um parceiro im-
portante para o Estado. A nova
fábrica dará autonomia para a
empresa na produção de choco-
lates no Brasil e agregará valor
à produção de São Paulo, geran-
do renda, empregos e desenvol-
vimento”, afirmou Wilson Me-
llo, Presidente da InvestSP.

Desde 2011, a Mars faz in-
vestimentos relevantes no seg-
mento de chocolates e alimen-
tos no Brasil, especialmente
em São Paulo. A companhia
ampliou a produção em Guara-
rema, inaugurou um novo escri-
tório na capital e agora expan-
de e moderniza a produção de

algumas de suas principais li-
nhas de produtos.

“A inauguração da fábrica
Mars no Brasil marca a expan-
são de nossos negócios no País
e reforça nosso compromisso
com o desenvolvimento da
economia local”, enfatizou o
Presidente da Mars Wrigley no
Brasil.

No território nacional, a
Mars ainda atua nos mercados
de nutrição animal, com mar-
cas como Pedigree, Royal Ca-
nin e Whiskas, e alimentos,
com as marcas Uncle Ben’s,
Raris e Masterfoods, entre ou-
tras. Todas as unidades de ne-
gócios fazem parte da Mars In-
corporated, multinacional de
origem norte-americana com
mais de 100 anos de atuação e
presença em 80 países.

Desenvolvimento abre processo seletivo
para diretores regionais de trabalho

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do Estado
de São Paulo, em parceria com
a Aliança, realiza processo sele-
tivo Time de Valor para a con-
tratação de 16 Diretores Regio-
nais de Trabalho e Empreende-
dorismo, que vão atuar no con-
trole operacional dos Postos de
Atendimento ao Trabalhador
(PAT) do Estado de São Paulo.

As inscrições são gratuitas
e vão até 11 de outubro. Na pri-
meira etapa, os interessados
devem fazer o cadastro pelo
site www.timedevalor.sp.gov.br.

O profissional terá a mis-
são de propagar e gerir os pro-
gramas e políticas públicas de
apoio ao trabalho e empreen-
dedorismo, em uma das 16 Re-
giões Administrativas do Esta-
do de São Paulo.

Os 16 diretores regionais de-
vem assegurar o pleno funciona-
mento operacional dos Postos de
Atendimento ao Trabalhador

(PAT) que compõem sua região,
bem como, atuar na ligação en-
tre estes agentes locais e a Co-
ordenadoria de Empreendedoris-
mo, Renda e Trabalho (CERT).

Requisitos
Para participar do proces-

so seletivo, é necessário ter en-
sino superior completo, quatro
anos de experiência em assun-
tos relacionados ao cargo e dois
anos em posições de liderança.
Para o melhor desempenho desta
função, o conhecimento e a vi-
vência das principais caracterís-
ticas das regiões escolhidas são
considerados importantes.

Aos candidatos que se ins-
creveram na etapa inicial, di-
vulgada em janeiro, também é
preciso preencher o cadastro
na plataforma online para pros-
seguir nas próximas fases do
processo seletivo.

A remuneração mensal inici-
al é de R$ 4.562,00 para 40 ho-

ras semanais. O funcionário con-
tará com veículo oficial para
desempenho de suas funções,
além de vale-refeição de R$ 26
por dia e cartão combustível.

O cargo de Diretor Regio-
nal de Trabalho e Empreende-
dorismo, enquadrado como Di-
retor Técnico II, é um cargo em
comissão estatutário de livre
provimento do Governo do Es-
tado de São Paulo.

Iniciativa
O processo seletivo Time

de Valor é uma parceria entre a
Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Econômico e a Alian-
ça, formada por quatro organi-
zações do terceiro setor – Fun-
dação Brava, Fundação Lemann,
Instituto Humanize e Instituto
República.org.  Juntas, as entidades
têm como objetivo contribuir com
serviços de gestão de pessoas no
setor público e no terceiro setor.

O acordo de cooperação

técnica não envolve transfe-
rência de recursos financeiros
para o Estado. O parceiro es-
pecialista deste trabalho é o
Instituto Publix, que é respon-
sável pela realização dos pro-
cessos técnicos de seleção e
suporte operacional das etapas.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, por sua
vez, exerce um papel importan-
te na retomada do crescimento
econômico, além de trabalhar
para atrair investimentos, fo-
mentar o empreendedorismo, a
inovação tecnológica e oferecer
qualificação profissional para
atender as demandas atuais do
mercado, gerando oportunida-
de de trabalho para todos.

Serviço
Processo seletivo Time de

Valor
Inscrições: até 11 de outu-

bro, pelo
site www.timedevalor.sp.gov.br

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

NETO vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo
jornal “O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo -
SP). Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos
sites pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal  

.
C Â M A R A  (SP)
Vereador-presidente Eduardo Tuma (PSDB) voltou a usar a

conta no Twitter (rede social cada vez mais em alta no universo
da política). Por ser - sob  o olhar feminino - um dos mais belos
homens no Parlamento paulistano, valeria a pena atualizar a foto
antiga no endereço @EduardoTuma 

.
P R E F E I T U R A  (SP) 
Bruno Covas (no PSDB que quer virar as páginas conspurca-

das por históricos dirigentes regionais e nacionais) segue dando
uma ‘colher de chá’ pros políticos ditos ‘das esquerdas do Sécu-
lo 20’, no sentido de dar à sua gestão uma cara que lhe renda
votos que não teria só com alinhados                      

.
A S S E M B L E I A  (SP) 
Quem literalmente tava desfilando, ontem, pelos corredores

do Palácio 9 de Julho, em visita aos ex-colegas, novos eleitos e
parlamentares que retomaram seus mandatos, era o ex-presiden-
te Fernando Capez (PSDB). Feliz da vida no comando do PRO-
COM, tá cantando e dançando como nunca            

.
G O V E R N O  (SP) 
João Doria (dono do seu PSDB ‘de centro’) segue em plena

campanha Presidencial 2022. Depois que trouxe pro novo ninho
tucano o (único) ex-Presidente FHC, suas falas ganharam um tom
mais diplomático. Até pra bater no Bolsonaro (no PSL) Doria
inaugurou o Estadismo (do Estado SP)              

.
C O N G R E S S O  (BR)           
“Muda Senado” realmente mudou, só que tá sendo pra pior. O

presidente Alcolumbre (DEM ex-PFL) tá dando aula até pro ve-
teraníssimo participante e atual dono dos ‘centrões’ na Câmara
dos Deputados - Rodrigo Maia (também DEM ex-PFL). O Renan
(MDB) virou “histórias da História”                

.
P R E S I D Ê N C I A  (BR)
Jair Bolsonaro (pelo agora ex-nano hoje giga PSL) voltou da

guerrilha na ONU pra pior das guerras: a interna, de um Brasil
mais reacionário em todas suas Instituições (3 Poderes mais o
MP que virou o 4º e parte da imprensa) de todas suas histórias da
História pretensamente Republicana                

.
P O L Í T I C O S  (BR) 
PT (ainda do Lulismo), PDT (foi do Brizolismo, hoje do Ci-

rismo), PSB (ainda do Arraísmo-Campismo) e o PSOL (ex-Lu-
listas, hoje do Boulismo) seguem se colocando ao lado até do PP
(ex-ARENA que foi de Maluf), MDB (ex-PMDB que foi de Te-
mer) e quem mais topar derrubar o PSL (agora Bolsonarista)     

.
J U S T I Ç A S  (BR)
São tantos os poderes dos Poderes que podem ser retirados,

nos Judiciários, Ministérios Públicos, Congresso - deputados e
senadores, Presidência, governadores e prefeitos, que ninguém
mais estranha o MP de Augusto Aras (de fora dos 3 mais votados)
tomar a Procuradoria Geral da República. OK ?  

.
H I S T Ó R I A S 
Se era pra usar criança ou adolescente, como foi o caso de

uma menina que disse (Ambientalismos na ONU) o que a ONU tá
cansada de saber, que fosse quem vivencia na pele trabalho quase
ou escravo pelo mundo. A sueca não conseguiu disfarçar a falta
de ensaios e roteiros dos que a bancaram       

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

NETO foi se tornando referencial das liberdades possíveis.
Recebeu a “Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Líder de Hong Kong tem nível
negativo de popularidade

Uma pesquisa realizada por um instituto de Hong Kong reve-
lou que a taxa de aprovação da chefe do Poder Executivo, Carrie
Lam, permanece próxima de um recorde negativo, mesmo após
ela ter arquivado um controverso projeto de lei de extradição.

O instituto de Pesquisa de Opinião Pública de Hong Kong
divulgou os resultados de sua última pesquisa na terça-feira (24).
Ela foi realizada por telefone de segunda até quinta-feira da se-
mana passada com mais de mil pessoas.

A aprovação de Lam ficou em 24,9 por cento, e está entre as
mais baixas desde que assumiu o cargo em 2017.

Sua taxa de aprovação permanece abaixo de 30% desde o mês
passado.

O projeto de lei de extradição, que teria permitido que acu-
sados de crimes fossem enviados à China continental para julga-
mento causou enormes protestos no mês de junho em Hong
Kong. As manifestações têm dado poucos sinais de que vão ces-
sar apesar de Lam ter anunciado em 4 de setembro que o projeto
havia sido arquivado definitivamente. (Agencia Brasil)

ONU prevê oceanos com
temperaturas mais altas e

menos oxigênio
-
O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas

(IPCC), criado pelas Nações Unidas (ONU), apresentou na quar-
ta-feira (25) um relatório dedicado aos efeitos das alterações
climáticas nos oceanos e nas massas de gelo permanentes da
Terra. A devastação dos mares e das regiões geladas devido às
alterações climáticas é o grande problema apontado no docu-
mento.

É urgente priorizar “ações oportunas, ambiciosas e coorde-
nadas” de forma a enfrentar estas mudanças “sem precedentes e
duradouras” nos oceanos e na criosfera – regiões cobertas por
gelo e neve permanentes e que constituem 10% da superfície do
planeta –, alerta o relatório.

Durante este século, os oceanos poderão sofrer alterações
“sem precedentes”, com temperaturas mais altas, água mais áci-
da, menos oxigénio e condições alteradas de produção de recur-
sos.

O gelo das regiões geladas, como o Ártico por exemplo, es-
tão derretendo a um ritmo nunca antes registado e, em consequ-
ência, o nível dos oceanos está elevando pondo em causa a vida
de mais de milhões de pessoas, advertem os cientistas no docu-
mento.

O IPCC estabelece que “o oceano e a criosfera
acolhem habitats únicos e estão ligados a outros componentes
do sistema climático através de trocas globais de água, energia e
carbono”.

A verdade é que cerca de “670 milhões de pessoas nas regi-
ões de alta montanha e 680 milhões de pessoas nas zonas costei-
ras mais baixas dependem diretamente destes sistemas”. Por
exemplo, pelo menos “4 milhões de pessoas vivem permanente-
mente na região do Ártico” e serão afetadas com o degelo e a
subida do nível do mar.

Este relatório destaca, ainda, os benefícios de uma adaptação
“ambiciosa e eficaz para o desenvolvimento sustentável” e os
“custos e riscos crescentes de uma ação adiada”.

Mais 1ºC
A temperatura global já “atingiu 1.ºC acima do nível pré-in-

dustrial”, alertam os cientistas. Este aquecimento global deve-
se às “emissões passadas e atuais de gases de efeito de estufa” e
já há provas “esmagadoras de que isso pode provocar profundas
consequências para os ecossistemas e as pessoas”.

Os cientistas do painel constataram que os oceanos estão
aumentando a temperatura desde 1970, absorvendo “mais de 90%
do calor em excesso no sistema climático”, com ondas de calor
marinho duas vezes mais frequentes desde 1982.

“Ao absorver mais dióxido de carbono, o oceano sofreu um
aumento da acidez à superfície”, esclarecem os cientistas, con-
siderando muito provável que 20 a 30% do dióxido de carbono
(CO2) emitido pela atividade humana desde 1980 foi parar no
oceano e provocou uma perda de oxigénio desde a superfície
marinha até aos mil metros de profundidade.

O problema é que com o degelo e a diminuição permanente
das massas geladas ameaça libertar ainda mais dióxido de carbo-
no e, assim, acelerar ainda mais esta devastação dos oceanos e
da criosfera.O IPCC diz que esta subida do nível médio global
dos oceanos foi acentuada no período de 2006 a 2015 em rela-
ção ao último século e a um ritmo de 3,6 milímetros por ano,
atribuindo-a principalmente às massas de gelo e glaciares que
derreteram.

Na Antártida, as perdas de gelo “triplicaram no período entre
2007 e 2016 em relação ao período 1997-2006”, o relatório
conclue com “confiança alta” que “a causa dominante da subida
do nível médio do mar desde 1970 tem origem humana”.

Os cientistas prevêem que a subida do nível dos oceanos atinja
15 milímetros por ano em 2100 e “vários centímetros por ano
no século XXII”. No entanto, não descartam a possibilidade de a
subida do mar ser uma realidade anual ainda neste século.

Os cientistas do painel dizem que uma “redução urgente das
emissões de gases de efeito estufa” pode limitar e desacelerar
as mudanças nos oceanos e na criosfera, assim como possivel-
mente preservar “os ecossistemas e os meios de subsistência”
que dependem dos oceanos. (Agencia Brasil)

Pelo quinto mês consecuti-
vo, o Brasil teve um saldo posi-
tivo na geração de emprego for-
mal. Em agosto, o número de
vagas adicionais no mercado de
trabalho foi 121.387, que é o
saldo positivo decorrente
1.382.407 admissões e de
1.261.020 desligamentos. As
informações são do Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), divulgado na
quarta-feira (25) pela Secretaria
de Trabalho da Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia.

O resultado de agosto repre-
senta uma variação de 0,31% em
relação ao mês anterior. Foi o
melhor resultado para o mês de
agosto desde 2013, segundo os
números. No acumulado de
2019 foram criados 593.467
novos postos, com variação de
1,55% do estoque do ano ante-
rior. No mesmo período de
2018 houve crescimento de
568.551 empregos. 

Entre os principais setores

da economia, quatro tiveram sal-
do positivo de emprego e em
dois houve mais fechamento de
vagas no mês encerrado em
agosto. Lidera o número de em-
pregos gerados a área de servi-
ços (61.730 postos), seguida por
comércio (23.626), indústria de
transformação (19.517), cons-
trução civil (17.306), adminis-
tração pública (1.391) e extrati-
va mineral (1.235). Apresenta-
ram saldo negativo a agropecuá-
ria (-3.341 postos) e os servi-
ços industriais de utilidade pú-
blica/SIUP (-77 postos).

Regiões e salário médio
Todas as cinco macroregiões

do país registraram saldo posi-
tivo de emprego em agosto. No
Sudeste, foram criados 51.382
novos empregos, seguido por
Nordeste (34.697), Sul
(13.267), Centro-Oeste
(11.431) e Norte (10.610). 

O salário médio de admissão
em agosto de 2019 foi de R$
1.619,45 e o salário médio de

desligamento, de R$1.769,59.
Em termos reais (mediante de-
flacionamento pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
- INPC) houve aumento de
0,44% no salário de admissão
e 0,09% no salário de desliga-
mento em comparação ao mês
anterior. Em relação ao mesmo
mês do ano anterior foi regis-
trado crescimento de 1,97%
para o salário médio de admis-
são e de 1,02% para o salário de
desligamento.

Reforma trabalhista
Com base nas regras da re-

forma trabalhista, que permite
acordo de demissão entre pa-
trões e empregados, o Caged
registrou um total de 18.420
desligamentos nessa modalida-
de, que representa 1,5% do to-
tal envolvendo 13.351 estabele-
cimentos, em um universo de
12.105 empresas.

O mês de agosto também re-
gistrou 12.929 admissões e
6.356 desligamentos na moda-

lidade de trabalho intermitente,
em que o empregado fica à dis-
posição do empregador, mas só
recebe quando é convocado a
trabalhar. Esse tipo de contra-
tação gerou, no mês passado,
um saldo de 6.573 empregos,
envolvendo 3.239 estabeleci-
mentos e 2.830 empresas con-
tratantes. Um total de 85 empre-
gados celebrou mais de um con-
trato na condição de trabalhador
intermitente.

Foram regis t radas  em 
agosto 7.804 admissões em
regime de tempo parcial e
5.154 desligamentos, geran-
do saldo de 2.650 empregos,
envolvendo 4.211 estabeleci-
mentos  e  3 .583 empresas
contratantes. Um total de 44
empregados celebrou mais de
um contrato em regime de tem-
po parcial.

