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Dez estados não cumprem limite de
gasto e podem pagar R$ 30 bi à União

“Potencial facínora”, diz Gilmar
Mendes sobre ex-PGR Rodrigo Janot
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Informalidade no mercado
de trabalho atinge recorde

Bolsonaro sanciona com
vetos lei que muda

regras eleitorais

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

Noite

23º C

13º C

Barrichello e Giaffone formam
time inédito de pais e filhos

nas 500 Milhas de Kart

Largada das 500 Milhas de Kart Granja Viana em 2018
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Principal prova de endu-
rance do kartismo brasileiro,
a 500 Milhas de Kart Granja
Viana terá uma equipe bastan-
te especial com duas famílias
tradicionais de pilotos. Ru-
bens Barrichello dividirá pela
primeira vez o kart com os fi-
lhos Eduardo e Fernando na
competição.  O mesmo vai
acontecer com Felipe Giaffo-
ne, que estará junto com o fi-
lho Nicolas na corrida do dia
21 de dezembro no Kartódro-
mo Granja Viana. Eduardo e
Fernando são primos de Nico-
las.                                   Página 7

Equipe Power Husky fecha temporada
do Brasileiro de Enduro FIM com

dois títulos e balanço positivo
Após uma temporada pro-

dutiva com pódios em todas
as seis etapas do Campeona-
to Brasi leiro de Enduro
FIM, a Power Husky, equi-
pe oficial da Husqvarna Mo-
torcycles Brasil,  faz balan-
ço positivo da participação
dos quatro pilotos durante a
temporada. Invicto, Nielsen
Bueno confirmou o seu sex-
to título no Enduro e o ter-
ceiro com a Husqvarna,
como Campeão na E35;
Cassiano Tebaldi comemo-
rou o primeiro título com a
marca, como Campeão da
E40.                        Página 7

Nielsen Bueno: O mineiro é hexacampeão Brasileiro de
Enduro FIM
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Porto Alegre recebe
a Liga NESCAU®
pela primeira vez

neste final de semana

Handebol na Liga NESCAU

Maior competição esporti-
va estudantil do Brasil, a Liga
NESCAU® amplia fronteiras
em 2019. Após quatro anos
sediado exclusivamente em
São Paulo, o evento desembar-
ca no Rio Grande do Sul neste
final de semana. Neste sábado
(28) e domingo (29), o Parque
Esportivo PUC, em Porto Ale-
gre, será o palco das disputas
para meninos e meninas de 10
a 16 anos em busca de vitórias
e do aprendizado das lições
que só o esporte ensina. O tor-
neio ainda receberá uma visita
especial: a judoca olímpica

Mayra Aguiar.
A etapa de Porto Alegre

da Liga NESCAU® reunirá
mais de 1.300 estudantes/
atletas. Eles competirão em
seis modalidades convencio-
nais – futsal, vôlei, handebol,
basquete, atletismo e tênis de
mesa – e duas adaptadas para
pessoas com deficiência – atle-
tismo e tênis de mesa. As dispu-
tas começam a partir das 8h e
seguem até às 18h, no ginásio e
nas quadras da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande
Do Sul (Avenida Ipiranga, 6690
– Partenon).             Página 7
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ONU aprova
resolução sobre

direitos
humanos na
Venezuela

O Conselho de Direitos Hu-
manos das Nações Unidas
(ONU) aprovou  na sexta-feira
(27), em Genebra, resolução
sobre a situação dos direitos hu-
manos na Venezuela, apresenta-
da pelo Brasil com os países que
compõem o Grupo de Lima. A
informação foi divulgada em
comunicado pelo Ministério das
Relações Exteriores brasileiro.

Segundo a nota, a resolução
expressa profunda preocupação
“com a situação alarmante dos
direitos humanos na Venezuela,
que inclui violações contra to-
dos os direitos humanos – civis,
políticos, econômicos, sociais e
culturais – no contexto da cor-
rente crise política, econômica,
política, social e humanitária”
provocada pelo regime do pre-
sidente Nicolás Maduro.

“A resolução cria uma mis-
são internacional independente
de averiguação de fatos com man-
dato amplo e robusto, para inves-
tigar execuções extrajudiciais,
desaparecimentos forçados, de-
tenções arbitrárias, tortura e ou-
tros tratamentos cruéis, desuma-
nos ou degradantes ocorridos na
Venezuela desde 2014, com o
objetivo de garantir a responsa-
bilização dos violadores e justi-
ça para as vítimas”, diz a nota do
Itamaraty.                      Página 3

O mercado de trabalho
apresentou aumento dos pos-
tos de trabalho, para 93,6 mi-
lhões, e redução da taxa de
desemprego, para 11,8%, no
trimestre encerrado em agosto
deste ano. No entanto, essa
melhora dos indicadores tem
sido puxada pelo aumento da
informalidade no país.

De acordo com dados da
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios – Contínua
(Pnad-C), divulgada  na sexta-
feira (27) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), os trabalhadores na

informalidade atingiram o re-
corde de 41,4% do total da
população ocupada no país.
Esse é o maior nível desde que
o indicador passou a ser medi-
do em 2016.

Dos 684 mil novos postos
de trabalho criados no trimes-
tre findo em agosto deste ano,
87,1% foram postos infor-
mais, ou seja, trabalhos sem
carteira assinada, trabalhado-
res por conta própria (sem
CNPJ) e aqueles sem remu-
neração (ou seja, que ajudam
em negócios da família sem
receber salário).        Página 3
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Manhã Tarde Noite

19º C

13º C

Previsão do Tempo

Manhã Tarde

Domingo: Sol com
muitas nuvens duran-
te o dia e períodos de
céu nublado. Noite
com muitas nuvens.

Manhã Tarde Noite

27º C

13º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Sábado: Céu nubla-
do com possibili-
dade de garoa o dia
todo. À noite as nu-
vens diminuem de-
vagar.

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou  na sexta-feira (27),
com vetos, o projeto que altera
regras eleitorais (Projeto de Lei
5029/19). Com isso, as medidas
já valerão para as eleições muni-
cipais de 2020. O Congresso
Nacional ainda terá a possibili-
dade de apreciar os vetos na se-
mana que vem, que poderão ser
mantidos ou derrubados. O
prazo final para isso ocorrer a
tempo de valer para o ano que
vem é o dia 4 de outubro, limite
de um ano antes do pleito. 

A versão do projeto que veio
do Legis lativo foi aprovada no úl-
timo dia 18, pela Câmara dos De-
putados, depois de ter sido modi-
ficada durante a tramitação no Se-
nado. O texto alterou regras do
Fundo Partidário, normas relacio-
nadas à prestação de contas, regras
de elegibilidade, e ainda recriou a
propaganda político-partidária no
rádio e na televisão. 

O Palácio do Planalto infor-

mou que, entre os pontos veta-
dos pelo presidente da Repúbli-
ca, está justamente a recriação da
propaganda político-partidária no
rádio e na televisão, que havia
deixado de existir com a refor-
ma eleitoral anterior (Lei
13.487, de 2017). Um dos mo-

tivos para a extinção do horário
político era para viabilizar a cria-
ção do Fundo Eleitoral, já que o
horário político-partidário é cus-
teado mediante renúncia fiscal
conferido às emissoras de rádio e
TV, como contrapartida ao tempo
disponibilizado.              Página 4
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Ministro da Infraestrutura
comemora sucesso do

 leilão da BR-364

Governo paulista lança
maior evento gastronômico

do Brasil

Facebook começa teste
de não mostrar likes

de publicações

Página 2

Turismo está em recuperação,
mostra pesquisa da CNC

 “O setor de turismo está se re-
cuperando de acordo com o ritmo
da economia”, disse  na sexta-feira
(27), à Agência Brasil, no Dia
Mundial do Turismo, o economis-
ta Antonio Everton, da Confedera-

ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com o Índice Cielo
de Vendas do Turismo da CNC
(ICV-Tur), o faturamento atingiu,
em julho deste ano.        Página 3



São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, 28, 29 e 30 de setembro de 2019Página 2

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade:  Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

cesar@cesarneto.com

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Governo paulista lança maior
evento gastronômico do Brasil

Começa na próxima terça-
feira (1º) a primeira edição do
SP Gastronomia, maior e mais
inovador programa de ações e
eventos gastronômicos do Bra-
sil. O projeto é organizado e pro-
movido pelo Governo do Esta-
do de São Paulo.

O Governador João Doria e
o Secretário de Cultura e Eco-
nomia Criativa Sérgio Sá Leitão
apresentaram na sexta (27), em
entrevista coletiva no Palácio
dos Bandeirantes, a programa-
ção completa do evento.

“É um programa vigoroso em
um Estado que já tem enorme tra-
dição na área gastronômica”, decla-
rou o Governador. “Tomamos a
decisão de concentrar o evento no
mês de outubro para ser um gran-
de difusor. O objetivo é fortalecer
a consciência de São Paulo como
principal centro gastronômico do
país. Nosso objetivo também é ga-
rantir a continuidade dos empregos
temporários que, iniciando em ou-
tubro, tenham a oportunidade de
prosseguir atuando no setor gas-

tronômico. Esse impulso pode
ajudar e fortalecer os conceitos
de gastronomia e empregabilida-
de”, acrescentou Doria.

Ao longo de todo o mês, se-
rão mais de 200 atividades rela-
cionadas ao setor em todas as
regiões do Estado. O calendário
institui outubro como Mês da
Gastronomia e estimula, além do
próprio segmento, outras ativi-
dades ligadas à economia criati-
va e ao turismo.

O SP Gastronomia vai pro-
mover competições gastronô-
micas, cursos e palestras com
chefs consagrados, menus espe-
ciais a preços acessíveis, exibi-
ção de filmes com degustações
temáticas, exposições, feira li-
terária, cardápios elaborados por
chefs renomados a R$ 1 na rede
Bom Prato, programação cultu-
ral em museus, bibliotecas e Fá-
bricas de Cultura, festivais e
ações sobre educação alimentar.

Potencial econômico
O setor gastronômico gera

um impacto econômico anual de
R$ 53 bilhões em todo o Estado
e responde por 780 mil postos
de trabalho. São 200 mil restau-
rantes e bares, 52 tipos diferen-
tes de culinária e centenas de
pratos e produtos típicos.

São Paulo abriga ainda três
dos 100 melhores restaurantes
do mundo – entre eles D.O.M.,
Maní e A Casa do Porco, todos
na capital – e 11 dos 18 estabe-
lecimentos brasileiros estrela-
dos no Guia Michelin.

“Vamos impulsionar esse se-
tor para que ele impacte ainda
mais o desenvolvimento e seja
reconhecido dentro e fora do
Brasil, a fim de atrair mais tu-
rismo e empregos pelo viés da
gastronomia. É um programa
que impacta positivamente di-
versas áreas”, disse o Secretário
Sérgio Sá Leitão.

Integração
O SP Gastronomia é a maior

ação intersecretarias já realiza-
da pelo Governo do Estado. O

calendário também reúne ativi-
dades das pastas de Desenvol-
vimento Regional; Agricultu-
ra e Abastecimento; Infraes-
trutura e Meio Ambiente; Tu-
rismo; Desenvolvimento So-
cial; Desenvolvimento Eco-
nômico; e Direitos da Pessoa
com Deficiência,  além do
Fundo Social de São Paulo,
Memorial de América Latina e
TV Cultura.

Programação
São Paulo terá atividades gas-

tronômicas distribuídas nas 16
macrorregiões do Estado em
todos os dias de outubro. A pro-
gramação completa de ações
está disponível no
portal www.spgastronomia.sp.gov.br.

Até o dia 5, bares e restau-
rantes podem inscrever um pra-
to promocional e entrar na lista
de estabelecimentos parceiros.
Eventos do setor também podem
solicitar a inclusão no calendá-
rio pelo e-mail 
spgastronomia@sp.gov.br.

Capital terá cursos de capacitação sobre
negócios para estimular desenvolvimento

econômico e sustentável
A Ade Sampa – Agência São

Paulo de Desenvolvimento, en-
tidade vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho da Prefeitura de São Pau-
lo, está com inscrições abertas
para cursos de capacitação de
empreendedores no mês de outu-
bro em parceria com o programa
Ligue os Pontos. As atividades têm
como objetivo fomentar negóci-
os relacionados ao desenvolvi-
mento sustentável e ao cresci-
mento da cadeia de valor da agri-
cultura na zona sul da capital.

 Voltadas para produtores ru-
rais, microempresários da re-

gião e interessados em abrir um
negócio local, as metodologias
do Curso de Gestão de Peque-
nos Negócios – The Studio e do
Programa Fábrica de Negócios
serão oferecidas no CEU Pare-
lheiros. Além disso, os encon-
tros servirão como preparação
para o Concurso De Aceleração
do Ligue os Pontos, projeto ela-
borado pela Prefeitura de São
Paulo que busca premiar propos-
tas de desenvolvimento econô-
mico no setor da agricultura e
produção de alimento.

 O curso de Gestão de Pe-
quenos Negócios conta com a

metodologia The Studio, que
oferece técnicas e instruções
relacionadas ao planejamento
estratégico de um negócio,
apresentando orientações sobre
como estruturar uma empresa de
maneira elaborada. Serão quatro
encontros, de sete horas cada,
em que os alunos realizarão tam-
bém atividades práticas sobre
temas como finanças, marke-
ting, comunicação, mercado e
concorrência.

  Já a atividade do Programa
Fábrica de Negócios busca esti-
mular a troca de informações
entre os participantes, para que

possam criar soluções e gerar co-
nhecimentos que contribuam para
o desenvolvimento de seus negó-
cios. Por meio de seis encontros,
com duração de seis horas cada,
os integrantes  poderão identificar
maneiras de colocar em prática
seus projetos com mais clareza,
a partir da percepção de suas ha-
bilidades pessoais, experiências
e realidades locais.

  Os interessados em partici-
par podem se inscrever pelo
link  www.bit.ly/ligue_pontos 
ou presencialmente na Casa da
Agricultura, localizada na Av.
Sadamu Inoue, 5252.

Segunda-feira termina prazo para utilização
de créditos acima de R$ 43 do

Bilhete Único Comum não personalizado
Os usuários que possuem car-

tões do Bilhete Único emitidos
antes de 2014, com créditos acima
de R$ 43 do tipo Comum, devem fi-
car atentos, pois o prazo de utiliza-
ção desses créditos irá até a próxima
segunda-feira, dia 30 de setembro.
Mas atenção: isso não significa o blo-
queio dos cartões, somente dos cré-
ditos excedentes dessa carteira. A
SPTrans reforça que a medida tem
como objetivo combater fraudes na
utilização do Bilhete Único.

Para reaver os créditos com
valor superior a R$ 43, o usuário
precisa se cadastrar no site 
bilheteunico.sptrans.com.br e,
após conclusão e aprovação da
foto, retirar o novo cartão perso-
nalizado em um dos terminais de
ônibus municipais. Em 72 horas,
o munícipe poderá fazer a restau-
ração dos créditos remanescentes.
Caso não entregue o cartão anti-

go, será cobrada uma taxa de R$
30,10, equivalente a sete tarifas.

Quem possui um cartão com
mais de uma carteira, como o vale-
transporte, não terá seu cartão blo-
queado, somente os créditos do
tipo comum. Por exemplo, caso
o munícipe tenha crédito Comum
excedente a R$ 43 e Vale-Trans-
porte no mesmo cartão, poderá
continuar  a utilizar os créditos de
Vale-Transporte normalmente.

Em maio, a Secretaria de Mo-
bilidade e Transportes (SMT)
prorrogou o prazo para uso dos
créditos do tipo Comum por mais
quatro meses para beneficiar os
passageiros que possuíam saldo
excedente e não conseguiriam uti-
lizá-los até 1º de junho.

Quem precisa trocar o Bi-
lhete Único?