Pelas redes sociais, o presi-
dente Jair Bolsonaro comentou
os dados do Caged e disse que
“o Brasil segue se recuperan-
do”.  (Agencia Brasil)

Resgate no Tesouro Direto supera
investimento em R$ 126,39 milhões
Os investimentos em títulos

do Tesouro Direto, em agosto,
chegaram a R$ 1,98 bilhão, en-
quanto os resgates foram de R$
2,10 bilhões, sendo R$ 1,95 bi-
lhão em recompras e R$ 149,31
milhões em vencimentos, com
resgate líquido de R$ 126,39
milhões, informou na quarta-fei-
ra (25), a Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Eco-
nomia.

Segundo a secretaria, os re-
sultados de agosto mostram que
o pequeno investidor continua
ampliando a sua participação no
programa. As aplicações de até
R$ 1 mil representaram 67,46%
das operações de investimento no
mês. Esse foi o maior percentu-
al da série histórica, superando o
recorde registrado em março de
2019, de 65,05%. O valor mé-
dio por operação foi o menor da
série histórica, de R$ 4.428,02.

Os títulos mais demandados
pelos investidores foram os tí-
tulos indexados à taxa Selic, o
Tesouro Selic, que totalizaram
R$ 986,74 milhões, represen-
tando 49,96% das vendas. Os tí-
tulos indexados à inflação, o Te-
souro IPCA+ e o Tesouro IPCA+
com Juros Semestrais, soma-
ram, em vendas, R$ 619,75 mi-
lhões, e corresponderam a
31,38% do total, enquanto os tí-
tulos de prefixados, o Tesouro
Prefixado e o Tesouro Prefixa-
do com Juros Semestrais, tota-
lizaram R$ 368,61 milhões em
vendas, ou 18,66% do total.

Nas recompras, predomina-
ram os títulos indexados à taxa
Selic, que somaram R$ 1,07 bi-
lhão (54,81%). Os títulos remu-
nerados por índices de preços
(Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+
com Juros Semestrais e Tesouro
IGPM+ com Juros Semestrais)

totalizaram R$ 617,78 milhões
(31,64%), os prefixados, R$
264,51 milhões (13,55%).

Quanto ao prazo, a maior par-
cela de vendas se concentrou
nos títulos com vencimento en-
tre 5 e 10 anos, que alcançaram
67,87% do total. Em seguida, as
aplicações em títulos com ven-
cimento acima de 10 anos repre-
sentaram 19,29%, enquanto os
títulos com vencimento de 1 a 5
anos corresponderam a 12,84%
do total.

Estoque
Em agosto de 2019, o esto-

que do programa fechou em R$
58,13 bilhões, um crescimento
de 0,56% em relação ao mês
anterior, de R$ 57,81 bilhões.

Os títulos remunerados por
índices de preços se mantêm
como os mais representativos
do estoque, somando R$ 27,88

bilhões, ou 47,95% do total. Na
sequência, vêm os títulos inde-
xados à taxa Selic, totalizando
R$ 20,03 bilhões (34,45%), e os
títulos prefixados, que somaram
R$ 10,23 bilhões, com 17,60%
do total.

Base de investidores
Em agosto de 2019, o total

de investidores ativos no Tesou-
ro Direto, isto é, aqueles que atu-
almente estão com saldo em
aplicações no programa, atin-
giu a marca de 1.130.058 pes-
soas. No mês passado, 20.695
investidores tornaram-se ati-
vos,  um crescimento de
1,87% em relação ao mês an-
terior. Já o número de investi-
dores cadastrados no programa
cresceu em 224.395, ou 4,90%
na comparação com julho, che-
gando a 4.803.310 pessoas.
(Agencia Brasil)

Confiança do empresário
do comércio cresceu 1,3%

em setembro
O Índice de Confiança do

Empresário do Comércio (Icec)
cresceu 1,3% na passagem de
agosto para setembro. Segundo os
dados divulgados  na quarta-feira
(25) pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), o Icec cresceu
12,3% na comparação com setem-
bro do ano passado.

Na comparação com agos-
to deste ano, a confiança no

momento atual teve crescimen-
to de 1,8%, enquanto a percep-
ção sobre o futuro cresceu
0,5%. A intenção de investi-
mentos teve alta de 1,6%.

Na comparação com setem-
bro do ano passado, a avaliação
sobre as condições atuais cres-
ceu 23,7%. As expectativas cres-
ceram 8,2% e as intenções de
investimento avançaram 9,5%.
(Agencia Brasil)

Juros do cheque especial caem para
306,9% e do cartão ficam em 306%

Os clientes de bancos pagaram
juros menores no cheque especial
e taxas mais altas no rotativo do
cartão de crédito, de acordo com
dados divulgados  na quarta-fei-
ra(25) pelo Banco Central (BC).

A taxa de juros do cheque es-
pecial caiu 11,8 pontos percen-
tuais em agosto, comparada a ju-
lho, e chegou a 306,9 % ao ano.
Em 2019, os juros do cheque es-
pecial caíram 5,7 pontos percen-
tuais. Apesar de estar menor, a
taxa do cheque especial é a mais
cara entre as modalidades de cré-
dito para as famílias e a recomen-
dação do BC é que só seja usado
em situações emergenciais.

O chefe do Departamento de
Estatísticas do Banco Central,
Fernando Rocha, afirmou que a
taxa do cheque especial é “extre-
mamente onerosa”. É uma moda-
lidade para ser usada de forma ab-
solutamente emergencial e [deve-
se] procurar sair rapidamente, re-
compondo o saldo ou tomando
outras modalidades de crédito”.

No ano passado, os bancos
anunciaram uma medida de autor-
regulamentação do cheque espe-
cial. Com as novas regras, os cor-
rentistas que utilizam mais de
15% do limite do cheque duran-
te 30 dias consecutivos passaram
a receber a oferta de um parcela-
mento, com taxa de juros meno-

res que a do cheque especial de-
finida pela instituição financeira.

Cartão de Crédito
A taxa média do rotativo do

cartão de crédito subiu 6,9 pon-
tos percentuais em relação a ju-
lho, chegando a 307,2% ao ano.
A taxa média é formada com base
nos dados de consumidores
adimplentes e inadimplentes.

Segundo Rocha, a taxa subiu
por efeito do aumento dos juros
por duas instituições financeiras.

No caso do cliente adimplen-
te, que paga pelo menos o valor
mínimo da fatura do cartão em
dia, a taxa chegou a 289% ao ano
em agosto, aumento de 5,3 pon-
tos percentuais em relação a ju-
lho. A taxa cobrada dos clientes
que não pagaram ou atrasaram o
pagamento mínimo da fatura (ro-
tativo não regular) subiu 7,7 pon-
tos percentuais, indo para
319,6% ao ano.

O rotativo é o crédito toma-
do pelo consumidor quando paga
menos que o valor integral da fa-
tura do cartão. O crédito rotativo
dura 30 dias. Após esse prazo, as
instituições financeiras parcelam
a dívida.

Em abril de 2018, o Conse-
lho Monetário Nacional definiu
que clientes inadimplentes no
rotativo do cartão de crédito pas-

sem a pagar a mesma taxa de ju-
ros dos consumidores regulares.
Essa regra entrou em vigor em
junho deste ano. Mesmo assim,
a taxa final cobrada de adimplen-
tes e inadimplentes não será igual
porque os bancos podem acres-
centar à cobrança os juros pelo
atraso e multa.

Na modalidade de parcela-
mento das compras pelo cartão de
crédito, a taxa chegou a 177,3%
ao ano em agosto, com aumento
de 2,1% ponto percentual.

A taxa de juros do crédito pes-
soal não consignado chegou a
116,6% ao ano em agosto, com
recuo de 2,6 pontos percentuais
em relação a julho. A taxa do cré-
dito consignado (com desconto
em folha de pagamento) recuou
0,2 ponto percentual, indo para
22,3% ao ano no mês passado.

De acordo com o BC, a taxa
média de juros para pessoa físi-
ca caiu 0,1 ponto percentual em
agosto para 52,1% ao ano. A taxa
média das empresas ficou em
18,9% ao ano, queda de 0,2 pon-
to percentual.

Inadimplência
A inadimplência do crédito,

considerados atrasos acima de
90 dias, para pessoas físicas e
jurídicas subiu 0,1 ponto percen-
tual para 4,9% e 2,9%, respecti-

vamente.
Esses dados são do crédito

livre, em que os bancos têm au-
tonomia para emprestar o dinhei-
ro captado no mercado e definir
as taxas de juros cobradas dos
clientes.

No caso do crédito direcio-
nado (empréstimos com regras
definidas pelo governo, destina-
dos, basicamente, aos setores
habitacional, rural, de infraestru-
tura e ao microcrédito) os juros
para as pessoas físicas subiu 0,4
ponto percentual para 8,2% ao
ano. A taxa cobrada das empresas
subiu 0,2 ponto percentual para
8,6% ao ano.

A inadimplência das pessoas
físicas no crédito direcionado
permaneceu em 1,8% e a das
empresas subiu 0,2 ponto percen-
tual para 2,2%.

Saldo dos empréstimos
Em agosto, o estoque de to-

dos os empréstimos concedidos
pelos bancos ficou em R$ 3,325
trilhões, com expansão de 1,1%
em relação a julho, de 2,1% no
ano e de 5,1% em 12 meses. Esse
saldo do crédito correspondeu a
47,2% de tudo o que o país pro-
duz - o Produto Interno Bruto
(PIB) -, com aumento de 0,3 pon-
to percentual em relação a julho.
(Agencia Brasil)

Confiança da construção recua em
setembro após três meses de alta

O Índice de Confiança da
Construção, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV),
recuou 0,5 ponto em setembro
e passou para 87,1 pontos, em
uma escala de zero a 200 pon-
tos. A queda ocorreu depois de
três meses de altas consecuti-
vas, que acumularam cresci-
mento de 6,9 pontos na confi-
ança no período.

O indicador caiu devido à pi-
ora das perspectivas do empre-
sariado em relação aos próxi-
mos meses. O Índice de Expec-
tativas recuou 0,9 ponto e che-
gou a 97 pontos.

O Índice da Situação Atual,
que mede a confiança no presen-
te, se manteve estável no pata-
mar de 77,6 pontos.

O Nível de Utilização da Ca-

pacidade do setor recuou 0,2
ponto percentual, para 69,4%,
depois de cinco meses de altas.

Segundo a pesquisadora da
FGV Ana Maria Castelo, a que-
da da confiança em setembro foi
influenciada pelo ritmo lento da
recuperação e as incertezas que
o cercam. Mas, para ela, o “re-
sultado não altera o sinal positi-
vo no terceiro trimestre, que foi

marcado por uma redução do
pessimismo no período mas a
percepção das empresas se
mantém bastante suscetível às
notícias sobre contingencia-
mento dos recursos do orça-
mento federal e às dificuldades
fiscais que vêm reduzindo so-
bremaneira a capacidade de in-
vestir dos entes públicos”.
(Agencia Brasil)



Fachin vota contra tese que pode
anular condenações da Lava Jato
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O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin votou na quarta-feira (25)
contra a tese jurídica que pode
anular várias condenações na
Operação Lava Jato, segundo
avaliação da força-tarefa de pro-
curadores que atuam na opera-
ção. Fachin, que é relator do
caso, votou contra o entendi-
mento firmado pela Segunda Tur-
ma do STF, segundo o qual os
advogados de delatados podem
apresentar as alegações finais,
última fase antes da sentença,
após a manifestação da defesa
dos delatores. Atualmente, o pra-
zo é simultâneo para as duas par-
tes, conforme o Código de Pro-
cesso Penal (CPP). 

Após a manifestação do re-
lator, a sessão foi suspensa e será
retomada nesta quinta-feira (26),
quando dez ministros poderão
votar sobre a questão. 

O caso é discutido no  habe-
as corpus em que a defesa do
ex-gerente da Petrobras Márcio
de Almeida Ferreira, condenado
na Lava Jato a 10 anos de prisão
por corrupção e lavagem de di-
nheiro, pede a anulação da sen-

tença para apresentar novas ale-
gações finais no processo que
correu na Justiça Federal em
Curitiba. 

Em seu voto, o ministro Fa-
chin disse que não há na lei bra-
sileira regra obrigando a conces-
são de prazo para que a defesa
do delatado possa se manifestar
após os advogados dos delatores
nas alegações finais. Dessa for-
ma, as defesas não podem ale-
gar nulidade das sentenças por
cerceamento de defesa. 

“Não há lei infraconstituci-
onal que assegure esse direito e,
ao menos até a data de hoje, até
onde alcança a pesquisa que fiz,
não há manifestação plenária
desse STF sobre a matéria”, dis-
se o relator. 

Durante o julgamento, o pro-
curador-geral da República inte-
rino, Alcides Martins, disse que a
concessão de prazo simultâneo
para as defesas de delatores e de-
latados cumpre determinação do
Código de Processo Penal (CPP)
e não é ilegal. Segundo Martins,
no caso de reconhecimento de
alguma nulidade, o prejuízo da
defesa deve ser comprovado no

processo e a anulação não ocor-
re de forma automática. 

“A concessão de prazo co-
mum, e não sucessivo, para que
as defesas dos réus delatados e
delatores apresentem razões fi-
nais somente haverá qualquer
prejuízo no caso de fatos novos
contra os réus delatados, ou seja,
fatos que ainda não haviam sido
alegados no processo”, disse o
procurador.  

O advogado Marcos Vidigal
de Freitas Crissium, represen-
tante do ex-gerente da Petrobras,
disse que a defesa tem o direito
de rebater todas acusações que
foram feitas contra ele. Segun-
do o advogado, não é possível
fazer a defesa de delatados por
meio de um prazo concomitan-
te com a acusação. 

“Há uma incriminação clara,
direta, sem nenhuma cerimônia
a atos supostamente praticados
pelo paciente”, disse o defensor. 

Bendine
O julgamento da questão

pelo plenário foi motivado
pela decisão da Segunda Turma
do Supremo que anulou a conde-

nação do ex-presidente do Ban-
co do Brasil e da Petrobras Al-
demir Bendine. 

Em agosto, o colegiado de-
cidiu, por 3 votos a 1, que os
advogados de Bendine tem direi-
to de apresentar alegações finais
após os delatores do caso, fato
que não ocorreu no processo. 

Dessa forma, a sentença foi
anulada e o processo voltou para
a fase de alegações finais na Jus-
tiça Federal em Curitiba. 

Bendine foi condenado em
março de 2018 pelo então juiz
Sergio Moro. Em junho deste
ano, o Tribunal Regional Fede-
ral (TRF) da 4ª Região, sediado
em Porto Alegre, reduziu a pena
de 11 anos para 7 anos e 9 me-
ses de prisão, mas manteve a
condenação, que poderia ser
executada em breve com base na
decisão do STF que autoriza a
prisão após o fim dos recursos
em segunda instância. 

A favor da Lava Jato
Um grupo de manifestantes

a favor da Operação Lava Jato se
reuniu na tarde de quarta-feira,
em frente ao prédio do Supre-

mo Tribunal Federal, em Brasí-
lia. O ato contou com a adesão
de grupos como a Organização
Nacional dos Movimentos
(ONM) e o Vem Pra Rua.

Além de protestar contra a
ação que estava sendo julgada
pelo STF, o grupo reunido na
Praça dos Três Poderes pedia o
impeachment de ministros da
Corte. Os manifestantes pediram
ainda a instalação de uma comis-
são parlamentar de inquérito
(CPI) para apurar eventuais irre-
gularidades no âmbito dos tribu-
nais superiores, apelidada de CPI
da Lava Toga.

O esquema de segurança
para acompanhar a manifestação
contou com dois ônibus e três
carros da Polícia Militar do Dis-
trito Federal. Até a primeira hora
do protesto, todas as viaturas
estavam estacionadas próximo
ao prédio do STF, do lado opos-
to àquele onde os manifestantes
se encontravam.

Sobre a Lava Toga
A constituição da CPI da

Lava Toga tem dividido parla-
mentares.  Ao final de agosto, o

senador Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE) anunciou  ter obtido
as 27 assinaturas na Casa, neces-
sárias para a criação da CPI. Essa
é a terceira tentativa do senador
de abrir uma comissão para in-
vestigar o Judiciário.

De acordo com informações
da Agência Senado, o requeri-
mento de instalação informa que
a comissão seria composta por
dez membros titulares e seis su-
plentes, tendo duração de 120
dias e limite de despesa de R$
30 mil. 

O primeiro pedido teve as-
sinaturas retiradas depois do
protocolo e acabou sendo der-
rubado. O segundo recebeu 29
manifestações de apoio, mas foi
arquivado pelo presidente do
Senado, Davi Alcolumbre, sob o
argumento de que extrapolava os
limites de fiscalização da Casa. 

Com as assinaturas necessá-
rias, o senador deve encaminhar
à Secretaria-Geral da Mesa o
novo requerimento, que deverá
ser lido no plenário. Mesmo
após a leitura, os parlamentares
poderão acrescentar ou retirar
assinaturas. (Agencia Brasil)

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) começou
na quarta-feira (25) a discutir
se duas pessoas que tinham re-
lacionamento estável simultâ-
neo com um mesmo homem,
já falecido, devem dividir a pen-
são por morte paga pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Soci-
al (INSS).

O julgamento foi interrom-
pido por um pedido de vista
(mais tempo de análise) do pre-
sidente da Corte, ministro Dias
Toffoli, quando o placar estava
em 5 a 3 a favor da divisão da
pensão. O caso tem caráter de
repercussão geral e seu desfe-
cho servirá de parâmetro para
todos os outros processos do
tipo na Justiça.

O caso concreto diz respei-
to a um homem que, ao menos
por doze anos, manteve dois
relacionamentos estáveis ao
mesmo tempo: um com uma
mulher e outro com um homem.
Após a morte dele, a mulher
obteve o reconhecimento da
união estável e passou a rece-
ber a pensão por morte. O se-
gundo companheiro passou en-
tão a pleitear na Justiça a divi-
são do benefício, alegando que
também tinha união estável pa-
ralela com o falecido.

Na abertura do julgamento,
o relator do caso, ministro Ale-
xandre de Moraes, fez questão
de frisar que o caso não tem
relação com o fato de uma
união ser heterossexual e ou-
tra homossexual. Para ele, o
que está em questão é a possi-
bilidade de reconhecimento,
pelo Estado, de duas uniões
estáveis concomitantes.

“Aqui o que se discute pou-
co tem a ver com orientação
sexual. Eu diria que nada tem a
ver com questão de orientação
sexual, mas sim se o Supremo
Tribunal Federal vai aceitar ou
não a bigamia”, disse Moraes,
que votou contra o recurso,
para que a pensão seja recebi-
da somente pela companheira

STF adia decisão sobre
pensão por morte em

uniões estáveis
simultâneas

que obteve o reconhecimento
da união estável na Justiça.

Para Moraes, não seria
possível reconhecer uma se-
gunda união estável, o que da-
ria direito à divisão à pensão,
pois em sua avaliação isso con-
figuraria bigamia, o que não se-
ria permitido por nosso sistema
jurídico. Ele foi acompanhado
pelos ministros Gilmar Men-
des e Ricardo Lewandowski.

O ministro Edson Fachin,
porém, divergiu. Para ele, “é
possível o reconhecimento de
efeitos previdenciários póstu-
mos a uniões estáveis conco-
mitantes”, desde que fique
comprovado que ambos os
companheiros tinham conhe-
cimento e aceitavam a situa-
ção, apresentando a chamada
boa-fé objetiva.

Fachin foi acompanhado
pelos ministros Rosa Weber,
Cármen Lúcia, Marco Aurélio
Mello e Luís Roberto Barroso,
para quem o assunto não diz res-
peito ao direito de família, com
questões relativas à monogamia
ou bigamia, mas estritamente ao
direito previdenciário.

“Não está em questão aqui
nem a questão da monogamia,
nem a questão da legitimidade de
duas uniões estáveis simultâne-
as, o que se tem são duas pesso-
as carentes, hipossuficientes
[pobres], disputando uma pensão
previdenciária”, disse Barroso.

Todos os que votaram a fa-
vor da divisão da pensão, con-
tudo, ressaltaram que os autos
do caso demonstram que ne-
nhum dos companheiros era
amante do falecido, pois se-
quer foi possível comprovar
qual relação havia começado
primeiro. Ou seja, estava pre-
sente a boa-fé objetiva de am-
bos, concluíram os ministros. 

Além de Toffoli, que pediu
a vista, restam votar os minis-
tros Luiz Fux e Celso de Me-
llo. Não há prazo definido para
que o caso volte a discussão em
plenário. (Agencia Brasil)

Plenário do Senado aprova indicação
de Augusto Aras para PGR

O plenário do Senado apro-
vou, na tarde de quarta-feira
(25), o nome de Augusto Aras
como novo Procurador-geral da
República. Foram 68 votos a fa-
vor, 10 contrários e uma absten-
ção à sua indicação. Essa foi a
última etapa que faltava para Aras
estar apto a assumir o cargo, por
mandato de dois anos. Caberá ao
presidente da República Jair
Bolsonaro nomeá-lo, por meio
de decreto.

No início da tarde, o nome
de Aras havia sido aprovado na
Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), após sabatina que

durou pouco mais de cinco ho-
ras. Aos membros da CCJ, ele
respondeu perguntas sobre  Ope-
ração Lava Jato, meio ambien-
te,  separação dos poderes, den-
tre outros temas.

Nas últimas semanas Aras
esteve algumas vezes no Sena-
do, onde conversou com sena-
dores, visitou gabinetes de  par-
ticipou de reuniões de líderes.
Ele foi o primeiro indicado à
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca desde 2003 a não compor a
lista tríplice elaborada pela As-
sociação Nacional dos Procura-
dores da República (ANPR).

Segundo ele, a Constituição foi
um dos principais temas conver-
sados com os parlamentares.

Perfil
Augusto Aras ingressou no

Ministério Público Federal
(MPF) em 1987. Ele é doutor
em direito constitucional pela
PUC de São Paulo. Foi procura-
dor regional eleitoral na Bahia
de 1991 a 1993, representante
do Ministério Público Federal
(MPF) no Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica
(Cade), entre 2008 e 2010, e
corregedor auxiliar do MPF.

O subprocurador também é
professor da Escola Superior do
Ministério Público da União
(ESMPU) desde 2002 e da Uni-
versidade de Brasília (UnB),
onde leciona direito comerci-
al e eleitoral. Como membro
do MPF, Aras também teve
atuação em processos no Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) e integrou o Conselho
Superior do MPF, além de ter
sido titular da 3ª Câmara de
Coordenação e  Revisão em
matéria de Direito Econômico
e do Consumidor do MPF.
(Agencia Brasil)

Guedes defende devolver ao
Congresso o controle do Orçamento

A reforma do pacto federa-
tivo busca devolver à classe po-
lítica o controle do Orçamento,
disse na quarta-feira (25), o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des. Ele participou de audiência
da Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) do Congresso
para discutir a proposta do Or-
çamento Geral da União de
2020 e o Plano Plurianual (PPA)
de 2021 a 2025.

Segundo o ministro, o parla-
mento atual pode entrar para a
História caso aprove as várias
propostas que descentralizam,
desvinculam e desindexam os
recursos públicos. Entre as al-
terações em tramitação no Con-
gresso estão a partilha da cessão
onerosa, a reforma tributária, a
extinção de cerca de 100 dos
280 fundos e a mudança na par-
tilha dos recursos da exploração
de petróleo nas camadas pré-sal
e pós-sal.

“É um desafio importante
para a nossa classe política. Por-
que eu tenho certeza que, pela

forma com que ela está enfren-
tando, vai enfrentar esse tam-
bém, que é decisivo e vai levar
esse Congresso para a História.
Esse Congresso pode ir para
História porque vai retomar o
controle sobre os orçamentos
públicos”, declarou Guedes.

O ministro reiterou que a
Constituição de 1988, que ca-
rimbou a destinação de diversos
recursos para garantir a execução
de gastos sociais, ficou desatua-
lizada e levou ao crescimento
ininterrupto dos gastos públicos,
criando problemas de gestão tan-
to para o governo federal, como
para estados e municípios.

“Os economistas do Orça-
mento são escravos de constitu-
intes defuntos. Fizeram a Cons-
tituição 30 anos atrás, alguns já
partiram, tomaram a decisão
correta de carimbar os recursos,
mas já se passaram 30 anos. Es-
sas despesas vão crescendo inin-
terruptamente e vão tirando os
orçamentos públicos da classe
política”, disse. Ele destacou que

atualmente 94% do Orçamento
federal está carimbado, deixando
pouca margem para o governo
federal racionalizar gastos e re-
compor os investimentos.

Empoçamento
Guedes destacou que, no ano

passado, ficaram empoçados R$
26 bilhões em recursos. “Essa
foi uma verba aprovada que não
foi usada. Então o pacto federa-
tivo, que é o próximo desafio,
pretende descarimbar o dinhei-
ro. É assumir a maturidade da
democracia brasileira, o prota-
gonismo da classe política. Não
precisa andar atrás de ministro
para pedir verbas”, defendeu.

O ministro deu como exem-
plo o caso de uma prefeitura do
interior de São Paulo (sem citar
a cidade), obrigada a trocar os
uniformes dos alunos até quatro
vezes por ano para cumprir a exi-
gência de gastos com educação
enquanto não tem dinheiro para
pagar ambulâncias para uma po-
pulação que envelhece. Também

citou a prefeitura de Porto Ale-
gre, que não tem controle sobre
os gastos com o funcionalismo
local, e o Ministério da Infraes-
trutura, com mais de R$ 20 bi-
lhões parados em fundos que não
podem ser gastos, enquanto não
tem R$ 60 milhões para refor-
mar uma estrada.

Reforma tributária
Sobre a reforma tributária, o

ministro disse que a mudança de
comando na Receita Federal não
interrompeu os trabalhos do go-
verno. Segundo Guedes, o go-
verno apresentará uma proposta
que conciliará os textos em tra-
mitação na Câmara e no Senado
e apresentará inovações. Ele tam-
bém citou a quebra do monopó-
lio no mercado de gás, a medida
provisória que reformula o sa-
neamento básico e o fechamen-
to do acordo comercial entre o
Mercosul e a União Europeia
como medidas que mostram o
trabalho do governo nos últimos
meses. (Agencia Brasil)

Governo pretende digitalizar mais
de 2 mil serviços até final de 2020

O ministro da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, disse  na quar-
ta-feira (25) que, dos mais de 2
mil serviços prestados pelo go-
verno, 328 já possuem certifi-
cação digital. A expectativa é de
que, até o final de 2020, todos
esses registros já estejam dispo-
nibilizados nesse tipo de plata-
forma, “ao alcance de qualquer 
smartphone”, declarou o minis-
tro durante o 17º Fórum de Cer-
tificação Digital (CertForum).

Segundo Lorenzoni, a exem-
plo da Medida Provisória da Li-
berdade Econômica, as certifi-
cações digitais têm ajudado o
país a dar facilidades para os
empreendedores brasileiros.

Dirigindo-se a uma plateia
composta por gestores dos se-
tores público e privado, repre-
sentantes da indústria e pesqui-

sadores, o ministro disse que
tanto a MP, que agora é lei,
como as certificações digitais
representam uma nova forma
de relação entre a sociedade,
os agentes econômicos e o se-
tor público.

“Vocês são, sem dúvida, a
grande coluna de sustentação
desse novo mundo que surge e
desse novo Brasil que se insere
na busca por desenvolvimento,
crescimento e respeito às pes-
soas”, disse dirigindo-se aos
profissionais que atuam com
certificação digital, participan-
tes do fórum.

“Ouvi há pouco que mais de
500 mil certificações são feitas
por mês no Brasil. Isso é um
avanço extraordinário. E a MP da
liberdade econômica é o grande
símbolo dessa transformação

econômica porque, desde que o
Brasil virou uma república, em
1879, até a nova lei, o cidadão,
quando chegava diante de uma
autoridade pública, era cego. Era
rei até a eleição. No resto do
período precisava apresentar a
sua versão dos fatos e compro-
vá-la. Tinha de chegar na autori-
dade municipal, estadual ou fe-
deral e apresentar 500 mil ates-
tados, cópias autenticadas”.

Segundo ele, com as novas
posturas adotadas, “ até que a
autoridade prove o contrário “ é
o cidadão quem terá a razão,
quando diante de agentes públi-
cos, em qualquer das estruturas
da federação. “Isso é uma revo-
lução no Brasil porque hoje cada
empreendedor tem o direito de
se apresentar, diante da autori-
dade pública e da sociedade, do-

tado do direito de empreender e
de ter sua atividade respeitada”.

De acordo com o ministro,
os órgãos públicos têm agora a
obrigação de estabelecer o pra-
zo com o qual vai trabalhar para
a concessão de qualquer tipo de
reconhecimento, autorização ou
de concessão. “E, uma vez ten-
do o prazo, já há reconhecimen-
to tácito de que aquela solicita-
ção passa a ser válida”.

“Ao inverter o ônus da prova
na relação entre Estado e cida-
dania, colocamos no centro
aquele que é verdadeiramente o
dono do Brasil: o cidadão brasi-
leiro. E a atividade que os senho-
res exercem, de facilitação da
vida, é o que o governo faz: dá
passos para trás para que a cida-
dania brasileira dê passos à fren-
te”, completou. (Agencia Brasil)



São Paulo, quinta-feira, 26 de setembro de 2019 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 23/10/2019 - A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP. ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula
428 estabelecido a Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara Itupeva/Sp, Cep 13295000,
telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário
do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da
lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.

SED:B37505 - CONTRATO: 1137040512496 - EMPRESA  GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1370 - JARDIM PAULISTA
NILSON SUNAO TACIRO, Brasileiro (a), Engenheiro, CPF 006.071.848-09, CI: 8786861
SSP/SP, Casado(a) com CARLA REGINA HIGA TACIRO, Brasileiro(a), Fonoaudióloga,
CPF 074.251.338-65 CI: 12194536 SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 22, localizado no 2º andar ou 3º pavimento do
Edificio Tibidabo, situado na Rua Major Freire, 122, na Vila Monte Alegre, Jabaquara,
cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem condominial, em local
indeterminado, para estacionamento de um automóvel de passeio pequeno ou médio,
com auxilio de manobrista, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 426.646,06
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 370.000,00
SÃO PAULO, 20/09/2019