Somente quem possui no

mesmo cartão as seguintes situa-
ções: 

- utiliza somente crédito Co-
mum;   

- não tem créditos vale-trans-
porte;   

- o cartão foi emitido antes de
2014 ou é anônimo;  e

- não irá utilizar o excedente
de crédito comum acima de R$
43 até segunda-feira, dia 30 de
setembro.

 
 Vale destacar que:
  Os cartões SEM persona-

lização permitem armazenar no
máximo R$ 43 do crédito do
tipo COMUM. Para armazenar
uma quantidade maior, é preci-
so obter o Bilhete Único per-
sonalizado.

Veja como:
Após cadastro via internet e

aprovação da foto -http://
bilheteunico.sptrans.com.br/
cadastro.aspx -, basta ir a um dos
postos para retirar o cartão - http:/
/bilheteunico.sptrans.com.br/
comumPostos.aspx  

As pessoas que não necessi-
tam armazenar uma quantidade
maior de crédito COMUM, não
precisam trocar de bilhete.

 O passageiro que possuir
um cartão antigo com saldo su-
perior a R$ 43 de crédito 
COMUM tem até dia 30/09 pra
consumir o excedente ou trans-
ferir o saldo para um Bilhete
Único personalizado.

A SPTrans orienta o usuá-
rio a consultar a situação do
seu Bilhete Único através do
l i n k  h t t p : / /
www.sptrans.com.br/consulta-
bilhete, antes de se dirigir a um
Posto de Atendimento.

Estado de SP registra queda de 45%
de homicídios na última década

Pelo oitavo mês consecuti-
vo em 2019, o Estado de São
Paulo registrou queda nos rou-
bos e furtos de veículo

O Governador João Doria
apresentou na sexta-feira (27)
os índices de criminalidade do
mês de agosto e o resultado
mostrou queda de 9,38% nos
casos de homicídio dolosos no
Estado (que passaram de 224
para 203), quando comparado
com o mesmo período de 2018.
O percentual mostra queda de
45% nesse tipo de crime na úl-
tima década.

O número de vítimas deste
crime também apresentou que-
da de 9,87%, com 23 vidas pou-
padas se comparado a agosto de
2018. Os totais são os menores
da série histórica, iniciada em
2001. Com as variações, as ta-
xas dos últimos 12 meses (de
setembro de 2018 a agosto de
2019) caíram para 6,25 casos e
6,57 vítimas de homicídios do-
losos a cada grupo de 100 mil
habitantes do Estado. Os índices
são os menores já contabiliza-

dos pela série história.
 “Esta é a menor taxa de ho-

micídios da história de São Pau-
lo e do Brasil, que foi alcançado
agora com 6,25 homicídios por
100 mil habitantes. É um núme-
ro histórico na vida do país. É um
índice usado pela ONU para se
avaliar o índice de segurança em
regiões em todo o mundo”, dis-
se Doria.

Os latrocínios também redu-
ziram na comparação mensal. Os
casos caíram mais que a meta-
de, passando de 23 para 10 ocor-
rências registradas no mês pas-
sado. A quantidade de vítimas
passou de 23 para 11. Os índi-
ces são os menores da série.

“São Paulo tem uma polícia
de respeito e continuará a ter.
Este índice é resultado de uma
boa política de segurança. O nos-
so objetivo é reduzir ainda mais
este índice e aumentar a sensa-
ção de segurança”, afirmou o
Governador.

No oitavo mês de 2019, o
Estado de São Paulo registrou
queda nos roubos e furtos de

veículo. Os roubos de veículo
recuaram 26,3%, de 4.822 para
3.554. Em números absolutos
foram 1.268 casos a menos, o
menor total da série.

Os furtos de veículos tam-
bém diminuíram 7,67% em
agosto. A quantidade passou de
8.561 para 7.904, ou seja, 657 a
menos. É a primeira vez que o
indicador fica abaixo de 8 mil
ocorrências no período.

Os roubos de carga registra-
ram queda de 20,86%, de 748
para 592. A redução se estendeu
para os roubos a banco que pas-
saram de cinco para um, atingin-
do o menor total contabilizado
pela série. Os furtos em geral
tiveram queda de 0,91% no pe-
ríodo, já que 42.936 ocorrênci-
as foram contabilizadas.

A capital paulista terminou o
mês de agosto com redução nos
casos e vítimas de homicídios e
latrocínios. As mortes intenci-
onais recuaram 23,08%, passan-
do de 52 para 40, se comparado
o oitavo mês de 2018 com o mês
passado. O total de vítimas des-

te crime reduziu 26,32% (de 57
para 42). Os números são os
menores registrados pela série
histórica, iniciada em 2001.

Com as reduções, as taxas
dos últimos 12 meses (de se-
tembro de 2018 a agosto de
2019) ficaram em 5,42 casos e
5,77 vítimas para cada grupo de
100 mil habitantes. São as me-
nores para o período já registra-
das na série histórica. Os casos
de latrocínios caíram de cinco
para três na Capital, em agosto
deste ano. O indicador de víti-
mas de roubos seguidos de mor-
te reduziu de cinco para quatro.
As quantidades são as menores
da série histórica do período.

O trabalho realizado pelas
polícias Militar, Civil e Técni-
co-Científica no mês de agos-
to deste ano resultou em
17.576 prisões. A quantidade,
que representa aumento de
1,06%, é recorde para o perío-
do. No mês, 1.034 armas de
fogos foram retiradas das ruas
e 4.172 flagrantes de tráfico de
drogas foram registrados.

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

NETO vem seno publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jor-
nal “O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP).
Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites

pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal  

.

C Â M A R A  ( SP )
.
Vereadores de todos os partidos observam com reservas o 1º

levantamento (sem os rigores de uma pesquisa por conta dos ce-

nários hipotéticos) pra prefeitura paulistana 2020. O trabalho foi
da “Paraná” Pesquisa, visando demonstrar que Datena (Band tv e
jornal Metro) não vai desistir como ...     

.
P R E F E I T U R A  ( SP ) 
.
... desistiu em 2016, ainda que seja sendo vice de outro cabe-

ça de chapa. Quem tá com ele é o colega jornalista e eleito sena-
dor Cajuru, que trocou o Patriota pelo Cidadania (ex-PPS) de

Freire. Em tempo: o cenário com o deputado federal Russomano
(REPUBLICANOS ex-PRB) por enquanto não existe                   
   

.
C O N G R E S S O  ( BR )   
.        

Deputado-presidente Rodrigo Maia (DEM ex-PFL) trabalha
pra mudar a MP (do fim das publicações legais nos jornais lá pra
2022). Indício disso é a compra do mais antigo jornal (Brasil e
América Latina) por um grupo empresarial ligado ao Presidente

Bolsonaro (no PSL), o “Diário de Pernambuco”                    

.

P A R T I D O S  ( BR )
.
Tá rolando verdadeiro terror entre as legendas menores, nas

quais seus donos sabem que não devem conseguir ultrapassar as
cláusulas de desempenho agora exigidas pela legislação eleitoral
brasileiro. O jeito, pra alguns, vai ser - de novo - servir de linha

auxiliar de médios e grandes. Extinção até 2022                

.
J U S T I Ç A S  ( BR )   
.     
Até o epílogo da série “A Insustentável Leveza do Ser Supre-

mo” (caso ‘Lula Preso’), vamos saber se no livro “Nada Menos

que Tudo” (caso ‘Lava Jato’ Moro-Deltan), o ex-PGR Rodrigo
Janot, que diz ter sido “impedido pela mão de Deus”. Ele aceitou
Jesus pra não assassinar o ator Gilmar Mendes ?                   

.
H I S T Ó R I A S 
.

As pós-verdades (nas quais prevalecem interpretações subje-
tivas e não verdades reais) contaminam física e virtualmente tudo;
invadindo e dominando pensamentos religiosos, militares, filo-

sóficos, culturais, ideológicos, econômicos, jurídicos, políticos,
científicos e em especial Comunicações        

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

NETO foi se tornando referencial das liberdades possíveis.
Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legis-

lativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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ONU aprova resolução
sobre direitos humanos

na Venezuela
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU)

aprovou  na sexta-feira (27), em Genebra, resolução sobre a si-
tuação dos direitos humanos na Venezuela, apresentada pelo Brasil
com os países que compõem o Grupo de Lima. A informação foi
divulgada em comunicado pelo Ministério das Relações Exteri-
ores brasileiro.

Segundo a nota, a resolução expressa profunda preocupação
“com a situação alarmante dos direitos humanos na Venezuela,
que inclui violações contra todos os direitos humanos – civis,
políticos, econômicos, sociais e culturais – no contexto da cor-
rente crise política, econômica, política, social e humanitária”
provocada pelo regime do presidente Nicolás Maduro.

“A resolução cria uma missão internacional independente de
averiguação de fatos com mandato amplo e robusto, para investi-
gar execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, deten-
ções arbitrárias, tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos
ou degradantes ocorridos na Venezuela desde 2014, com o obje-
tivo de garantir a responsabilização dos violadores e justiça para
as vítimas”, diz a nota do Itamaraty.

O ministério reafirmou que o Brasil “condena veementemente
todas as violações e abusos dos direitos humanos praticados pelo
regime de Nicolás Maduro”. “Reiteramos nossa convicção de
que somente o pleno restabelecimento da democracia na Vene-
zuela permitirá vencer a crise humanitária e de direitos humanos
naquele país. A investigação e punição das violações de direitos
humanos praticados pelo regime [de] Maduro é passo decisivo e
indispensável rumo a essa redemocratização”.

O Grupo de Lima é composto por Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguai,
Peru e Venezuela.

Sanções
O Conselho Europeu da União Europeia (UE) anunciou na

sexta-feira que acrescentou à lista de sanções ”sete membros das
forças de segurança e dos serviços de informação da Venezue-
la”. Para dar resposta à “emergência humanitária”, a UE prevê a
realização de uma conferência internacional em outubro.

As medidas restritivas, anunciadas em comunicado, “passam
pela proibição de viajar e pelo congelamento dos bens”. O Con-
selho da UE incluiu na lista das sanções pessoas “envolvidas em
atos de tortura e outras violações graves dos direitos humanos”,
das quais quatro estão associadas à morte do capitão da Marinha
Rafael Acosta Arévalo. (Agencia Brasil)

Argentina e Uruguai se
preparam para as eleições

A data das eleições gerais, tanto na Argentina quanto no Uru-
guai, se aproxima. Dentro de exatamente um mês, argentinos e
uruguaios irão às urnas escolher seus presidentes e vices, sena-
dores e deputados. Na Argentina, votam também para escolher
governadores.

Na Argentina, a disputa está entre o atual presidente, Mauri-
cio Macri, representando a coalizão Juntos por el Cambio, e Al-
berto Fernández, da coalizão Frente de Todos, cuja candidata a
vice é a senadora e ex-presidente, Cristina Kirchner. Roberto
Lavagna, que é ex-ministro da Economia, aparece como terceiro
candidato pela coalizão Consenso Federal.

Em agosto, nas eleições primárias do país, que funcionam
como uma grande pesquisa nacional, a chapa Fernández-Kirch-
ner surpreendeu ao conquistar 47% das intenções de voto, mais
do que os 45% necessários para vencer em primeiro turno.

Macri obteve 32% mas está determinado a recuperar a dife-
rença e levar a disputa a um segundo turno.

Após o resultado das eleições primárias, o dólar disparou e
Macri se viu obrigado a lançar uma série de medidas para tentar
conter a inflação e aliviar um pouco o bolso dos argentinos.

O país enfrenta uma grave crise econômica e social; a infla-
ção este ano deve chegar a 55%; 30% das pessoas vive na pobre-
za e os sem-teto chegam a quase 10% da população.

Além disso, a Argentina pegou um empréstimo de 57 bilhões
de dólares com o FMI no ano passado e agora aguarda o desem-
bolso de uma parcela, que só será paga após as eleições, caso
haja acordo com o próximo governo.

Uruguai
No Uruguai, as diversas sondagens apontam para diferentes

percentuais, mas todas coincidem que o partido de esquerda,
Frente Amplio, do candidato Daniel Martínez, lidera
o ranking, com cerca de 30% das intenções de voto.

O Partido Nacional, do candidato de direita Luis Lacalle Pou,
vem em segundo lugar, com 23%. Depois, aparecem os partidos
Colorado, representado por Ernesto Talvi, e Cabildo Abierto, do
candidato Guido Manini Rios, quase empatados, com cerca de
12% das intenções de voto.

Enquanto o Frente Amplio e o Cabildo Abierto vêm crescen-
do nas pesquisas, o Partido Nacional, com seus representantes
conhecidos como “os blancos”, e os colorados, vêm caindo.

No Uruguai, para ganhar em primeiro turno, é necessário 50%
dos votos mais um. O Partido Nacional aposta levar as eleições a
um segundo turno. O vencedor assume a presidência no dia 20
de março de 2020. Na Argentina, a posse será dia 10 de dezem-
bro deste ano. (Agencia Brasil)

O mercado de trabalho apre-
sentou aumento dos postos de tra-
balho, para 93,6 milhões, e redu-
ção da taxa de desemprego, para
11,8%, no trimestre encerrado em
agosto deste ano. No entanto, essa
melhora dos indicadores tem sido
puxada pelo aumento da informa-
lidade no país.

De acordo com dados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios – Contínua
(Pnad-C), divulgada  na sexta-fei-
ra (27) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), os trabalhadores na in-
formalidade atingiram o recorde
de 41,4% do total da população
ocupada no país. Esse é o maior
nível desde que o indicador pas-
sou a ser medido em 2016.

Dos 684 mil novos postos
de trabalho criados no trimestre
findo em agosto deste ano,
87,1% foram postos informais,

ou seja, trabalhos sem carteira
assinada, trabalhadores por conta
própria (sem CNPJ) e aqueles
sem remuneração (ou seja, que
ajudam em negócios da família
sem receber salário).

Segundo os dados do IBGE,
os trabalhadores sem carteira
assinada totalizaram 11,8 mi-
lhões de pessoas em agosto e
aqueles que trabalham por conta
própria somaram 24,3 milhões
de trabalhadores. Esses são os
maiores contingentes dos dois
indicadores desde o início da
série histórica da Pnad-C, inici-
ada em 2012.

De acordo com o IBGE, há
um movimento de queda do núme-
ro de trabalhadores que contribu-
em para a previdência social desde
o início do ano. No trimestre en-
cerrado em agosto, o percentual de
empregados que contribuíram para
o INSS foi de apenas 62,4%.

O rendimento médio real
habitual dos trabalhadores per-
maneceu em R$ 2.298, estável
em relação a maio deste ano e a
agosto do ano passado. A massa
de rendimento real habitual, que
é a soma dos rendimentos rece-
bidos por todos os trabalhado-
res em um mês, também ficou
estável em R$ 209,9 bilhões.

“Esse aumento na ocupação
não foi suficiente para aumentar
a massa de rendimento, porque o
emprego gerado foi voltado para
postos de trabalho na área infor-
mal. E é essa massa de rendimen-
to que movimenta o mercado de
trabalho de forma virtuosa”, ex-
plicou o diretor adjunto de Pes-
quisa do IBGE, Cimar Azeredo.

Desalentados
A população subutilizada (ou

seja, que está desempregada, que
trabalha menos do que poderia, que

não procurou emprego mas estava
disponível para trabalhar ou que pro-
curou emprego mas não estava dis-
ponível para a vaga) ficou em 27,8
milhões de pessoas, ou seja, 2,7%
a menos do que maio, mas estável
em relação a agosto de 2018.

A taxa de subutilização da
força de trabalho chegou a
24,3%, inferior aos 25% de
maio e estável em relação a
agosto do ano passado.

O total de pessoas desalen-
tadas (ou seja, aquelas que de-
sistiram de procurar emprego)
chegou a 4,7 milhões, 3,9% em
relação a maio e estável em re-
lação a agosto.