ARY ANDRE NETO

26/09 - 07 - 23/10/2019

NEXT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 34.639.441/0001-50

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA
Aos 18/06/2019, às 11 hs, na sede social, reuniram-se em Assembléia Geral, para deliberar sobre a constituição
da Next Securitizadora S.A., todos os fundadores e subscritores do capital inicial da aludida sociedade, a
saber: (a) André Padovan de Oliveira, CPF nº. 282.339.318-88; e (b) Fernanda de Medeiros Oliveira, CPF
nº 264.858.618-07.  Mesa: André Padovan de Oliveira – Presidente; Fernanda de Medeiros Oliveira – Secretária.
Deliberações: Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou que, como era de conhecimento dos
presentes, a  Assembléia tinha por finalidade a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado,
na forma do disposto na Lei 6.404/76 sob a denominação de  NEXT SECURITIZADORA S.A., com capital
inicial de R$ 100.000,00, representado por 100.000 ações, sendo 50.000 ações ordinárias nominativas com
direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma e 50.000 ações preferenciais com valor nominal de R$
1,00 cada uma. Percentual de integralização do capital: 10%; Distribuição por subscritor: André Padovan de
Oliveira – 50% - Fernanda de Medeiros Oliveira – 50%.  Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente
submeteu à apreciação dos subscritores o Projeto do Estatuto, cujo texto foi aprovado por unanimidade de
votos dos presentes, sendo o mesmo transcrito a seguir: ESTATUTO SOCIAL DA NEXT SECURITIZADORA
S.A. Artigo 1º NEXT SECURITIZADORA S.A. é uma sociedade por ações, regida pelo presente Estatuto
Social e pelas disposições que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º A companhia tem por objeto social: a aquisição
e securitização de direitos creditórios. Artigo 3º A Companhia tem sede na Rua Coronel Irineu de Castro, 43,
sala 44, Tatuapé - CEP: 03333-050, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Artigo 4º O prazo de
duração da companhia é indeterminado. Artigo 5º O capital social da Companhia, subscrito neste ato é de R$
100.000,00  representado por 100.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto, todas com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo que o valor de R$ 10.000,00 está totalmente integralizado em moeda
corrente nacional e o valor de R$ 90.000,00 será integralizado no prazo de 365 dias, a contar da data deste
Instrumento, em moeda corrente nacional. Artigo 6º A administração da companhia compete à Diretoria e a
fixação da remuneração compete à Assembléia Geral. Artigo 7º A Diretoria será composta  por  2 membros
sendo atualmente composto pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Relação com Investidores. O prazo de
gestão será de 3 anos, permanecendo nos seus cargos até a reeleição ou substituição. Artigo 8º Compete
à Diretoria a representação ativa e passiva da Companhia e a prática de todos os atos necessários ou
convenientes à administração dos negócios sociais, respeitando os limites previstos em lei e neste Estatuto
Social. Artigo 9º Compete ao Diretor Presidente e ao Diretor de Relações com Investidores, assinado
isoladamente: (a) representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do
Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; (b) representar a
Companhia junto aos seus investidores e acionistas; (c) manter atualizado os registros necessários à
Companhia; (d) a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, especialmente para
receber notificação ou citação judicial; (e) instalar e presidir as reuniões da diretoria; (f) executar as operações
e atividades da Companhia; (g) implementação dos planos e orçamentos;  (h) representar a companhia
perante terceiros; (i) assinar carta de anuência; (j) outorgar procuração com poderes específicos; (k) analisar
e propor à Diretoria políticas, métodos e sistemas de atuação operacional; (l) acompanhar a atividade social
sob o prisma negocial; supervisionar a movimentação econômico-financeira da Companhia; (m) realizar
instrução bancária. Artigo 10º A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 membros efetivos e
igual número de suplentes, que funcionará em caráter não permanente.Artigo 11º A Assembléia Geral reunir-
se-à, ordinariamente, dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social da Companhia,
devendo ser convocada: (a) por iniciativa do Diretor Presidente; (b) pelo Conselho Fiscal; (c) pelos acionistas,
nos casos previstos em lei. Artigo 12º É necessária a aprovação dos acionistas que representem no mínimo,
a metade do capital social com direito a voto para: (a) as matérias listadas no art.136 da Lei nº 6.404/76; (b)
alterações deste Estatuto Social; (c) emissão dos bônus de subscrição, a adoção de regime de capital
autorizado e aprovação dos planos de opção de compra de ações; (d) emissão de debêntures conversíveis ou
não em ações; (e) distribuição de dividendos, em cada exercício, em valor superior a 25% do lucro liquido
ajustado na forma da lei; (f) aumento de capital por subscrição, bem como a redução do capital social, para
restituição aos acionistas; (g) atribuição a terceiros (inclusive administradores e empregados) de participação
nos lucros da companhia. Artigo 13º O exercício social da Companhia terminará em 31 de Dezembro de cada
ano, findo o qual serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício.
Artigo 14º Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório pela Companhia, o
montante correspondente a 25% do lucro liquido do exercício. Artigo 15º A Companhia poderá pagar juros
sobre o capital próprio. Artigo 16º Os acordos de acionistas serão respeitados pela Companhia. Artigo 17º
A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembléia Geral.
Artigo 18º Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Terminada a leitura do Estatuto
Social, foi eleita a Diretoria da Sociedade por um mandato de 3 anos. O Sr. André Padovan de Oliveira, acima
qualificado, exercerá o cargo de Diretor Presidente e Sra. Fernanda de Medeiros Oliveira, acima qualificado,
exercerá o cargo de Diretora de Relação com Investidores da Companhia. Os Diretores ora eleitos declaram
não estarem incursos em nenhum dos crimes prescritos em lei que os impeçam de exercer atividades
mercantis. Por fim, foi mencionado que poderá ser utilizado qualquer jornal de grande circulação para,
juntamente com o “DOESP”, proceder às publicações da sociedade. Nada mais tendo a tratar, foram suspensos
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Nada mais. São Paulo, 18/06/2019. JUCESP sob
o nº 3530054065-4; André Padovan de Oliveira – Presidente; Fernanda de Medeiros Oliveira – secretária.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0053282-90.2013.8.26.0100 (USUC 1006) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Sociedade Paulista de Terrenos e Transportes LTDA, na pessoa
do responsável Onofre Di Lorenzo; Alfredo Platzeck, Herdeiros de Alzira Nogueira Platzeck, a saber: Arisla
Platzeck de Oliveira, Eliel de Oliveira; Carlos Antônio Nogueira Platzeck, Amelia Maria Orsini Platzeck, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Transportes Marwil Ltda - EPP ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Amedea Centini, nº 11 - Jardim do Limão, 40°
Subdistrito de Nossa Senhora do Ó - São Paulo SP, com área de 1.337,12 m², contribuinte nº 074.389.0002-
9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1123959-94.2014.8.26.0100.-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Wally del
Cioppo Simões, David Simões Junior 206.640.448-91, José Marinho dos Santos 537.550.818-49, Anita Darkoubi
Chohfi, Nelson Chohfi 006.479.148-87, Neli Darkoubi 075.798.858-08, Youssef Youssef Darkoubi 029.817.938-
53, Nadi Abud Darkoubi, Geraldo Araújo 011.205.737-34, Helena Fazzolari 008.247.928-31, Raul Augusto
Rodrigues 065.704.618-34, Paulo Augusto Rodrigues 152.657.388-19, Cezar Augusto Rodrigues 143.264.318-
57, Raul Augusto Rodrigues Junior 186.729.888-09, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que SOCIEDADE EDUCACIONAL ACALANTO
LTDA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Eloy
Cerqueira nºs. 237 e 251, Belenzinho São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. J - 26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1097336-22.2016.8.26.0100 (USUC 999) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ricardo Vechini Afonso, Maria
Cicilia Bertão Afonso, Lucila Bertão Afonso, Milena Afonso Marzall, Fernando Bertão Afonso, Carlos Alberto
Redondo Paulo, Maria Luiza Redondo Paulo Pascoal, Antonio Jose Redondo Paulo, Maria Elizabete Redondo
Paulo, Raquel Cury Dessena Afonso, André Marzall, Patricia Bertão Mussugati de Jesus, Alice Rentes
Caldeira Paula, Fernando Escudeiro Pascoal e Filipi Eduardo da Silva Ferreira ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Vergueiro, nº 6.824 e 6.828
Vila Gumercindo - São Paulo SP, com área de 252,00 m², contribuinte nº 046.205.0004-6, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0039187-89.2012.8.26.0100 (USUC 983) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Indústria Têxtil Tsuzulki Ltda, Helena Emigdio Bispo, Manoel
Conceição Bispo, José de Mores ou José de Moraes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manoel Velozo
Filho e Laudeci da Silva Velozo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Alcantilado, nº 12 Vila Hermínia, 4° Subdistrito Nossa Senhora do Ó - São Paulo
SP, com área de 200,90 m², contribuinte nº 106.166.0012-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso e m que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei J - 26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1013306-54.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fausto
Cambeses (CPF 429.556.618-72), Interco Administração de Bens e Participações LTDA, rep legal, CNPJ
07.503.523/0001-08, José Alexandre, Maria de Oliveira Alexandre, Douglas Donizete Fernandes, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
Luiz de Oliveira Sousa e Rosemeire Leme Sousa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade
de domínio do imóvel localizado na Rua Bernadrdo Moraes, 791,quadra,65, Vlo.Moraes, 21º subdistrito
Saúde São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

J - 26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1037519-61.2015.8.26.0100 (USUC 447) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Cinira do Carmo Mauá, Frederico Marcelo Bierbaumer, Rosa
Maria Bierbaumer, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eleonides Rodrigues Pavesi ajuizou ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Jandiroba, nº 155 - Jardim Oriental - São
Paulo SP, com área de 135,00 m², contribuinte nº 089.294.0048-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. J - 26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0068893-20.2012.8.26.0100 (USUC 1532) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Felisbina Almeida da Silva, Afonso Martins Giesteira, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que Margareth Franco Leite Rodrigues ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Fontoura Xavier, nº 31 Vila Carmosina, Itaquera - São Paulo SP,
com área de 119,40 m², contribuinte nº 144.129.0003-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. J - 26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1064494-57.2014.8.26.0100 (USUC 831) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Andreia Morgado ajuizou ação
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Ernesto Evans, nº 756
Vila Rosário, São Miguel Paulista - São Paulo SP, com área de 168,00 m², contribuinte nº 112.538.0027-7,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 26 e 27/09

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária ARES DA PRAÇA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ n.º 10.429.687/0001-39, com sede na Alameda
Jauaperi, 299, Moema, São Paulo - CEP 04523-010, nos termos do Escritura de Venda e Compra com
Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada em 23/05/2018, pelo 27º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, no livro
nº 2416, páginas nº 307/318, devidamente registrado na matrícula n.º 140.334, no qual figura como fiduciante
CARLOS FERNANDO CAVALCANTE COSTA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG n.º 15.839.868-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 092.986.768-83, residente e domiciliado
na Rua Anatólia, 520, City Boaçava, São Paulo/SP, CEP: 05471-000, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo
presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 07/10/19 às 10h00min, no escritório
do leiloeiro sito na Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO,
com lance mínimo igual ou superior à R$ 354.586,59 (trezentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta
e seis reais e cinquenta e nove centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada
em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: APARTAMENTO N.º 48, localizado no 4º pavimento
da Torre B – INDAIA, integrante do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO BOSQUE VENTURA
BOULEVARD CLUB”, situado na Avenida Bartholomeu de Carlos, número 747, e Rua “B”, no Bairro do
Picanço, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, que possui
área privativa de 65,390m², área de uso comum de 50,318m² (nesta incluída a área referente a 01 (uma) vaga
indeterminada na garagem coletiva do empreendimento), área total da unidade de 115,708m2, coeficiente de
proporcionalidade de 0,0018767 e fração ideal de terreno de 14,912m2,coeficiente de distribuição de despesas
de condomínio de 0,0018818. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO
ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licit ante em primeiro leilão,
fica desde já designado o dia 08/10/2019 às 10h00min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO,
com lance mínimo igual ou superior a R$ 363.355,47 (Trezentos e sessenta e três mil e trezentos e cinquenta
e cinco reais e quarenta e sete centavos)e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que
igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos
encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive
do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem
será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate
à vista no ato do leilão. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará
obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade
deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado
o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº.
22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483
ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br 23, 26/09 e 03/10/19

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044506-91.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso
Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE JOSÉ NUNES, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Condominio Edificio Provença, alegando em síntese:
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito de R$ 108.124,10 (06/2019), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de
honorários advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1°, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J - 25 e 26/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROC: 0045365-10.2019.8.26.0100. A Dra. LUCIANA
BIAGIO LAQUIMIA, Juíza da 17ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a ALEX & SAES EXPRESS
SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS LTDA que PEPPE E BONAVITA ADVOGADOS ASSOCIADOS lhe
ajuizou uma ação julgada procedente, ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando o réu em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra,
pague o débito de R$ 1.063,16 (07/2019), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários
advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. J - 25 e 26/09
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FCB Brasil Publicidade e Comunicação Ltda.
CNPJ/MF nº 46.516.712/0001-69 - NIRE 35.223.970.785

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 23 de Setembro de 2019
Em 23 de setembro de 2019, às 11:00 horas, os sócios da FCB Brasil Publicidade e Comunicação Ltda. (“Sociedade”), representando a totalidade do capital 
social, reuniram-se na sede da Sociedade localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.901, conjunto 1.702, parte, 
Edifício Norte do Centro Empresarial Nações Unidas, CEP 04578-910. A reunião foi presidida pelo Dr. Pedro Jorge da Costa Nassar Cury, procurador da sócia 
IPG Nederland B.V. e da sócia True North Holdings (Latin America), INC., que, após convidar a mim, Renato de Oliveira Valença, para exercer a função de 
Secretário, informou que a ordem do dia é, em cumprimento ao estabelecido nos artigos 1.082, II e 1.084 da Lei 10.406/02, deliberar sobre a redução do capital 
da Sociedade no montante de R$ 55.274.000,00 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil reais), em virtude de ser excessivo em relação ao 
objeto. Após debatido o assunto, os sócios, por unanimidade, aprovaram (i) a redução do capital da Sociedade em R$ 55.274.000,00 (cinquenta e cinco milhões, 
duzentos e setenta e quatro mil reais), fazendo com que o capital social passe de R$ 136.777.760,00 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e setenta e sete 
mil, setecentos e sessenta reais) para R$ 81.503.760,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e três mil, setecentos e sessenta reais), com a diminuição proporcional 
de 55.274.000 (cinquenta e cinco milhões, duzentas e setenta e quatro mil) quotas, a ser refletida em Alteração do Contrato Social da Sociedade, a ser arquivada 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) após decorridos 90 (noventa) dias da data da publicação do extrato da presente Ata, sendo que o
pagamento relativo à redução do capital social será destinado a cada sócio, de acordo com suas respectivas participações no capital social, e (ii) a publicação 
da presente ata, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, para cumprimento das formalidades previstas 
no artigo 1.084, § 1º e § 2º, da Lei 10.406/02. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a lavratura da presente ata que foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. São Paulo, 23 de setembro de 2019.  Mesa: Pedro Jorge da Costa Nassar Cury - Presidente; Renato de Oliveira Valença - Secretário. 
Sócios: p.p. IPG Nederland B.V. Pedro Jorge da Costa Nassar Cury;  p.p. True North Holdings (Latin America), Inc. Pedro Jorge da Costa Nassar Cury. 

Interservice Administração de Imóveis Próprios e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 46.546.669/0001-84 - NIRE 35.201.013.931

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 23 de Setembro de 2019
Em 23 de setembro de 2019, às 10:30 horas, os sócios da Interservice Administração de Imóveis Próprios e Participações Ltda. 
(“Sociedade”), representando a totalidade do capital social, reuniram-se na sede da Sociedade localizada na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, conjunto 201-A (parte), Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. 
A reunião foi presidida pelo Dr. Pedro Jorge da Costa Nassar Cury, representante da sócia Interservice Holdings, LLC., que, após
convidar a mim, Renato de Oliveira Valença, para exercer a função de Secretário, e a sócia MCCANN Erickson Publicidade Ltda., 
informou que a ordem do dia é, em cumprimento ao estabelecido nos artigos 1.082, II e 1.084 da Lei 10.406/02, deliberar sobre a redução
do capital da Sociedade no montante de R$ 66.326.000,00 (sessenta e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil reais), em virtude de ser
excessivo em relação ao objeto. Após debatido o assunto, os sócios, por unanimidade, aprovaram (i) a redução do capital da Sociedade em
R$ 66.326.000,00 (sessenta e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil reais), fazendo com que o capital social passe de R$ 68.502.859,00
(sessenta e oito milhões, quinhentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais) para R$ 2.176.859,00 (dois milhões, cento e setenta e
seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), com a diminuição proporcional de 66.326.000 (sessenta e seis milhões, trezentas e vinte e
seis mil) de quotas, a ser refletida em Alteração do Contrato Social da Sociedade, a ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”) após decorridos 90 (noventa) dias da data da publicação do extrato da presente Ata, sendo que o pagamento relativo à
redução do capital social será destinado a cada sócio, de acordo com suas respectivas participações no capital social, e (ii) a publicação da
presente ata, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, para cumprimento das
formalidades previstas no artigo 1.084, § 1º e § 2º, da Lei 10.406/02. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a lavratura da
presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de setembro de 2019. Mesa: Pedro Jorge da Costa
Nassar Cury - Presidente; Renato de Oliveira Valença - Secretário. Sócios: p.p. Interservice Holdings, LLC. - Pedro Jorge da Costa 
Nassar Cury; p.p. Mccann Erickson Publicidade Ltda. - Hugo Alexsandro Vasconcelos Rodrigues; Vitor Lieff. 