O percentual de desalenta-
dos em relação à população na
força de trabalho ou desalenta-
da (4,2%) caiu em relação a
maio (4,4%) e ficou estatistica-
mente estável frente a agosto de
2018. (Agencia Brasil)

Taxa de desemprego recua
para 11,8% em agosto

A taxa de desemprego no país
recuou para 11,8% no trimestre
encerrado em agosto deste ano.
O índice é inferior aos 12,1% do
mesmo período do ano passado
e aos 12,3% do trimestre em
maio deste ano.

Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad), divulgados na sex-
ta-feira(27) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

O total de desempregados
chegou a 12,6 milhões em agos-
to, 3,2% a menos (ou 419 mil)
do que em maio deste ano (13
milhões), mas estável em rela-
ção a agosto do ano passado.

A população ocupada (93,6
milhões) cresceu 0,7% em re-
lação a maio (mais 684 mil) e
2% na comparação com agos-
to do ano passado (mais 1,84
milhão de pessoas). (Agencia
Brasil)

Governo tem déficit de
R$ 16,8 bilhões em agosto

O Governo Central – for-
mado por Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco
Central – registrou déficit pri-
mário de R$ 16,852 bilhões,
em agosto. O resultado foi
menor do que em igual mês do
ano passado, quando atingiu
déficit de R$ 19,657 bilhões.

O déficit primário é o re-
sultado negativo das contas do
governo, ao calcular receitas
menos  despesas, sem consi-
derar o pagamento dos juros
da dívida pública.

De acordo com a secreta-
ria, a melhora no resultado em

relação a agosto de 2018 de-
veu-se, principalmente, à re-
dução de R$ 5 bilhões das des-
pesas totais, em termos reais
(descontada a inflação). Por
outro lado, a receita líquida
apresentou redução de R$ 1,5
bilhão, devido ao decréscimo
de R$ 7 bilhões em conces-
sões e permissões, parcial-
mente compensado pelo
acréscimo de R$ 4,6 bilhões
com imposto de renda.

De janeiro a agosto, o Go-
verno Central registrou défi-
cit primário de R$ 52,124 bi-
lhões, contra R$ 58,739 bi-

lhões de igual período do ano
passado. Esse foi o melhor
resultado para esse período
acumulado no ano desde 2015
(R$ 17,381 bilhões).

A secretaria informou que
a redução do déficit primário
no acumulado do ano decor-
reu da redução das despesas
discricionárias (não obrigató-
rias), que em 2019 foram R$
13,2 bilhões inferiores à do
mesmo período de 2018 e do
aumento das receitas líquidas
que tiveram elevação de R$ 1
bilhão. Por outro lado, houve
resgate, em maio e junho de

2018, de cotas do Fundo Fis-
cal de Investimento e Estabi-
lização no valor de R$ 4 bi-
lhões, o que não se repetiu
neste ano.

Em 12 meses encerrados
em agosto, o déficit primário
chegou a R$ 115,220 bilhões
(valores reais, ou seja, descon-
tada a inflação), corresponden-
te a 1,61% do Produto Interno
Bruto (PIB), soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país. Para este ano, a meta do
governo é de déficit primário
de R$ 139 bilhões, 1,94% do
PIB. (Agencia Brasil)

Dez estados não cumprem limite de
gasto e podem pagar R$ 30 bi à União

O secretário do Tesouro Na-
cional, Mansueto Almeida, afir-
mou  na sexta-feira (27) que 10
dos 19 estados que renegocia-
ram dívidas com a União não
conseguiram cumprir limite de
despesa.

“Eles perdem todo benefício
do alongamento e têm de pagar
o extra de juros que deixaram de
pagar nos últimos dois anos. É
uma conta de mais de R$ 30 bi-
lhões”, disse o secretário.

De acordo Mansueto, os es-
tados ainda serão notificados e
poderão recorrer administrati-

vamente e judicialmente. Ques-
tionado, não citou os estados
com problemas para cumprir o
limite de despesa.

Em 2016, a Lei Comple-
mentar 156 permitiu o alon-
gamento da dívida dos esta-
dos com a União por mais 20
anos e a suspensão do paga-
mento mensal de juros do se-
gundo semestre de 2016 até
junho de 2018.

A única exigência para a
renegociação foi que os esta-
dos se comprometessem a li-
mitar a despesa primária cor-

rente (despesas com pessoal e
custeio) ao Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
em 2018 e 2019.

Caso os estados não cum-
pram com essa obrigação por
dois anos consecutivos, perdem
o benefício do alongamento da
dívida e ainda teriam que pagar,
em 12 meses, todo o benefício
de redução dos juros que tive-
ram desde 2016.

Segundo o Tesouro Nacio-
nal, o problema é que há esta-
dos, inclusive alguns com boa
situação fiscal, que não conse-

guiram cumprir com a exigên-
cia de limite de crescimento da
despesa, porque a queda da in-
flação foi maior do que a espe-
rada quando da assinatura da lei.

O Plano de Promoção do
Equilíbrio Fiscal (PEF) enca-
minhado em junho ao Congres-
so Nacional resolve a situação,
porque dá prazo de dois anos aos
estados para se reenquadrarem
no teto de gastos e cinco anos
para adequação aos limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), informou o secretário.
(Agencia Brasil)

Turismo está em recuperação,
mostra pesquisa da CNC

 “O setor de turismo está se
recuperando de acordo com o
ritmo da economia”, disse  na
sexta-feira (27), à Agência
Brasil, no Dia Mundial do Tu-
rismo, o economista Antonio
Everton, da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com o Índice Ci-
elo de Vendas do Turismo da
CNC (ICV-Tur), o faturamento
atingiu, em julho deste ano, R$
20,478 bilhões, alta de 9% em
relação a junho e de 1,5% so-
bre igual mês do ano passado.
Em julho, foram gerados pelo
setor turístico 25.049 novos
empregos no país em relação ao
mesmo mês de 2018.

Para o economista, o cres-
cimento acompanha a evolução
da economia. “Isso é muito
bom. A economia está crescen-
do em um patamar baixo, mas
está crescendo”, afirmou.

No acumulado dos sete pri-
meiros meses de 2019, o fatu-
ramento do setor turístico to-
tal alcançou R$ 136,731 bi-
lhões no país, um aumento de
1,1% em comparação ao mes-
mo período de 2018 (R$
135,181 bi), com o maior vo-
lume de receita dos últimos
quatro anos. Há um crescimen-
to gradual, segundo a pesquisa
da CNC.

Já nos 12 meses encerrados
em julho, o faturamento atingiu
R$ 237,774 bilhões, expansão
de 1,4% em relação ao período
agosto de 2017 a julho de 2018

(R$ 234,592 bi).
Os segmentos de restauran-

tes e similares e de transporte
de passageiros representaram
80,5% da receita total do setor,
com faturamento de R$ 10,844
bilhões e R$ 5,641 bilhões e
crescimento de 4,9% e 20,2%,
respectivamente, em relação a
junho. “Como o setor de turis-
mo se caracteriza por ativida-
des intensivas de uso de mão de
obra, o número de empregos e
de faturamento refletiu a deci-
são do consumidor em relação
aos gastos essenciais, que são
alimentação e transporte”.

As atividades de serviço li-
gadas à alimentação e transpor-
te concentraram os maiores ne-
gócios do turismo no acumula-
do de janeiro e julho de 2019,
em atendimento à demanda dos
consumidores, que efetuam
seus maiores gastos, disse o
economista da CNC.

Faturamento
O Sudeste, que concentra a

maior riqueza do país, tem a
maior população e representa
61% do faturamento global do
turismo, é a região que apresen-
tou maior faturamento em julho
(R$ 12,533 bilhões), superan-
do em 275,7% os números apu-
rados no Sul (R$ 3,336 bi-
lhões). Em seguida, aparece a
Bahia, na Região Nordeste, com
receita de R$ 713,4 milhões.

O ranking  é liderado por
São Paulo, com faturamento de
R$ 8,423 bilhões, equivalendo

a 41,1% das vendas nacionais
das empresas relacionadas ao
turismo, seguido do Rio de Ja-
neiro (R$ 2,134 bilhões e par-
ticipação de 10,4% no total).