!&�����&����������8���%��&���A�����:D
������6��������:�$%��&���"��#��&��������������	�����
���������������
�������
	�?�<�-�5���������B��1�������=?���#�
��6������������ ������?���&�:���� ���������&��?��"6�&�&�������#����&���$%��&�������	����
�������������������	��	�����������	��������?�������� �������
���������
��	�����
������������������� ��!""#$�%$#�#$�#���$?���+#���&��6������	��&�����	�'&�������
���������.����3#��2��:��0��
����0�#;�?�5#�;�&�
��������&�����������	
���&��@����/��������99�E�0�����,:���10�?����4��:��&�����?����?��������:���&��,������?�F����&��-���?�'�(���������
��*�������%�����A�����A��"��&��������?
����
G��&��6������&�� ����H�����������&����)����*+��,���-./���+++#��)�0�*+��,.�-.���#1��#2�?� ����
G��&�� �����������4�������I9889�!�0,-'.0� 9J93K!L�.>!88,?�5K�!0�
��� �?� �:� ���&�$H��� +#�� ���#�������3� %4�,6����:����� ��� ���?� ������;�&�� � ��� ���� 6�
�:����� &�� !�9@9�9.�.�!.-?� ����������� &�� �:6����&�:����� &���:���&��>.-'!
.89>�.?� ���#�&�� ���/#�� 9#A������� ��� ���?� ���/#�� 9��:���� �������� ��� ���:������� ,�&��&�?� ����0#A&�������� E�0�����,:���?� ��:��� *���� 6��
���
�� &�� ��B?��:�� (*� ����#	&�� �
������6��&��������&�6��������� ?� ������;�&�����6�
�:�����3�����:��?�����*������:#:�&����B?��:�?�6��4�;��&����*���� ������ ������#	&��&�����?B�:�?�������6��&��&���2�
�� 4��$%�� �&���� &�� �?B���B�M� ��� �������� &�� ���&�:	���N���0*�-25-0*�� % �#���#���6!7� ��� 8������-��9���*�-15.�� $$ #:��� ��� %%;� ���<��N� ������� ���4��:�� ,
B?� 6��
:��&�&��&�����&���A���� &�����B?�&�����������&��5#���$��@�&����� E�0�$%��5#&���*����&��0%����#��?� �"6�&�&�������#���� <6��������������=�&��������6�����D�������#�&��&�
��������&��5#���$��@�&�����E�0�$%��5#&���*����&��,������?��"6�&�&�������#����&���$%����#������<6������� ����=�+#����@�;��&��-��������:�
�����������!���E�!:6�����&�
�������6�$H�����������#$H���8�&�?�6����&�������6��������6������������+#���� �:D
���&�����:�����#��� 4���� 9-�90�.-9�!8?���:�4#�&�:��������F���?��������B�?�&�� �����������1
��N����4��:��/�?�6��2���������#����� �� ���?��$%��&���"��#$%��4�����?�:�
�&��6����@�;��&��-�������?�:�
�����������!���E�!:6�����&���������6�$H�����������#$H���8�&�?
�:����:����������������&��5#���$��@�&�����&�����:�����9��������?�0�$%��5#&���*����&��0%����#��N������4��:��,
 ?����������&��6��2�����"�+O��&�N�$4������&������&��6������
�B?�6�����4�����&����6���&�&�?�&��������;�$%����&����:���&�����������:����#�&������#A�����3�����:��������6�
�:�����&��������:���&���!�9@P�9.0�.�!.-����,/'!-.-?
������������&���:6����&�:�����&���:���&��>.-'!�.89>�.?����#�&�����/#��9#A�������������?�/#��9��:�����������������?��������,�&��&�?��������0#A&��������E�0�����,:���?
������:� ����� ��:� �� *���� ������ ������#	&�� &�� B ��?� :�� �� ��:� �� 6������6�$%�� &�� ��? ���� M� ��� �������� &�� ���&�:	���?� ������6��&��&�� �� 
���� �1���� ��� ������:N
��0*�-25-0*��% �!���!���6!7����8������-��9���*�-15.��$$ #�������%%;����<��N�����������4��:��,
B?�6���:��&�&��&�����&���A����&�����B?�&�����������&��5#���$��@�&����
E�0�$%��5#&���*����&��0%����#��?��"6�&�&�������#����<6��������������=�&��������6�����D�������#�&��&����������&��5#���$��@�&�����E�0�$%��5#&���*����&��,������?��"6�&�&�
�����#����&���$%����#������<6������� ����=�+#����@�;��&��-��������:�
�����������!���E�!:6�����&���������6�$H�����������#$H���8�&�?�6����&�������6��������6�����������
+#�����:D
���&�����:�����#���4����9-�90�.-9�!8?���:�4#�&�:��������F���?��������B�?�&�������������1��N����4��:��/�?�6��2���������#����� �� ���?��$%��&���"��#$%��4�����?
:�
�&��6����@�;��&��-�������?�:�
�����������!���E�!:6�����&���������6�$H�����������#$H���8�&�?��:����:����������������&��5#���$��@�&�����&�����:�����9��������?�0�$%�
5#&���*����&��0%����#��N������4��:��,
 ?����������&��6��2�����"�+O��&�N�"4������&������&��6���������?�6�����4�����&����6���&�&�?�&��������;�$%����&����:���&�����������:
���#�&������#A�����3�����:��������6�
�:�����&��������:���&���!�9@P�9.0�.�!.-����,/'!-.-?� ������������&���:6����&�:�����&���:���&��>.-'!�.89>�.?����#�&�
���/#�� 9#A���������� ���?�/#�� 9��:���� �������� ��� ��?� �������,�&��&�?� �������0#A&�������� E�0�����,:���?� ������:������ ��:���*���� ������ ������#	&��&��B ��?� :���� ��:��
6������6�$%�� &�� ��? ���� M� ��� �������� &�� ���&�:	���?� ������6��&��&�� �� 
���� �1���� ��� ������:N���0*�-25-0*�� % �!���!���6!7� ��� 8������-��9���*�-15.�� $$ #��%���
%%;����<��N�����������4��:��,
B?�6���:��&�&��&�����&���A����&�����B?�&�����������&��5#���$��@�&�����E�0�$%��5#&���*����&��0%����#��?��"6�&�&�������#����<6�������������
�=�&��������6�����D�������#�&��&����������&��5#���$��@�&�����E�0�$%��5#&���*����&��,������?��"6�&�&�������#����&���$%����#������ <6������� ����=�+#����@�;��&��-�������
:�
�����������!���E�!:6�����&���������6�$H�����������#$H���8�&�?�6����&�������6��������6������������+#���� �:D
���&�����:�����#���4����9-�90�.-9�!8?���:�4#�&�:����
���F���?� �������B�?� &�� ���� ��� ����1��N� ���4��:��/�?� 6��2���������#����� �� ���?� �$%��&���"��#$%�� 4�����?�:�
�&��6����@�;��&��-�������?�:�
�����������!���E�!:6����
&���������6�$H�����������#$H���8�&�?��:����:����������������&��5#���$��@�&�����&�����:�����9��������?�0�$%��5#&���*����&��0%����#��N������4��:��,
 ?����������&��6��2���
�"�+O��&�N�64������&������&��6�������� ?�6�����4�����&����6���&�&�?�&�� ������;�$%�� ��&����:���&�����������:����#�&������#A�����3�����:��������6�
�:�����&��������:
��&���!�9@P�9.0�.�!.-����,/'!-.-?� ������������&���:6����&�:�����&���:���&��>.-'!�.89>�.?����#�&�����/#�� 9#A�������������?�/#�� 9��:�����������������?�������
,�&��&�?� ��� ���� 0#A&�������� E� 0����� ,:���?� ������:� ����� ��:� �� *���� ������ ������#	&�� &�� B ��?� :�� �� ��:� �� 6������6�$%�� &�� ��? ���� M� ��� �������� &�� ���&�:	���?
������6��&��&�� �� 
���� �1���� ��� ������:N���0*�-25-0*�� % �!���!���6!7� ��� 8������-��9���*�-15.�� $$ #��$���� %%;����<��N� ������� ���4��:��,
B?� 6���:��&�&�� &�� ��
&���A����&�����B?�&�����������&��5#���$��@�&�����E�0�$%��5#&���*����&��0%����#��?��"6�&�&�������#����<6��������������=�&��������6�����D�������#�&��&����������&��5#���$�
@�&����� E�0�$%�� 5#&���*���� &��,������?� �"6�&�&�������#����&���$%�� ��#������ <6���� ��� ����=� +#����@�;��&��-��������:�
�� ���������!���E�!:6�����&���������6�$H����
������#$H���8�&�?�6����&�������6��������6������������+#�����:D
���&�����:�����#���4����9-�90�.-9�!8?���:�4#�&�:��������F���?��������B�?�&�������������1��N����4��:��/�?
6��2���������#����� �� ���?��$%��&���"��#$%�� 4�����?�:�
�&��6����@�;��&��-�������?�:�
�����������!���E�!:6�����&���������6�$H�����������#$H���8�&�?��:� ���:������
���������&��5#���$��@�&�����&�����:�����9��������?�0�$%��5#&���*����&��0%����#��N������4��:��,
 ?����������&��6��2�����"�+O��&�N�:4������&������&��6���������?�6�����4����
&����6���&�&�?�&�� ������;�$%�� ��&����:���&�����������:����#�&������#A�����3�����:��������6�
�:�����&��������:���&���!�9@P�9.0�.�!.-����,/'!-.-?� �����������
&���:6����&�:�����&���:���&��>.-'!�.89>�.?����#�&�����/#�� 9#A�������������?�/#�� 9��:�����������������?��������,�&��&�?��������0#A&��������E�0�����,:���?�������:
����� ��:���*���� ������ ������#	&��&��B ��?� :���� ��:���6������6�$%��&����? ���� M���� ��������&�� ���&�:	���?� ������6��&��&���� 
�����1�������������:N���0*�-25-0*�
% �!���!���6!7� ���8������-��9���*�-15.�� $$ #��"���� %%;����<��N� ������� ���4��:��,
B?� 6���:��&�&�� &�� ��� &�� �A���� &�� ���B?� &�� ��������� &�� 5#���$�� @�&����� E�0�$%�
5#&���*����&��0%����#��?��"6�&�&�������#����<6��������������=�&��������6�����D�������#�&��&����������&��5#���$��@�&�����E�0�$%��5#&���*����&��,������?��"6�&�&�������#���
&���$%����#������ <6������� ����=�+#����@�;��&��-��������:�
�����������!���E�!:6�����&���������6�$H�����������#$H���8�&�?�6����&�������6��������6������������+#���
�:D
���&�����:�����#���4����9-�90�.-9�!8?���:�4#�&�:��������F���?��������B�?�&�������������1��N����4��:��/�?�6��2���������#����� �� ���?��$%��&���"��#$%��4�����?�:�
�&�
6����@�;��&��-�������?�:�
�����������!���E�!:6�����&���������6�$H�����������#$H���8�&�?��:����:����������������&��5#���$��@�&�����&�����:�����9��������?�0�$%��5#&���*���
&�� 0%����#��N� �� ���4��:��,
 ?� ��������� &�� 6��2���� �"�+O��&�N��=�����>��	������
����
����=�?��3��@%#7: #7�6�%�� ��� A5.B�<$�%�9�	C��
���D�E���	�3
�@:%:#�"���%������-�<$�%79�-Q.�@.9��.009�!8�,��.-0K8',��!�!�!-'K,90��R)9'.0��!�9�'K�!�-,��P�9�,�,'9�,?��.90�-,0�>,'/9�K8,0��.0�9>S�!90��.-0',>
0.>!-'!�.0�-K>!/.0��.0��.-'/9)K9-'!0�!>�,/!,�>,9./T�	�
���	�������������������%�?�+#�����*���	��������-��� �����5*52������$�%7��F��%63���B��������������&��
�������-��%������5*52������$�%7��F��%63���B�������?�6�����
���#������#�&������%�?�+#�����#������*���:�������#6$%�?���������&������-���:������G��2������$�%7��F��%63��
B����#����	�����	��=��	����0��*������&���&������:��������+#����+#��&��� ������ ��#����#�:�����+#�����
����$%�� <��� ����%�=��#��+#����+#��&��� ������&��
����� ��#����#
�#6������ ��  �M�&�� 
����� &�� �
����$%�� <��� ����%�=�������%��2�(�� 6��6������ 6���� 6���:����� U� 
����?� ���%���&:���&��� 6��6������ ��������� &�� ����:���$%��6������&�?� &�
��&�
������&������������&����&������%�?�������*�����������%����4����������M�&��
�����&��6��6����?���������������:���G����:����?�:�&�����������$%��:������6����	�&����&��!�'510�?
6��
������&����&��:�����
����?�+#�������%���#(���������6�����$%��6����>>�5#	;��&����#���<,������?�����V����?�,������?�F���?�F���?�F������F����&��-���=���?����
��E
.�6��$��&��A�:�����:���&��&�
��*�����&�6�����&������
G��&���#���&��&�6D����� (#&������&��)�����&��)������0,�����
G��&�������WWWAA��:A�?����6��;��&����G��B�2�����&�
�����;�$%��&������%��!:���G���2������6D�����������:�����&��8���%�?���&������:�����������A��*�#:���:������:������#$H���6����&�6D�����<,�����B?�9��&��-���=�������>�
	���������������M�<������6��������=���A�����
�����&������:���$%��<�%������#������
�����&������:���=?���&�
��*�����6����:�&�������.�?�'!���#�&�6D������:�&��2����?���
6��;��&����G����<#:=�&���X�������������&���������:�����&������%�������������������4��:�&��6����8���������.4������	C��
���������?�����	��������
��
����!
���#���
&GA�����&��9�'K19'/���&�:������"����� �:6��������G���&����&�� ����%�����%��6�������:���6��&#���&��
��&�?�:�&�������6�������$%��&���"������6��������:����������>>�5#	;�
&�� ��#��� <,��� ���?� ���� V����� &�� �'-=� .�� &GA����� &����������� &�� ���&�:	���� +#�� �%�� 
��2�:� �� ���� �����4������ ��:� �� 6��&#��� &�� ����:���$%�� &�� �:D
��� ���%�� &�
���6����A���&�&��&������:������?����+#���&�&��&���&+#�������&��#��&�&�?����� ���:���&��������B�?�&�����.��&GA�����&�����#��;��2�6����*�������#��%����&��6��������������
�B��?� ��������9?� &����?� �#� ��(�?� ���*� �"�����?� &��&�� +#�� �� ���&��� ���2�� ��&�� &�
�&�:����� ����4���&�1������4���&��.� A�:����*� ������&�� ��� ����&�� &�� ������
�$%�� �:�+#�
�����������?����&����
���4���$%��&��&��#:�����?�&�����
�:��1���&�������&��*����&�����6����A���&�&��&������:������?�+#�����*����6���*
���6�����
���#������#����;�$%��+#�
��� 4�$�� ������*����.�� ����� ������*����� 6���� �� �"6�&�$%�� &�� ������ &�� ����:���$%�?� ��������?� 9')9?� �:���%�� ��� 6����� �� &�:���� 6��
�&7������ ���%�� &�� ���6����A���&�&�� &�
����:�������<,������?�Y��6#�Z?�F������F������,�������&��-���=�.��
�������&���
����$%����&GA��������%����#���;�&�����G���&����&���4���
��6��$��!:������&�����&�:6��:����?
������4��:�$%�����*�����:��2�&�����>>�5#	;����:6�������6�������6����$%��&���:�&�&������������A	
����	H=�	�����������������
��3��������:�����6���������.4����
��&�� ����
��� ���:����&�� �� �$%�?� �#� ���&�?� 6���� ����4���� <��=���������� �� �:����� IB-..-I�J��)�.�-.���#1��#2�� ����� 6������6��� �������+++#��)�0�*+��,.�-.���#1��#2�
@����&�� �� �"��#��&��������������	�����
���������������
�������
	�?� <�-�5� ��� �����B��1�������=?���#�� ��6������������ ������?��� &�:���� ���������&��?
��
���	���&���&������$H����#6��?�������%����(�:�������;�&���6����������:�$%��6������������#�����%������������#������#���#���6��&�����&��(#���:�����0��*���6�������
�&����?�6����"�����?��4�"�&����6#A����&����� 4��:��&�� ����-,�,�>,90

!�9',8�&����������I,0',�&��A�:��� 9>S�!8���6���� ����:�$%��&���"��#��&��	��?��	�����=��
��D�������
�?�/3B� ��B ����0�?���@����B�����������?�A�:���:�
�#����6���?��������&��4��N������&�������4���#���&��>#���	6���&��0%����#��N���&�:�������������&��?������#����&���$%��&�����1��-��0*�����5������2��0K�������0���L0-�?
�����:�4����&���#:6��:�����&��0�����$�?���+#���&��6�������	��&�����	�'&�������((��=�������M���A#��#6��# %%<���%!:%4�����������%����6"!% #$�%:#�#$�#���"
,�����,�&������66����)��%�?�5#	;��&����������&��B��������	
���&��@����/��������999���5�A�+#���?�!���&��&��0%����#��?����4��:��&��8��?�����@,L�0,)!/�+#�?���:�4#�&�:����
����������������������&��-���������
�:������0>����� ��1���&��'510�?������&������������?� Y��6#�Z?�&���D&���������?�����
G��&���:6��������������,'/9>[-9.�8!98\!0
<�����������	
�
������
���
���
�����������=?� 6������ &�� ����H��� ������?� ��
��*� �� 6XA����� 6���%�� &�� 
��&�� �� ����:���$%�� ��� ���I����� ���*� ��	���� ����-�� %�#%%#$�%7� F�� %�3��
B����?�����:��G�:��������-��$%#%%#$�%7�F��%�3���B����?���������&�������+#�:�:����&���
�������#����#��#6���������&���
����$%�?�4����&��&��&��(*�&������&��6���������I����
��:� ��	��������-��$%#%%#$�%7�F��%�3�%�B���������:��G�:��������-��%%#%$#$�%7�F��%�3���B����?�������%��2�(�� �����������������I����?������%���:�+#����A�:����*�������#�
��+#�:�:����&��?��%�����&�����������������4�������� �M�&��
�����&���
����$%��<,������?�Y��6#�Z���6��*���4��X�����&��-�������������&�����
��0>���� ��1����=?�&���:D
��
�A��"��&�������?����4��:�����&�$H���&��
��&����������������6���������&�������N=��3�.�,6����:�����������?�������;�&�����������&���&��Y!�9@P�9.��9,LL,��!/.-,Z?����#�&�
���/#��9A��#�#��?�������?�������+#��9:6�����?����B���0#A&��������E�5�A�+#���?�������&����*����X����&����?��:������*������:#:�&��B�?� �:��<����������#	&����*����&����?��:�

������
�� �� #:�� 
���� ��� ������:=?� ��:� �� *���� ������ &�� ��?� �:�?� ������6��&��&���2�� #:�� 4��$%�� �&���� &�� �?����M� ��� �������� ���&�:�����?� ��A��&�� �� ����� �6����:����
��&�������&��#���&��#:��
�������������:�������
��&���&�4	���?�6�����#��&��&��#:��#��:D
���&��6������?��:��#���� ��&����:���&����0*�-25-0*��0;��6 #%�:#�7 7!6#������-��
-�OG�.� �01�0*��!�����*�-15.���� ��2� 0;� %�:#"$%� 0�� �;����� �����I-*�.<��Z� ������� ���4��:��,
��?� ��������� &�� 6��2���� �"�+#��&�N��G�.-�KP�3��@"�:#������� MA50B�<
$�%749� 	Q2-*��� ��� ��
�� ��� $�<��<$�%73� �@%66�%:9� 	Q2-*��� 0�� 	-G-��� �*-G�� ��� $�<��<$�%7���@$ ���7N�	C��
�� �D�E���	�3� �@:$#%6$�� � ��� $$<��<$�%��� �� ���
��#���;�&��U�G6����&��������$%��	��=������&�����	��=��	��	����N=�����-��6��:�����6���%�?���
�����:	��:��6������
��&��&���:D
����6�����&�����*���
�����&���
����$%�
(#&���������:�� ��&���&�?�+#�����*���#���;�&����G���&����&��6��$��-�����#�&��6���%�?���
�����:	��:��6������
��&��&��� �:D
����������6��&��*��� �M�&��
�������#���;�&��&�
�
����$%��(#&������=���
��>��E�.��9��������&����:�
�����������A�:�6��2���&��&�
��%��6��
�&�������(#���������������������&������������&�:����?�6������������?���A��&�����
���6���*
���� 6���� �#��&�� 4��#����� �� ��������� &��� ���������&��?� &�������&����� &����� 6���� ��� 
�������	�����	�
���	������>�3�0��*� ���&#;�&�� 6����3������� 5#&�����
�,'/9>[-9.�8!98\!0�&�
�&�:��������&�����&��6�����������&�����������&��(#���$�?���:���&��U�'��
��������$������6����?���?�0���������0%����#��10�����!������������0%�
��#�����0��E�����<��=�������������������
������3���
�������	��������
�
����	����
���������	
�
���������
���	�����������	����������
����������
�������������	
�
���
���
���
���
���������������	
���� ���
�� 	��	������������� �
������������������� ��	
�
�����#������ �� ������$%�?� ��� ���$���&�
��%�� ���� �4�����&���&�����:����� ��� �����:�
&��������?�&��:�&����
��A���;�����6�����
�$%��&����:6�������&����4������0�A��
��&����
�����$��������7��:��#����������&������������:��4�����&��,�����$%��5#&�����������]����?
��2��*����<����]:����=�&��4��2�:�����&��6���%�����*�6�������&��6���:������7��:��#������������;�&��6����+#����&������#�#*��������������&������2�:��6���#��&�&��&���4�����
��
��� ���$���	���������� ����
��%�������4�����&���&�����:�������������:��&��������������������	
�
������
���
���
��������������� �:�&����:�����&�
#���&����������?�&�
:�&����
��A���;�����6�����
�$%��&����:6�������&����4������-%�����*��&:���&�������:�����+#���������$�����(�:���:���&���6�����:������6��������:�������������&�����������&��������?
����:���:��+#��+#����#���� 4��:��&�� �����
��$%��2#:����������������������������&��� ���$���<�������&�����
��0>���� ��1����=�,���:���%��&�
�&���������������*�&���M
��A�����
�����&������:���$%�?��%���������#��&�����
�����&�����$��<�������&�����
��0>���� ��1����=�.�����:�������&�
��*����&�?������������#���&������:���$%�?����4��:�
&��6���$%��&������������?�-����	���	C��
�����.�����:������������*���:�����
���#����&GA�����6��&������+#��������:���A�����A�:?��"��������&�����������&��&GA�����4������
�����A#�*��������4��:�����������?�F�X�����&���'-�'�&������������������&�$H����6���*
�������%��&��6��	
�������������������������	
�
������
���
���
�������������,�������$%�
�A�&����*����&��6���������������$%���6���*
��?�������
�:������0>����� ��1���&��'50��������6#��&������������?�&���D&������������?����
�����������	��������
��>�
��.�6��$��&��A�:�����:���&�?�&�
��*�����&�6�����&������
G��&���#���&��&�6D�����(#&������&��)�����&��)��������&���:��#�����7�������#�����
G��&�������WWWAA��:A�?�������*���
�A���$%��&�� 9��&��&�6D��������6��;��&���B�2�����&�� �����;�$%��&�� ����%�?�A�:���:��&�
��*�����&�6�����&������:���%��&��8�������������
G��&��6���:������:�&��2�������
��&��A���*���?�)������)���*���?��.���#�'!��E�'����4��7�����!����]��������6��	
��?����6��;��&����G����<#:=�&���X�������������&���������:�����&������%�����������&���:6����
?��*����A5�-1-�.���
���R�����������!:���G��B�2������6D�����������:�����&��8���%�?�������:�����������A��*�#:���:������:������#$H���6����&�6D�����������:��&�:��
��6�����������A�:�����&�������:����������&���4��#�����&�6D������������&�����6��;����:�+#��������:������� ���2�������;�&����&�6D����?� ���� ��4��:�$%�����*�����:��2�&����
>>�5#	;����:6�������6�������6����$%��&���:�&�&������������A	
����,�����:���$%�����*�4�����:�&������6���:������:�&�����&��6��$��6��������:����������4��:�����&�$H��
&��6���:��������:����&���&���,��������
�:����?����*����&���&:���&����6���:��������6��;��&�����&���?�:�&��������#$%��&����M�&��
�����&������:���$%�?����4��:��6��
��%�
&����������������?�6��*���4��X����?��������?�F���?�F��?�F�����F��?�-���������>��	���D����>�3�0�����"��#��&�?��6D����6#A����$%��&���&������:��6	���4�?�6�������&	
�&�
������&���&(#&���&���#�������&����A�:?����4��:��&��������� ��?�&���D&����&�������������
��?�&�
��*��6�����������G���&������2����&������&���6����������%�?����#�����:6��A��D���
&�� ��4���&��6���:��������:6��2�&��&��6���$%�� 4�;��&��:��$%���"6������+#����� U� ��:�$%��&���"��#$%�?� ���&�� 
�&�&��6���� ���� 4�����&�&���� #���&��6��������� �������&�
-���������?�&�
��*����"��#��&��6��������:6���^�������#���;�&��&��&	
�&�?�:����(#���?��#����?�2����*������&
����	�����������:���%��&�
�&�����8���������.4������&���M�<��7��6��
�����=���A�����
�����6����<&	
�&���"�+#��&�=�	H=�	�����������������
��3�6������:�����6���������������?�U�'��
��������$������6����?������0���������0%����#��10�
���!������������0%����#�����0����������<��=���������������:�����(#��&���_6����:�������������:A����W�A������������������	
�
������
���
���
�������������@����&����!`!�K',�.?
�����&�������4���#���&��>#���	6���&��0%����#��N���&�:�������������&��?���
���	���&���&������$H����#6��?�����
G��&��6#A����$%��&�����!�9',8?��������:����������:���&�
������B?�6��*���4��X������������?�F���?�F�����F�������������?�6��*���4��X����?���&���&��-�
���D&����&�������������
��?�������%����(�:�������;�&���6����������:�$%��6������
-%���������&����#����2�
������#�����#���#���6��&�����&��(#���:�����'�&������������������&�$H���&��8���%�����%��&��6��	
�������������������������	
�
������
���
���
������������
Y!
���#���� ]�#�� ��A��� �� A�:� �� ��&��� ��� 6��
�&7������ �� &��6����� ������
��� U� �����4��7����� &�� A�:?� ������&�?� �������� �� �#����� &��6����� 6����������� ������%�� 6��� ������ &�
����:������Z� 0��*� �� �&����?� �4�"�&�� �� 6#A����&�� ��� 4��:�� &�� ������	������� ��&�� �� 6����&�� ������ ��&�&�� &��0%����#��?� ���� ��� &��,������ &�� ����

�
�	�
���	��������A�	�������������������������8���������.4��������5K�!0���BB#� ��������	
���&��@����/��������999���5�A�+#���10������������������B���� ������� �����
!"��#��&����>,/8!-!�/,>.0��!�>9/,-�,?�',89',��!�>9/,-�,�'!9`!9/,N���8!'P�9,�-.)/!3,�>!-!3I!''9��I��*���0*��1<�  7�7��S�0����T���E���M�&��
�����&��
�
����$%��%U����K��1���K�����%:<%�<$�%7��F��%:B"��-0����*���-0�����%�<%�<$�%7��F��%:B"��-0��9�$U�I��K��1���K�����%�<%�<$�%7��F��%:B"%�-0����*���-0������ <%%<$�%7��
F��%:B"��-0#�,6����:�����������?�������;�&�������&����G�����&��)������?�&��Y�.-5K-'.�/!09�!-�9,8�>,/9,�)K�,8!>�I,��,�Z?����#�&��U�/#��>�����)#����:�I�&&�&����
�B�?� ������� �#�� 9��#���,&�A�3����:����� �#�/#�� 9��#���,�3����:����?� ��� ��X&��E�����0#A&�������?� ��:��� *����X���� &����?� ����:a?� ��*���� ��:#:�&�� ?�B� ��:a?� *���� ������ &��
� ?������:�?�������6��&��&���2����4��$%���&���������������&���?������M��.-'/9)K9-'!���B ������B���������$%����:6�����>,'/P�K8,����B�� �&���B���/910��@����&�����
�"��#��&�����������������	�������	�?�
���
��	�������	��
��D���������
&���������?������?V�

�N���&�:�������������&�?���
���	���&���&������$H����#6��?�
������%����(�<:=�������;�&��<�=�<�=�6����������:�$%��6������?�A�:���:��&��,������������;�&�����&�����1��1�������01���L0-���0��%U�I��K�3��@�6%�#�������!���01���L0-���0��$U�
I��K�3��@�$��#�������M�5W�-*���F��*5�.-X�KP�4#�

������������	
�����������������������������	
��
�����

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - FORO CENTRAL CÍVEL - COMARCA DA
CAPITAL - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação
de USUCAPIÃO, processo nº 1084875-52.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). LUIZ GUSTAVO ESTEVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Francisco Celso de Oliveira Filho e Ana Clementina da Silva Celso, Firmina
Probst Torres, Antonio Carvalho dos Santos, Maria das Dores dos Santos,
CFE: Adelino Alves de Lima, Maria José Biondo Gonçalvez, Antonilson
Teirxeira Pinheiro, Newton Bonan, Heryka Hellen Bonan, Alfredo Shirli
Carramaschi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ALEXANDRA DE OLIVEI-
RA ALMEIDA e GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Antonio GOmes,
92, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em ter mos,  expede-se o  presente  ed i ta l  para CITAÇÃO dos
SUPRAMENCIONADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, apresentem RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

26  e  27/09

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 29ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6000 - São
Paulo-SP - E-mail: upj26a30cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público:
das 12h30min às 19h00min - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº
0021505-48.2017.8.26.0100. A Dra.VALÉRIA LONGOBARDI, MMª Juíza de Direito
da 29ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei. FAZ
SABER a RICARDO ROMEIRO PINTO (RG 19.842.546; CPF 246.136.618-50) e
JOSÉ ROMEIRO PINTO NETO (RG 25.658.020-0; CPF249.136.618-50), atualmente
em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA movida por HAHHAHEL SALAS PERES, na qual também
é coexecutada Maria Fernanda Romeiro Pinto Mulotto, ficam INTIMADOS, para,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$69.296,47
(agosto/2017), a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de
ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/
2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-
se o feito com a penhora de bens e avaliação; e CIENTES que não pagando e
independentemente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a
IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2019.

26 e  27/09
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São Bento Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 20.555.840/0001-28 - NIRE 35.300.467.167
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 13.09.2019

Data, Hora, Local: 13.09.2019, às 10h, na sede social, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Sala X, São Paulo/SP. Presença: to-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto, Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações Aprova-
das: 1. Redução do capital, por ser excessivo em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor de R$974.556,00, me-
diante o cancelamento de 974.556 ações ordinárias, nominativas e sem valor, todas pendentes de integralização na presente data, sen-
do que, do total das ações canceladas, (i) 487.278 ações ordinárias, nominativas e sem valor, no valor de R$487.278,00, são de titulari-
dade do acionista Pátria Real Estate III Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações; e (ii) 487.278 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor, no valor de R$487.278,00, são de titularidade do acionista BRE/ALPHA Multiestratégia – Fundo 
de Investimento em Participações. 1.1. Em virtude da redução do capital social, o capital social passará de R$59.687.167,00, re-
presentado por 59.687.164 ações ordinárias, nominativas e sem valor e 3 ações preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem 
valor, para R$58.712.611,00, representado por 58.712.608 ações ordinárias, nominativas e sem valor e 3 ações preferenciais sem 
direito a voto, nominativas e sem valor nominal. 1.2. A redução só será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 dias para ma-
nifestação dos credores, contados das publicações exigidas pela Lei das S.A.. 1.3. Alterar o Artigo 5º, caput, do Estatuto Social: “Ar-
tigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$58.712.611,00, representado por 
58.712.608 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 3 ações preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem valor 
nominal.” Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.09.2019. Acionista: Pátria Real Estate III Multiestratégia – Fundo de In-
vestimento em Participações; e BRE/ALPHA Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações.

Península Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 20.555.859/0001-74 - NIRE 35.300.467.183
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 10.09.2019

Data, hora, local: 10.09.2019, 9hs, na sede social, Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Sala Y, São Paulo/SP. Presença: Totali-
dade do capital social. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto, Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações aprovadas: 
1. Redução do capital, por ser excessivo em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor de R$2.554.000,00, me-
diante o cancelamento de 2.554.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor, todas pendentes de integralização na presente data, 
sendo que, do total das ações canceladas, (i) 1.277.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor, no valor de R$1.277.000,00, são 
de titularidade do acionista Pátria Real Estate III Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações; e (ii) 1.277.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor, no valor de R$1.277.000,00, são de titularidade do acionista BRE/ALPHA Multiestraté-
gia – Fundo de Investimento em Participações. 1.1. Em virtude da redução do capital social, o capital passará de 
R$46.402.009,00, representado por 46.402.006 ações ordinárias, nominativas e sem valor e 3 ações preferenciais sem direito a voto, 
nominativas e sem valor, para R$43.848.009,00, representado por 43.848.006 ações ordinárias, nominativas e sem valor e 3 ações 
preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal. 1.2.  A redução só será efetivada após decorrido o prazo legal de 
60 dias para manifestação dos credores, contados das publicações exigidas pela Lei das S.A.. 2. Alterar o Artigo 5º, caput, do Estatu-
to Social: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$43.848.009,00, repre-
sentado por 43.848.006 ações ordinárias, nominativas e sem valor e 3 ações preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem va-
lor nominal.”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.09.2019. Acionista: Pátria Real Estate III Multiestratégia – Fundo de 
Investimento em Participações; e BRE/ALPHA Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações.

A55 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF nº 31.046.158/0001-26 – NIRE 35.300.519.221

Ata de Rerratificação de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 16 de setembro de 2019

Data, Hora e Local: Aos 16/09/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua da Consolação, nº 2294, conjunto 
03-118, Consolação, São Paulo-SP. Convocação e presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: André Wetter; e Secretário: Hugo Alain Charles Mathecowitsch. Deliberações 
da Ordem do Dia aprovadas por unanimidade: (i) aprovar a retificação dos itens 4 e 15 da AGE, os quais vigorarão com 
a seguinte nova redação: “(4) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão de 
cada série das Debêntures serão integralmente utilizados, única e exclusivamente, para custear a aquisição de cédulas 
de crédito bancário a serem listadas conforme o Anexo III da Escritura de Emissão e em seus eventuais aditamentos, 
discriminando a que série das Debêntures as cédulas de crédito bancário ali listadas estão vinculadas, bem como cédulas 
de crédito bancário emitidas nos termos da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, conforme alterada, que (i) tenham, substan-
cialmente, os mesmos termos e condições estabelecidos no Anexo IV da Escritura de Emissão; e (ii) tenham prazo de até 
24 meses, desde que não superior à Data de Vencimento da respectiva série a qual está vinculada; e (iii) sejam emitidas 
contra pessoas jurídicas brasileiras atuando no setor de serviços e/ou de tecnologia com receita razoavelmente previsível 
e com perspectiva de crescimento (“Empresa”) (“CCBs”);”, e “(15) Prêmio de Participação. As Debêntures farão jus 
ao recebimento de um prêmio de participação semestral, em valor correspondente ao montante líquido recebido pela 
Emissora a título de juros e demais encargos dos Direitos Creditórios Vinculados a respectiva série a qual estão vinculados 
(não compreendendo, portanto, os valores recebidos a título de principal dos Direitos Creditórios Vinculados) aos 6 meses 
imediatamente anteriores ou, caso inferior à 6 meses, o correspondente ao período entre o último pagamento do prêmio 
de participação e a Data de Vencimento, líquidos de tributos incorridos pela Emissora para o seu recebimento, bem como 
da remuneração (“Prêmio de Participação”). O pagamento do Prêmio de Participação condiciona-se à realização dos 
Direitos Creditórios Vinculados e será realizado conforme a respectiva série a qual estão vinculados, em observância ao 
artigo 5º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.686, de 26 de janeiro de 2.000, conforme alterada”; e (ii) 
ratificar todos as demais disposições da AGE. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, 
sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 16/09/2019. Assinaturas: Mesa: Presidente: André Wetter; e Secretário: Hugo 
Alain Charles Mathecowitsch. Acionistas: (1) A55 Consultoria em Crédito Ltda., representada por André Wetter e Hugo 
Alain Charles Mathecowitsch; (2) André Wetter e (3) Hugo Alain Charles Mathecowitsch. JUCESP – Certifico o registro sob 
o nº 511.061/19-5 em 24/09/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 
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RICARDO NAHAT , Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/
A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, SONIA MARIA PRATIS, na qualidade de inventariante de
ISRAEL LINDOLFO DE ABREU, brasileira, separada, técnica em
enfermagem, RG nº 3982387-SSP/SC, CPF nº 429.187.669-68, fica
intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente a 13 (treze)
prestações em atraso, vencidas de 05/08/2018 05/08/2019, no valor
de R$49.842,59 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois
reais e cinquenta e nove centavos), e respectivos encargos atualizado
na data de hoje no valor de R$50.002,52 (cinquenta mil e dois reais e
cinquenta e dois centavos), que atualizado até 10/11/2019, perfaz o
valor de R$59.995,84 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e
cinco reais e oitenta e quatro centavos), cuja planilha com os valores
diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, para aquisição dos imóveis
localizados na Alameda dos Aicás, nº 392, esquina com a Rua Cadineus
e Avenida Divino Salvador, apartamento nº 133, localizado no 13º
andar; e vaga indeterminada (nº 25 para efeito de identificação e
disponibilidade) da garagem coletiva, localizada no 1º subsolo, ambos
do Edifício New Wave Apartments, na Saúde – 21° Subdistrito, objetos
de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com
Força de Escritura Pública” devidamente registrados sob n°s 10 e 9
nas matrículas nºs 93.336 e 93.337. O pagamento haverá de ser feito
no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das
12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última
publicação deste. Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido
o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste
Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do
pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a
averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome
do fiduciário, ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São
Paulo, 24 de setembro de 2019. O Oficial. 25, 26 e 27/09
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
expedido nos autos do PROC. Nº 1061385-74.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de 
Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO 
AUGUSTO GALVAO DE FRANCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS 
NA LIDE que o(a) Prefeitura do Municipio de São Paulo move uma Desapropriação contra Dinalva Correia 
da Silva - CPF 136.071.9687-77 RG 6,648.775-4 residente na Rua Hermenegildo Martíni, 73 Jardim 
Martíni São paulo SP , objetivando a desapropriação do imóvel da Rua Hermenegildo Martíni, 73 Jardim 
Martíni São Paulo - Matricula 104.332 Contribuinte 120.342.0042-9, declarados de utilidade pública para 
implantação do “ Reservatório de retenção de Cheias do Córrego Zavuvus”. Para o levantamento dos 
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
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Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (1015295-17.2015.8.26.0008) (01) - Processo 
Principal: 1015295-17.2015.8.26.0008. O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé. Faz Saber a Cinthia Lanci, CPF 180.081.268-09, que a Ação de 
Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança, tendo como corréu Jose Venancio Pinto e 
outro, requerida por Conceição Paraizo dos Reis Lopes - Espólio, foi julgada procedente, condenando 
a ré ao pagamento de R$ 81.810,86 (06/2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas, 
honorários advocatícios e demais cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, 

de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º 
e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para 
que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do 
C.P.C.).NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de abril de 2019.   B 25 e 26/09

McCann Erickson Publicidade Ltda.
CNPJ/MF nº 61.416.384/0001-12 - NIRE 35.201.081.970

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 23 de Setembro de 2019
Em 23 de setembro de 2019, às 11:30 horas, os sócios da McCann Erickson Publicidade Ltda. (“Sociedade”), representando a totalidade do capital
social, reuniram-se na sede da Sociedade localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1.909, Torre Sul, conjuntos 191 e 201-A (parte), Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. A reunião foi presidida pelo Dr. Pedro Jorge da Costa Nassar
Cury, procurador da sócia IPG Nederland B.V. que, após convidar a mim, Renato de Oliveira Valença, procurador da sócia Business Science
Research Corporation, INC., para exercer a função de Secretário, e o sócio Hugo Alexsandro Vasconcelos Rodrigues, informou que a ordem do
dia é, em cumprimento ao estabelecido nos artigos 1.082, II e 1.084 da Lei 10.406/02, deliberar sobre a redução do capital da Sociedade no
montante de R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), em virtude de ser excessivo em relação ao objeto. Após debatido o assunto,
os sócios, por unanimidade, aprovaram (i) a redução do capital da Sociedade em R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), fazendo
com que o capital social passe de R$ 120.434.571,00 (cento e vinte milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais) para
R$ 66.434.571,00 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais), com a diminuição proporcional de
54.000.000 (cinquenta e quatro milhões) de quotas, a ser refletida em Alteração do Contrato Social da Sociedade, a ser arquivada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) após decorridos 90 (noventa) dias da data da publicação do extrato da presente Ata, sendo que o
pagamento relativo à redução do capital social será destinado a cada sócio, de acordo com suas respectivas participações no capital social;
e (ii) a publicação da presente ata, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, para cumprimento
das formalidades previstas no artigo 1.084, § 1º e § 2º, da Lei 10.406/02. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a lavratura
da presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.  São Paulo, 23 de setembro de 2019. Mesa: Pedro Jorge da Costa
Nassar Cury - Presidente;  Renato de Oliveira Valença - Secretário. Sócios:  p.p. IPG Nederland B.V. Pedro Jorge da Costa Nassar Cury;
p.p. Business Science Research Corporation, Inc. Renato de Oliveira Valença; Hugo Alexsandro Vasconcelos Rodrigues.

MRM Brasil Marketing de Relacionamento Digital e Direto Ltda.
CNPJ/MF nº 02.995.792/0001-07 - NIRE 35.215.597.973

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 23 de Setembro de 2019
Em 23 de setembro de 2019, às 10:00 horas, os sócios da MRM Brasil Marketing de Relacionamento Digital e Direto Ltda. (“Sociedade”),
representando a totalidade do capital social, reuniram-se na sede da Sociedade localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, conjunto 201-A (parte), Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. A reunião foi presidida
pelo Sr. Vitor Lieff, que, após convidar a mim, Renato de Oliveira Valença, para exercer a função de Secretário, e as sócias FCB Brasil Publicidade
e Comunicação Ltda., Interservice Administração de Imóveis Próprios e Participações Ltda. e Mccann Erickson Publicidade Ltda., informou
que a ordem do dia é, em cumprimento ao estabelecido nos artigos 1.082, II e 1.084 da Lei 10.406/02, deliberar sobre a redução do capital da
Sociedade no montante de R$ 73.450.000,00 (setenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), em virtude de ser excessivo em
relação ao objeto. Após debatido o assunto, os sócios, por unanimidade, aprovaram (i) a redução do capital da Sociedade em R$ 73.450.000,00
(setenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), fazendo com que o capital social passe de R$ 73.770.000,00 (setenta e três milhões,
setecentos e setenta mil reais) para R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), com a diminuição proporcional de 73.450.000 (setenta e três milhões,
quatrocentas e cinquenta mil) quotas, a ser refletida em Alteração do Contrato Social da Sociedade, a ser arquivada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo (“JUCESP”) após decorridos 90 (noventa) dias da data da publicação do extrato da presente Ata, sendo que o pagamento relativo à
redução do capital social será destinado a cada sócio, de acordo com suas respectivas participações no capital social, e (ii) a publicação da presente
ata, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, para cumprimento das formalidades previstas
no artigo 1.084, § 1º e § 2º, da Lei 10.406/02. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a lavratura da presente ata que foi lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de setembro de 2019. Mesa: Vitor Lieff - Presidente; Renato de Oliveira Valença -
Secretário; Sócios: p.p. FCB Brasil Publicidade e Comunicação Ltda. - Aurélio Saraiva Pinto Lopes Júnior - Ricardo Natal da Silva;
p.p. Interservice Administração de Imóveis Próprios e Participações Ltda. - Hugo Alexsandro Vasconcelos Rodrigues - Vitor Lieff;
p.p. Mccann Erickson Publicidade Ltda. - Hugo Alexsandro Vasconcelos Rodrigues - Vitor Lieff. 

“AVISO AOS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS SOCIEDADES GALVÃO ENGE-
NHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECU-
PERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAÍDO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0093715-69.2015.8.19.0001. 
O JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, nos autos da Recuperação Judicial nº 0093715-69.2015.8.19.0001, faz saber 
que os credores enquadrados nas categorias “QUIROGRAFÁRIOS A” e “MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE A” ficam cientificados que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
deverão preencher com os seus dados bancários o formulário disponibilizado no endereço eletrônico 
do Administrador Judicial (http://ajwald.com.br/rj-galvao/dados-bancarios/), para receberem os seus 
créditos na forma do Plano de Recuperação Judicial aprovado em assembleia geral de credores e 
homologado pelo Juízo. Não é necessário o envio de nova comunicação pelos credores que fizeram 
as comunicações indicadas na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial. Detalhes sobre 
as formas de pagamento dos créditos devem ser consultados no Plano de Recuperação Judicial 
que, conjuntamente com a ata da Assembleia Geral de Credores, a decisão homologatória e outros 
documentos pertinentes estão disponíveis para consulta no endereço http://ajwald.com.br/rj-galvao/, 
podendo ser também solicitado ao Administrador Judicial credorgalvao@wald.com.br. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, mando expedir o presente edital que será 
publicado e afixado na forma de lei. Cientes de que este Juízo funciona na Av. Erasmo Braga, n° 
115, sala 706 - Lâmina Central, Centro, Rio de Janeiro. Eu, Mônica Pinto Ferreira, matr.. 01/23655, 
Chefe da Serventia, o subscrevo. Rio de Janeiro, ___ de setembro de 2019. Doutor FERNANDO 
CESAR FERREIRA VIANA - JUIZ DE DIREITO”

Sidel do Brasil Ltda. - CNPJ/MF nº 61.438.206/0001-92 - NIRE 35.208.855.946
Extrato da 44ª Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento: 1. Sidel Participations, com sede, Havre Cedex/FR, CNPJ/MF 05.720.167/0001-40; e 2. Sidel Blowing & Services, com 
sede Le Havre/FR, com registro de comércio nº 424623759 e CNPJ/MF 17.554.418/0001-43, representadas por seu procurador Marcos Ceglys, RG 
21.132.731-1 SSP/SP, CPF/MF 148.385.158-39, únicas sócias, resolvem alterar o Contrato Social: I.1. As sócias decidem, aprovar a incorporação 
da Gebo Cermex do Brasil Engenharia e Assistência Técnica Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF 17.845.893/0001-79, JUCESP NIRE 
35.227.464.931 (“Incorporada”) pela Sociedade, em virtude da qual serão transferidos para a Sociedade todos os ativos, passivos e o patrimônio lí-
quido da Incorporada, com a extinção da Incorporada, a qual será sucedida pela Sociedade em todos os seus direitos e obrigações. I.2. As só-
cias aprovam, por unanimidade: (i) o Protocolo e Justificação de Incorporação da Incorporada pela Sociedade, datado 30.07.2019, confirman-
do os elementos incorporados, por seus respectivos valores contábeis, verificados em balanço levantado em 30.06.2019; (ii) a ratificação da 
nomeação de Audic SP Contabilidade Sociedade Simples Ltda., com sede Vinhedo/SP, CNPJ/MF 18.023.743/0001-42, contador responsável 
Marco Fillipo Micheli de Souza, CRC/SP 1SP264671/O-9, para proceder à avaliação dos ativos, passivos e do patrimônio líquido da Incorporada 
a serem vertidos à Sociedade, e à elaboração de seu laudo de avaliação; e (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação. I.3. Em virtude da incorporação, 
a Gebo Cermex do Brasil Engenharia e Assistência Técnica Ltda. é declarada extinta, inexistindo disposição sobre liquidação e guarda de livros, 
posto que a sociedade incorporadora Sidel do Brasil Ltda., é sucessora universal em todos os direitos e obrigações legais da Incorporada, inclu-
sive no que se refere à guarda de livros e documentos. II.1. Considerando que a Sociedade e a Incorporada fazem parte do mesmo grupo econô-
mico e que o patrimônio líquido e o valor de mercado da Incorporada se encontram negativos, a incorporação é realizada sem aumento de capi-
tal social, sendo certo que todos os ativos e passivos da Incorporada deverão ser registrados na contabilidade da Sociedade, tudo nos termos do 
Protocolo e do Laudo de Avaliação. Não serão emitidas novas quotas e todas as quotas representativas do capital social da Incorporada serão 
extintas, procedendo-se os necessários ajustes nos registros contábeis da Incorporadora. II.2. A administração fica, autorizada a praticar todos 
os atos necessários à efetivação da incorporação. Nada mais. São Paulo, 30.07.2019. Sidel Participations e Sidel Blowing & Services ambas por 
Marcos Ceglys. JUCESP nº 469.765/19-7 em 02.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gebo Cermex do Brasil Engenharia e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ/MF nº 17.845.893/0001-79 - NIRE 35.227.464.931