Em seguida, estão Minas
Gerais (R$ 1,629 bilhão e 8%
de participação) e Paraná (R$
1,222 bilhão ou 6% do total da
região).

Nos quatro estados, segun-
do o economista, é onde ocor-
rem os maiores gastos dos tu-
ristas, mostrando maior fatura-
mento das empresas ligadas ao
segmento do turismo.

Emprego
Segundo economista da

CNC, o número de pessoas em-
pregadas no turismo nacional
representa uma parcela de qua-
se 3 milhões de indivíduos, ou
7,6% do contingente total de
empregados com carteira assi-
nada do país (38.828.681). Os
segmentos de hospedagem e
alimentação e cultura e lazer ge-
raram, em julho deste ano,
33.745 e 1.399 novos empre-
gos, respectivamente, enquanto
o segmento de transporte demi-
tiu quase 11 mil empregados.

Devido aos ajustes feitos
pelas empresas ao fim da tem-
porada de inverno e por boa par-
te em função da nova legislação
trabalhista, ocorreu em julho,
em relação a junho, redução de
2.308 postos de trabalho, con-
centrados 64% em hospedagem
e alimentação e 31% em trans-
porte de passageiros.

A pesquisa de Empregabili-
dade da CNC revela que, em ju-
lho de 2019, o saldo foi negati-
vo em 2.308 postos de trabalho,
enquanto a economia experi-
mentou no período saldo posi-
tivo de 43.820 entre admissões
e demissões.

A análise entre julho de
2019 e igual mês de 2018 mos-
tra que todas as regiões do Bra-
sil tiveram saldo positivo de
mão de obra, destacando o Su-
deste, com 12.030 empregos
criados, e o Centro-Oeste, com
6.113 postos de trabalho. Por
estados, a liderança foi registra-
da em São Paulo, com criação
de 14.087 empregos formais.
Em contrapartida, as empresas
do turismo do Rio de Janeiro
responderam por 4.633 demis-
sões.

Antonio Everton destacou
os esforços que o governo vem
fazendo, que se destinam a pro-
porcionar maior alavancagem à
economia.

“Temos acompanhado o es-
forço do governo no sentido das
reformas, do ajuste fiscal que é
doloroso e complexo, esbarra
em interesses, mas ele vai ser
necessário para arrumar a casa
e criar condições para que o
setor público retome seus in-
vestimentos mais para a frente.
Ou seja, estamos em um mo-
mento de transição que outros
países já passaram e depois, sus-
tentadamente, retomaram a ati-
vidade econômica”, analisou.
(Alana Gandra) (Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
sancionou  na sexta-feira (27),
com vetos, o projeto que altera
regras eleitorais (Projeto de Lei
5029/19). Com isso, as medidas
já valerão para as eleições mu-
nicipais de 2020. O Congresso
Nacional ainda terá a possibili-
dade de apreciar os vetos na se-
mana que vem, que poderão ser
mantidos ou derrubados. O
prazo final para isso ocorrer a
tempo de valer para o ano que
vem é o dia 4 de outubro, limite
de um ano antes do pleito. 

A versão do projeto que veio
do Legislativo foi aprovada no
último dia 18, pela Câmara dos
Deputados, depois de ter sido
modificada durante a tramitação
no Senado. O texto alterou
regras do Fundo Partidário, nor-
mas relacionadas à prestação de
contas, regras de elegibilidade,
e ainda recriou a propaganda po-
lítico-partidária no rádio e na
televisão. 

O Palácio do Planalto infor-
mou que, entre os pontos veta-
dos pelo presidente da Repúbli-
ca, está justamente a recriação
da propaganda político-partidá-
ria no rádio e na televisão, que
havia deixado de existir com a
reforma eleitoral anterior (Lei
13.487, de 2017). Um dos mo-
tivos para a extinção do horário
político era para viabilizar a cri-
ação do Fundo Eleitoral, já que
o horário político-partidário é
custeado mediante renúncia fis-
cal conferido às emissoras de
rádio e TV, como contrapartida
ao tempo disponibilizado. 

“O veto se deu por inconsti-
tucionalidade, uma vez que ofen-
de dispositivo constitucional
que dispõe que as proposições
que tragam renúncia de receita
ou aumento de despesa estejam
acompanhados de estudo de im-
pacto orçamentário-financeiro,
o que não ocorreu na proposi-
ção em questão”, informou o
Planalto, em nota.

Outro ponto vetado por Bol-
sonaro foi a previsão de aumen-
to de recursos a serem destina-
dos ao Fundo Eleitoral anual-
mente, sem limitação prévia, não
apenas em ano de eleição como
previsto atualmente. Para o pró-
ximo ano, caberá à lei orçamen-
tária definir o valor do fundo,
segundo percentual do total de
emendas de bancada cuja  exe-
cução é obrigatória. O projeto
de lei do orçamento (PLOA
2020), enviado pelo governo fe-
deral, destina R$ 2,54 bilhões
para as eleições municipais. Em
relação ao pleito de 2018 (R$
1,72 bilhão), o aumento propos-
to é de 48%. “Igualmente, a ra-
zão do veto está atrelada às ques-
tões orçamentárias, uma vez que
a proposição não veio acompa-
nhada do impacto orçamentário-
financeiro”, justificou o  Planal-
to no veto da medida.

Também foi vetado disposi-
tivo que possibilitava gastos ili-
mitados com passagens aéreas e
impedia que fossem apresenta-
dos documentos que comprovas-
sem os gastos e as finalidades.
O dispositivo que permitia a uti-
lização do fundo partidário para

pagamento de multas também
foi vetado, segundo o Palácio do
Planalto, “por contrariar
a lógica, a saúde financeira do
sistema e por permitir que o di-
nheiro arrecadado com as mul-
tas e direcionados ao fundo seja
utilizado para pagar as próprias
multas”.

Outros dispositivos vetados
flexibilizavam os critérios de de
análise da elegibilidade dos can-
didatos com base na Lei da Fi-
cha Limpa. Com isso, a Justiça
Federal só deveria analisar a fi-
cha do candidato no momento da
posse e não no do registro da
candidatura, como ocorre hoje. 

Foram vetados ainda, segun-
do o governo, os dispositivos
que traziam anistias às multas
aplicadas pela Justiça Eleitoral.
“Os vetos em comento se justi-
ficam em razão dos artigos con-
trariarem a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e a Constituição
Federal, ao não trazerem o estu-
do do impacto nas contas públi-
cas das anistias às sanções
que foram aplicadas”, diz a nota
do Planalto. 

O texto sancionado será pu-
blicado em uma edição extra do
Diário Oficial da União ainda
nesta sexta-feira. O Palácio do
Planalto também listou alguns
dos principais pontos sanciona-
dos pelo presidente da Repúbli-
ca, que já passam a valer após a
publicação:

- Trecho que amplia a possi-
bilidade de se estabelecer sede
e de promover os atos de regis-
tro de constituição dos partidos

políticos em qualquer localida-
de do território nacional, não
mais se restringindo apenas à
capital federal;

- Item que determina que as
manifestações das áreas técnicas
dos tribunais eleitorais se ate-
nham à legislação e às normas
de contabilidade, competindo o
juízo de valor aos magistrados;

- Dispositivo que desobriga
os partidos políticos da apresen-
tação de certidões ou documen-
tos referentes a informações que
a Justiça Eleitoral já receba por
meio de convênio ou integração
de sistema eletrônico com ór-
gãos da administração pública
ou entidade bancária e do siste-
ma financeiro;

- Item que permite o recebi-
mento de doações de pessoas
físicas por meio de boleto ban-
cário e débito em conta, além de
dispor que os bancos e as em-
presas de meios de pagamentos
disponibilizem a abertura de con-
tas bancárias e seus serviços de
meios de pagamento e compen-
sação aos partidos políticos;

- Dispositivo que altera a le-
gislação trabalhista para quem
presta atividades nos partidos
políticos;

- Item que disciplina a for-
ma de utilização dos gastos com
advogados, contadores e demais
despesas serão realizados em
razão do processo eleitoral;

- Dispositivo que regula-
menta a cobrança das multas
eleitorais, de modo a limitar a
cobrança mensal destes valo-
res. (Agencia Brasil)

“Potencial facínora”, diz Gilmar
Mendes sobre ex-PGR Rodrigo Janot
O ministro Gilmar Mendes,

do Supremo Tribunal Federal,
disse na sexta-feira (27) que o
ex-procurador-geral da Repúbli-
ca (PGR) Rodrigo Janot é “um
potencial facínora” e questionou
a forma como é feita a escolha
do ocupante do cargo.