Extrato da 8ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento: Sidel Participations (atual denominação e sucessora da Gebo Cermex Participations B.V. por incorpora-
ção), com sede Havre Cedex/FR, CNPJ/MF 05.720.167/0001-40, por seu procurador Marcos Ceglys, RG 21.132.731-1 SSP/SP, CPF/MF 
148.385.158-39; e Sidel Engineering & Conveying Solutions (atual denominação de Gebo Packaging Solutions France S.A.S.), com 
sede Reichstett/FR, CNPJ/MF 20.706.998/0001-51, por seu procurador Mauro Koiffman, RG 16.909.363-3 SSP/SP, CPF/MF 271.245.818-
42, únicas sócias decidem, de forma unânime, proceder com a 8ª Alteração do Contrato Social: I.1. Aprovar, as contas apresentadas pelo 
administrador, isentando de todas e quaisquer responsabilidades, bem como as demonstrações fi nanceiras, referentes ao exercício 
encerrado em 31.12.2018. II. consignar a atualização do quadro societário da Sociedade. III.1. A sócia Sidel Engineering & Conveying 
Solutions, retirando-se da Sociedade, cede e transfere, a título não oneroso, 1 quota, totalidade de suas quotas com valor de R$ 1,00, à 
sócia Sidel Participations. III.2. a sócia retirante, Sidel Engineering & Conveying Solutions, de um lado, e a Sociedade e a sócia rema-
nescente, Sidel Participations, de outro, outorgam-se, a mais ampla quitação com relação à atuação de Sidel Engineering & Conveying 
Solutions como sócia da Sociedade, para nada mais exigirem uma da outra. III.3. alterar a Cláusula 4ª do Contrato Social. IV.1. a incor-
poração da Sociedade pela Sidel do Brasil Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 61.438.206/0001-92, com seu Contrato So-
cial arquivado na JUCESP NIRE 35.208.855.946, em 12.09.1989 (“Incorporadora”), nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e 
conforme apurado no Laudo de Avaliação, com a extinção da Sociedade, a qual terá transferidos para a Incorporadora todos os ativos, 
passivos e o patrimônio líquido, e será sucedida pela Incorporadora em todos os seus direitos e obrigações. IV.2. A sócia remanescen-
te, aprova o Protocolo e Justifi cação de Incorporação da Sociedade pela Incorporadora, datado de 30.07.2019, com a versão de seus ele-
mentos ativos e passivos para a Incorporadora, por seus respectivos valores contábeis, verifi cado em balanço levantado em 30.06.2019. 
IV.3. a nomeação da Audic SP Contabilidade Sociedade Simples Ltda., com sede em Vinhedo/SP, CNPJ/MF nº 18.023.743/0001-42, ten-
do como contador: Marco Fillipo Micheli de Souza, CRC/SP 1SP264671/O-9, para proceder à avaliação dos ativos, passivos e do patri-
mônio líquido da Sociedade, pelo critério contábil, os quais serão vertidos à Incorporadora, e à elaboração do laudo de avaliação; IV.4. 
Aprova o Laudo de Avaliação; IV.5. A Sociedade é declarada extinta, inexistindo disposição sobre liquidação e guarda de livros, posto 
que a sociedade incorporadora Sidel do Brasil Ltda., por força de disposição legal, é sucessora universal em todos os direitos e obriga-
ções legais da incorporada. Nada mais. São Paulo, 30.07.2019. Sócias: Sidel Participations - p.p. Marcos Ceglys. Sidel Engineering & 
Conveying Solutions p.p. Mauro Koiffman. JUCESP nº 469.766/19-0 em 02.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rigouard Participações e Negócios SA
CNPJ/MF nº 02.873.330/0001-17 – NIRE 35.3.0015885-7

Aviso aos Acionistas
Comunicamos os Srs. Acionistas da Rigouard Participações e Negócios S.A. (“Companhia”), que (i) os 
documentos a que se referem o artigo 133 da Lei 6.404, relativos aos exercícios findos 31/12/2017 e 31/12/2018, 
e (ii) os documentos a que se referem o art. 135, §3° da Lei nº 6.404/76 se encontram à disposição na sede da 
Companhia, na R Santa Isabel, 137 conjunto 21, Vila Buarque, São Paulo/SP, bem como por meio do link 
informado na Carta de Convocação, entregue aos Acionistas em 05/09/2019. São Paulo, 24/09/2019. A Diretoria

Aviso aos Acionistas

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 1006485-84.2014.8.26.0009. A Dra. Marcia de Souza
Donini Dias Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente, desta Capital, na forma
da Lei. FAZ SABER a Magazine Descartáveis Lt da - ME, CNPJ nº 11.354.045/0001-80 na pessoa de seu
representante legal, que Ana Maria Domingues Bellizia ajuizou ação de Procedimento Comum, para cobrança
de R$ 115.499,17(junho/2014), referentes a débitos de locação do imóvel da R. Secundino Domingues nº 623.
Estando a ré um lugar ignorado, pelo presente edital, fica citada para em 15 dias úteis, após os 20 dias supra,
contestar a ação, sob pena de revelia (caso em que será nomeado curador especial), presumindo-se verdadeiros
os fatos alegados. Será o presente edital, afixado e publicado, na forma da Lei. 26 e 27/09

Construtora Guaianazes S/A
CNPJ 60.865.268/0001-18

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Informamos aos Srs. Acionistas que no dia 30 de outubro de 
2019, às 14:00 horas em primeira convocação e às 14:30 em se-
gunda convocação, na presença dos que estiverem presentes, 
será realizada, na nova sede social da Companhia, localizada a 
Rua Jurubatuba, 1350 - sala 911, Centro, 09725-000, no muni-
cípio de São Bernardo do Campo/SP; Assembleia Geral Extra-
ordinária, nos termos do Estatuto Social da companhia, com a 
seguinte pauta para discussão e votação: a) Alteração da sede 
da companhia. São Paulo, 20 de Setembro de 2019. Construtora 
Guaianazes S/A. Helio Fabrício de Proença - Diretor Presidente:
José Alves de Proença Neto - Diretor Administrativo.  (24-25-26)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC: 0018420-88.2016.8.26.0100. O Dr. VINCENZO
BRUNO FORMICA FILHO, Juiz da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a Karla Lhubianca
Nicolichi, , CPF nº 057.518.139-79 e Sandra Aparecida Nicolich, CPF nº 165.901.768-94, que Hospital
Cidade Jardim Ltda , ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando os réus em lugar ignorado,
foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de
R$ 20.421,91 (05/2016) a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também
de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Afixado e Publique-se na forma da
lei. J - 25 e 26/09

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1110285-78.2016.8.26.0100 (USUC 1171) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilvana Vaz Tostez de Carvalho
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no
apartamento n° 54, localizado no 5° andar do Edifício Manhanttan, situado na Rua Apinajés, nº 711, 19°
Subdistrito - Perdizes - São Paulo SP, com área real privativa de 130,030 m², área real comum de divisão não
proporcional de 4,100 m², correspondente ao direito de uso de um depósito individual e indeterminado, localizado
no 1° ou no 2° subsolos, mais a área real total de 177,354 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 1,2192%
no terreno do edifício, contribuinte nº 021.085.0360-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. J - 25 e 26/09
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0000497- 81.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER que nos autos de ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Condomínio Residencial Parque das 
Orquideas Etapa II, foi deferida a intimação por edital do 
executado Genival Pedro Macedo CPF 289.700.711-72, que 
se encontra em lugar ignorado, da penhora havida sobre o 
apto. 111, 11º andar, bloco 13, do Condomínio Residencial 
Parque das Orquídeas Etapa II, sito na Rua Jaracatiás, 635 
Jd. Umarizal, matrícula 194.229 no 11º CRI/SP. Passando a 
fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 26 de agosto de 2019.                                [26,27] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1006698-56.2015.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível,do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) EDSON CAVALHEIRO, RG 14168373, CPF 049.874.238-55, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Maria Albina Pires Dias Afonso, visando a cobrança dos alugueres e encargos locatícios 
vencidos de 05/12/2014 a 29/04/2015, no importe de R$ 6.684,62, referente ao imóvel da Rua Israel da Fonseca, 28, 
Apto. 14, Sapopemba, São Paulo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada, devidamente atualizada, hipótese em que ficará isento 
de custas e de honorários advocatícios ou apresente embargos ao mandado monitório. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de junho de 2019.                               [26,27] 
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Sem pacto federativo, Orçamento
continuará apertado, alerta Guedes

Com R$ 89,1 bilhões
em despesas discricionárias
(não obrigatórias), o Orçamento
de 2020 traz um alerta, disse na
quarta-feira (25), o ministro da
Economia, Paulo Guedes. Se-
gundo ele, se a reforma do pac-
to federativo, que desvincula
recursos federais e aumenta a
partilha da União com estados e
municípios, não for aprovada,
serviços públicos correm o ris-
co de serem paralisados a partir
do próximo ano.

“O Orçamento de 2020 prevê
déficit [primário] de R$ 124 bi-
lhões, um pouco melhor que
neste ano [déficit de R$ 139 bi-
lhões]. As despesas discricioná-

rias para o ano que vem estão
em R$ 89 bilhões. Esse volume
mostra que vamos manter o ní-
vel de aperto no governo fede-
ral pelo segundo ano seguido.
As previsões são dramáticas,
não apenas para o governo fe-
deral, mas também para estados
e municípios, se a classe políti-
ca não recuperar o controle do
Orçamento”, disse Guedes.

Visita
O presidente da Câmara, Ro-

drigo Maia (DEM-RJ), visitou
brevemente a audiência, e sen-
tou-se à mesa com Guedes. Ele
disse que a desvinculação do Or-
çamento representa um passo

importante para reduzir o tama-
nho do Estado e devolver o con-
trole das verbas à classe política.

“Todos que estamos na po-
lítica temos que refletir muito so-
bre a peça orçamentária do pró-
ximo ano. Deixa clara a sinaliza-
ção de que ou nós reformamos
o Estado ou estaremos aqui ape-
nas validando o pagamento de
pessoal e custeio da máquina
pública, sem capacidade de in-
vestimento”, alertou Maia.

Para o presidente da Câma-
ra, o Orçamento público tornou-
se uma peça de ficção, que aten-
de a frações privilegiadas da so-
ciedade. Ao mesmo tempo, res-
saltou Maia, os gastos públicos

aumentam de forma descontro-
lada, enquanto a maior parte da
população tem acesso insufici-
ente a serviços públicos e em-
presários conseguem R$ 400 bi-
lhões em subsídios e em incen-
tivos fiscais.

“Fizemos um Orçamento que
atende à cúpula do serviço pú-
blico, algumas grandes empre-
sas que conseguiram R$ 400 bi-
lhões em incentivos fiscais, e
nós, que representamos a popu-
lação, não conseguimos atender
à sociedade brasileira. São es-
sas reformas que defendemos,
com algumas divergências”, dis-
se Maia. “Tenho certeza que o
objetivo final de todos é o mes-

mo: é que o Parlamento possa
transformar o Brasil, reduzir po-
breza, reduzir desigualdade e
garantir crescimento econômico
com geração de empregos.”

Confusão
O presidente da CMO, sena-

dor Marcelo Castro (MDB-PI),
encerrou a audiência depois de
2h20 de debates, após uma con-
fusão entre Guedes e o deputa-
do Glauber Braga (PSOL-RJ), que
questionou as finanças pessoais
e a evolução do patrimônio do
ministro. Braga interrompeu a
sessão, no momento em que a pa-
lavra estava com Guedes, provo-
cando a irritação de Castro e de

parlamentares governistas.
“Quando eu entrei aqui [no

governo], entreguei minha situ-
ação para o Comitê de Ética. Está
tudo lá. Então saio mais dessa
parte provocativa, mas digo que
ajudei a fazer uma empresa que
saiu do zero e hoje atende a 1,1
milhão de jovens no ensino bá-
sico e criei os programas de
MBA no Brasil”, disse Guedes.
O ministro disse que processa-
ria o parlamentar caso ele tives-
se feito a acusação num foro pri-
vado. “Não estou aqui para con-
versar sobre minhas finanças
pessoais, mas para discutir o
Orçamento”, declarou Guedes.
(Agencia Brasil)

O governo do estado de
São Paulo apresentou na quar-
ta-feira (25) a primeira fase do
programa habitacional Nossa
Casa, que vai começar com a
construção de 26.735 unidades
habitacionais em mais de 120
municípios do estado. A esti-
mativa de investimento é de R$
1 bilhão na construção 60 mil
unidades até 2022, no formato
de Parceria Público Privada
(PPP).

Serão construídas pela mo-
dalidade Nossa Casa-CDHU,
em parceria com a Caixa Econô-
mica Federal, 11 mil unidades,
em 114 municípios. Nessa mo-
dalidade, os subsídios serão
concedidos para quem tem ren-
da familiar mensal de até cinco
salários mínimos. Os terrenos
já foram disponibilizados pelos
municípios, os projetos estão
prontos e as obras devem co-
meçar em até 90 dias, com a con-
clusão prevista para 2021.

Mais 15.735 unidades se-
rão construídas em 24 municí-
pios pela modalidade Nossa
Casa-Apoio, voltada para en-
tidades e empresas. Nesse
caso, as entidades e empresas
privadas colocam os terrenos
à disposição do programa e
constroem os empreendimen-

SP anuncia programa
habitacional com investimentos

de R$ 1 bitos. O governo estadual con-
cederá subsídios de até R$ 40
mil às famílias com renda de até
três salários mínimos para a
compra da habitação.

Uma terceira modalidade
do programa, o Nossa Casa-
Preço Social, vai viabilizar a
construção de moradias com a
iniciativa privada com preços
reduzidos para atender famíli-
as com renda de até três salári-
os mínimos. As prefeituras fa-
rão a oferta dos terrenos, que
serão alienados por meio de li-
citação à iniciativa privada. As
empresas vencedoras cons-
truirão as habitações e desti-
narão parte das unidades a pre-
ço social.

As famílias que tiverem in-
teresse nas habitações deve-
rão se cadastrar pelo site do
programa e serão selecionadas
por meio de sorteio. O valor da
unidade foi fixado conforme a
região. O preço social será de
R$ 130 mil para capital, R$ 120
mil nos municípios das regiões
metropolitanas do estado, R$
110 mil em municípios do inte-
rior e litoral com mais de 250
mil habitantes e R$ 100 mil em
municípios do interior e litoral
com menos de 250 mil habitan-
tes. (Agencia Brasil)

Brasil registra 4.507 casos
confirmados de sarampo

O Brasil registrou 4.507 ca-
sos confirmados de sarampo
em 19 estados, nos últimos 90
dias, de acordo com balanço
divulgado  na quarta-feira (25)
pelo Ministério da Saúde. O
número representa um aumen-
to de 13% em relação ao último
monitoramento.  Ceará e Paraí-
ba passaram a integrar a lista
de estados com transmissão
ativa do sarampo.

Os dados referem-se ao pe-
ríodo de 30 de junho a 21 de
setembro e representam 84,3%
do total de casos registrados
este ano. O balanço mostra ain-
da que há 21.711 casos em in-
vestigação e 5.818 que foram
descartados. Não há novos re-
gistros de mortes pela doença.
Ao todo, neste ano, foram re-
gistrados quatro  óbitos. 

A incidência em menores de
1 ano de idade é dez vezes mai-
or do que na população em ge-
ral. A cada 100 mil habitantes,
64 crianças nessa faixa etária

obtiveram confirmação para o
sarampo. A segunda faixa etá-
ria mais atingida é de 1 a 4 anos.
Três das quatro mortes por sa-
rampo registradas neste ano
foram de crianças menores de
1 ano e uma de um indivíduo
de 42 anos. 

A maior parte dos casos
confirmados (4.374) está con-
centrada em 168 municípios de
São Paulo, principalmente na
região metropolitana. Em segui-
da, estão Rio de Janeiro, Per-
nambuco e Minas Gerais, com
22 casos em cada estado; San-
ta Catarina, com 12; Paraná, 13;
Rio Grande do Sul, 7; Ceará e
Paraíba, com 5 casos em cada
estado; Maranhão, Goiás e Rio
Grande do Norte, com 4 casos
cada; Distrito Federal e Pará,
com 3 casos cada; Mato Gros-
so do Sul e Piauí, com 2 cada;
e, Espírito Santo, Bahia e Ser-
gipe, cada estado com um caso
confirmado de sarampo. 

No ano passado, foram

confirmados 10.330 casos de
sarampo no Brasil. Ao todo, fo-
ram registradas 12 mortes pela
doença em 2018. 

Segundo o secretário de Vi-
gilância em Saúde da pasta,
Wanderson Kleber, a popula-
ção não pode descuidar da va-
cinação. “Não podemos baixar
a guarda porque o vírus do sa-
rampo é extremamente trans-
missível”, alerta. A meta da pas-
ta é a interrupção da circula-
ção do vírus no Brasil e a ma-
nutenção de altas coberturas
vacinais. 

O sarampo é uma doença
viral grave e altamente conta-
giosa que pode evoluir para
complicações e levar à morte.
A  transmissão ocorre no con-
tato de pessoa para pessoa e
pela propagação no ar.  

Vacinação 
A vacinação é uma das prin-

cipais estratégias para comba-
ter a doença. A Campanha Na-

cional de Vacinação contra o
Sarampo ocorrerá em duas eta-
pas este ano. A primeira, de 7 a
25 de outubro, para crianças de
6 meses a menores de 5 anos.
O dia D, dia de mobilização na-
cional, ocorrerá no dia 19 de
outubro. 

A segunda etapa será reali-
zada de 18 a 30 de novembro,
com foco na população de 20 a
29 anos. O dia D será no dia 30
de novembro. Essa faixa etária
é a que concentra a maior fre-
quência dos casos. A vacina a
ser tomada é a tríplice viral, que
protege contra sarampo, ca-
xumba e rubéola.

Ao todo, foram distribuí-
dos, pelo Ministério da Saúde,
R$ 22,8 milhões para garantir a
vacinação de rotina nos esta-
dos e a dose extra, chamada de
dose zero, às crianças de seis
meses a 11 meses e 29 dias.
Mais R$ 37 milhões serão des-
tinados para este fim até dezem-
bro. (Agencia Brasil)