“Não imaginava que nós ti-
véssemos um potencial facíno-
ra comandando a Procuradoria-
Geral da República”, disse Men-
des na saída de um seminário no
Tribunal Superior Eleitoral, re-
ferindo-se à revelação feita por
Janot de que foi armado com um
revólver ao Supremo com a in-
tenção de matar o ministro.

O episódio é contado por
Janot no livro de memórias que
lança nesta semana, porém na
obra ele não especificou qual
ministro esteve prestes de assas-

sinar. Na quinta-feira (26), en-
tretanto, o ex-PGR resolveu re-
velar a diversos veículos de co-
municação que seu alvo era Gil-
mar Mendes.

Questionado se pretende to-
mar alguma medida judicial sobre
a revelação, Gilmar Mendes res-
pondeu que não, mas que o Brasil
precisa refletir sobre os posicio-
namentos do ex-procurador en-
quanto ele ocupou o cargo.

“Eu não cogito isso [medida
judicial]. Eu tenho a impressão
que se trata de um problema gra-
ve de caráter psiquiátrico, mas
isso não atinge apenas a mim,
atinge a todas as medidas que
ele pediu e foram deferidas no
Supremo Tribunal Federal.
Denúncias, investigações, e
tudo o mais. É isso que tem
que ser analisado pelo país”,

disse o ministro.
Mendes aproveitou para cri-

ticar o modo de escolha do pro-
curador-geral, pois no modelo
atual, segundo sua avaliação, pas-
sou-se a escolher pessoas sem
qualificação jurídica, moral e
psicológica para o cargo.

“Acho que o sistema políti-
co terá que descobrir novos
critérios e terá que debater
isto. Inclusive talvez abrir para
a nomeação entre todos os ju-
ristas do Brasil. Mas, em suma,
o modelo deu errado”, disse
Gilmar Mendes.

Rodrigo Janot foi procura-
dor-geral da República por dois
mandatos de dois anos, de 2013
a 2017. As duas indicações dele
foram feitas pela presidente Dil-
ma Rousseff, após ele ter fica-
do em primeiro na lista tríplice

elaborada por membros do Mi-
nistério Público. Nas duas oca-
siões, ele foi sabatinado e apro-
vado pelo Senado.

“Eu imagino que todos aque-
les que foram os responsáveis
por sua indicação, ele foi duas
vezes procurador-geral, devem
estar hoje pensando na sua alta
responsabilidade em indicar al-
guém tão desprovido de condi-
ções para as funções”, diz Gil-
mar Mendes sobre Janot.

Pelas normas constitucio-
nais, cabe exclusivamente ao
presidente da República a nome-
ação do PGR, sendo que o úni-
co critério para a escolha é de
que o ocupante do cargo tenha
mais de 35 anos e seja membro
do Ministério Público. Não há
previsão constitucional de lista
tríplice. (Agencia Brasil)

Facebook começa teste de não
mostrar likes de publicações

O Facebook começou a re-
alizar um teste envolvendo uma
de suas principais ferramentas:
a marcação da reação
chamada like (gostar, no termo
em inglês) em publicações. A
experiência começou na Aus-
trália e poderá ser estendida a
outras nações. Não há, ainda,
previsão de quando poderá ser
implantada no Brasil.

O like  é um dos principais
recursos de engajamento com
uma mensagem difundida na
rede social, permitindo que os
usuários demonstrem uma ava-
liação positiva sobre determi-
nado conteúdo. Em 2016, a
empresa passou a disponibili-
zar outras reações por meio de
símbolos gráficos, como ex-
pressões de amor, tristeza, rai-
va e surpresa.

À  Agência Brasil, a asses-
soria da companhia afirmou
que a alteração não será ampla
na plataforma e será avaliada de
forma a verificar os impactos
que trará nas experiências e en-
gajamentos dos usuários.

“Estamos fazendo um teste
limitado em que as contagens
de curtidas e reações, além do
número de visualizações de ví-
deos se tornam privados no Fa-

cebook e apenas visíveis para
o autor do post . A partir disso,
vamos reunir feedbacks  para
entender se essa mudança irá
melhorar a experiência das
pessoas”, declarou a empresa
por meio de nota.

Potenciais prejuízos
Estudos indicaram possí-

veis impactos do uso de redes
sociais no bem-estar de pesso-
as, especialmente jovens. Pes-
quisa da Universidade de Mi-
chigan, nos Estados Unidos,
estabeleceu uma relação entre
o uso do Facebook e compor-
tamentos de vício. A lógica de
oferta de “recompensas” por
esses sites  e aplicativos difi-
culta a tomada de decisões e
estimula atitudes de retorno
contínuo ao uso do sistema, as-
sim como no caso de outras
desordens ou de consumo de
substâncias tóxicas.

Já outra investigação aca-
dêmica realizada por pesquisa-
dores das universidades de
Stanford e de Nova York iden-
tificou efeitos positivos em
pessoas que deixaram de nave-
gar na rede social, como  au-
mento de bem-estar e redução
da polarização política. De ou-

tro lado, dirigentes da empre-
sa, entre eles o CEO (dire-
tor executivo) Mark Zucker-
berg, em diversas ocasiões
sugeriram o intento de bus-
car experiências mais positi-
vas na rede social.

Outras intenções
O coordenador do grupo de

pesquisa Estudos Críticos em
Informação, Tecnologia e Or-
ganização Social do Instituto
Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (Ibict),
Arthur Bezerra, ponderou que,
embora o Facebook  manifes-
te  preocupação com a expe-
riência e com a saúde dos seus
usuários em medidas como
esta, a mudança pode ter ou-
tras motivações mais voltadas
ao modelo de negócios da
companhia.

“Devemos lembrar que em-
presas como o Facebook ob-
têm seu lucro pela publicidade
direcionada alimentada pelos
dados do usuário ao agir na pla-
taforma, precisando prender o
usuário o máximo de tempo no
seu interior. É possível aven-
tar que, mais do que uma deci-
são voltada para os comporta-
mentos, ocorre uma tentativa

de não perder o seu principal
ativo, o usuário, interagindo.
Isso porque postagens com
poucas curtidas e baixa intera-
ção podem ser desestimulantes
para indivíduo continuar na pla-
taforma”, afirmou.

Instagram
Em julho, a empresa imple-

mentou teste semelhante no
Brasil em outra rede social de
sua propriedade, o Instagram. A
mudança já havia sido testada
em outros países e chegou aos
usuários brasileiros.

O teste fez parte de diver-
sas iniciativas anunciadas pela
plataforma para combater prá-
ticas nocivas na internet, como
discurso de ódio, ou  bullying 
na web. Tais ações são uma
resposta a críticas recebidas
pela plataforma de que sua ar-
quitetura e lógica de funciona-
mento favoreceriam um ambi-
ente prejudicial ao bem-estar
de seus integrantes.

Um estudo da Sociedade
Real para a Saúde Pública, rea-
lizado em 2017, apontou o Ins-
tagram como a pior rede
social para o bem-estar e a saú-
de mental de adolescentes.
(Agencia Brasil)

Ao menos 37 suspeitos de
participar da onda de ataques cri-
minosos registrados no Ceará
nos últimos dias foram detidos
pela Polícia Civil desde a noite
de quinta-feira (26). Com isso,
chegou a 117 o número de adul-
tos detidos e adolescentes apre-
endidos por suposto envolvimen-
to nas ações criminosas registra-
das nos últimos oito dias, em di-
ferentes cidades cearenses.

Esta manhã, a Secretaria da
Segurança Pública e Defesa So-
cial deflagrou a Operação Con-
tra-Ataque, que envolveu mais de
120 policiais civis. Segundo a
secretaria, vários mandados de
prisão e de busca e apreensão
estão sendo cumpridos em todo
o estado. Os alvos são pessoas
suspeitas de integrar uma orga-
nização criminosa envolvida em
homicídios e outros crimes.

Em nota, a secretaria garan-
tiu que as forças de segurança
continuam mobilizadas para evi-
tar novos delitos. Entre o dia 20 e
a manhã de sexta-feira (27), foram
registrados ao menos 89 ataques
criminosos a prédios públicos,
ônibus e veículos particulares.

Ontem, o governador Cami-
lo Santana disse que vem man-
tendo contato com o ministro da
Justiça e Segurança Pública, Ser-
gio Moro, e que chegou a con-
versar por telefone com o pre-
sidente Jair Bolsonaro sobre a
situação no estado. Também nes-
sa quinta-feira, a Polícia Fede-
ral (PF) e o Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organi-
zações Criminosas (Gaeco)

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) anun-
ciou na tarde de sexta-fei-
ra (27) que a bandeira
tarifária de outubro será ama-
rela. Dessa forma, a tarifa so-
fre acréscimo de R$ 1,50 a
cada 100 quilowatt-hora (kWh)
consumidos. A medida repre-
senta uma redução em relação
aos meses de agosto e setem-
bro, quando a agência adotou a
bandeira tarifária vermelha, no
patamar 1, com acréscimo de
R$ 4 para cada 100 kWh con-
sumidos. 

Segundo a agência, a mu-
dança da bandeira vermelha
para amarela ocorre pela pre-
visão do aumento das chuvas
em outubro. “A previsão hidro-
lógica para o mês sinaliza ele-
vação das vazões afluentes aos
principais reservatórios, o que
também permitirá reduzir a
oferta de energia suprida pelo
parque termelétrico”, disse a
Aneel, em nota.

Criado pela Aneel, o siste-

Bandeira tarifária de
outubro será amarela,

diz Aneel
ma de bandeiras tarifárias sina-
liza o custo real da energia ge-
rada, possibilitando aos consu-
midores o bom uso da energia
elétrica. O funcionamento das
bandeiras tarifárias é simples:
as cores verde, amarela ou ver-
melha (nos patamares 1 e 2)
indicam se a energia custará
mais ou menos com base nas
condições de geração.

O cálculo para acionamen-
to das bandeiras tarifárias
leva em conta, principalmen-
te, dois fatores: o risco hi-
drológico– GSF, na sigla em
inglês, e o preço da energia
(PLD). Segundo a agência, o
cenário favorável reduziu o
preço da energia para o pata-
mar mínimo, o que “diminui
os custos relacionados ao
risco hidrológico e à gera-
ção de energia de fontes ter-
melétricas”, possibilitando a
manutenção dos níveis dos
principais reservatórios próxi-
mos à referência atual. (Agen-
cia Brasil)

Ao menos 117
suspeitos de participar

de ataques no CE
foram presos

cumpriram 15 mandados de pri-
são preventiva e 14 mandados de
busca e apreensão no âmbito da
Operação Torre, durante a qual,
segundo a Secretaria da Seguran-
ça Pública e Defesa Social, um
dos fundadores de uma organi-
zação criminosa que atua no es-
tado foi identificado e preso.

Ainda de acordo com a se-
cretaria estadual, o objetivo da
Operação Torre era desarticular
lideranças da organização crimi-
nosa responsável por ordenar e
executar os ataques às torres de
transmissão de energia elétrica
e prédios públicos registrados
em abril deste ano, na Região
Metropolitana de Fortaleza, bem
como desta última onda de cri-
mes orquestrados. Segundo as
investigações, nas duas ocasiões,
as ordens para os ataques parti-
ram de dentro de unidades prisi-
onais cearenses.

No início da semana, o go-
verno estadual autorizou a sus-
pensão das férias dos policiais
e a realização de mais horas-ex-
tras por todos os policiais inte-
ressados até que os ataques ces-
sem. O governo cearense tam-
bém determinou que todos os
agentes de segurança que estão
prestando serviços administrati-
vos sejam colocados para patru-
lhar as ruas. Além disso, mais de
400 internos do sistema prisio-
nal foram transferidos de unida-
des prisionais até o fim da tarde
dessa quinta-feira. A medida foi
adotada para isolar os líderes do
grupo criminoso e dificultar a
comunicação. (Agencia Brasil)



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  27/
09/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: 1D320 -  CONTRATO: 113684120757-0 - EMPRESA GESTORA  DE ATIVOS -
EMGEA - 1368 IMIRIM
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA FRANKLIN DO AMARAL, Nº 1051, APARTAMENT O
N° 73,  SANTANA , SAO PAULO - SP,  CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA
INDETERMINADA E INDIVIDUAL,SUJEITA AO AUXILIO DE MANOBRISTA,
LOCALIZADA NO SUBSOLO,

REINALDO IAMUNDO JUNIOR, BRASILEIRO, INDUSTRIARIO, CPF: 022.579.868-
90, CI: 13208832  DIVORCIADO(A) E CELIA MARIA BRAZ, BRASILEIRO,
INDUSTRIARIA, CPF 082.376.808-20 CI: 13010096 SSP  SOLTEIRO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

        27 – 30/09 – 01/10/2019

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1007404-86.2017.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza de
Direito da 30ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a Flt Construtora e Montagens Industriais
Ltda, CNPJ 16.456.314/0001-33, na pessoa de seu representante legal e a, Fabio Augusto Guimarães de Sá,
CPF 456.533.548-48 e Leila Cristina Martins, CPF 456.533.828- 92 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou
uma ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 126.076,69 (25/01/2017), referente Contrato de Arrendamento
Mercantil Financeiro, firmado em 10/07/2015. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o “quantum” reclamado ou ofereça
embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2019. 27 e 28/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.  PROC: 0046813-18.2019.8.26.0100. A Dra. CELINA
DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO, Juíza da 15ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber
a TURISMO SACI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.011.649/0001-00,que ALEXANDRE DANTAS
FRONZAGLIA, ação de Procedimento (Honorários Advocatícios) em fa se 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$ 43.349,34 (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. Afixado e Publique-se na forma da lei. J – 27 e 28/09
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EVOLUSERVICES 
MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ 04.556.068/0001-02 - NIRE 35.218.218.337

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da Evoluservices Meios de
Pagamentos Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.556.068/0001-
02 (“Sociedade”), para participar da Reunião de Sócios da Socieda-
de, que se realizará no dia 7 de outubro de 2019, às 10h30 horas, em 
primeira convocação, e, em segunda convocação, às 11h30 horas do 
mesmo dia, na sede da Sociedade, localizada na cidade de São Pau-
lo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.202, conjunto 32, 
Bela Vista, CEP 01310-300, para tratar da seguinte ordem do dia: 
discussão e deliberação sobre (i) a proposta de destituição da admi-
nistradora da Sociedade Sra. Vânia Maria de Oliveira; (ii) a proposta 
de eleição de novo membro da administração da Sociedade; e (iii) 
a proposta de exclusão da sócia Sra. Vânia Maria de Oliveira, nos 
termos do artigo 1.085 do Código Civil vigente e da Cláusula Vinte 
do Contrato Social da Sociedade, em virtude da prática de atos de 
inegável gravidade, que colocam em risco a continuidade da So-
ciedade, tais como, dentre outros (iii.i) a inviabilização de novos 
projetos, da implementação de melhorias e reformas necessárias; 
(iii.ii) a negociação de valores para a venda do controle da Socie-
dade sem o consentimento dos sócios; (iii.iii) interesses escusos na 
retenção e liberação de distribuição de lucros; (iii.iv) desrespeito 
aos sócios e às regras de governança; (iii.v) asfixia de caixa e revo-
gação de procurações; e (iii.vi) atuação em conflito de interesses.

São Paulo, 27 de setembro de 2019.
Jean Luc Senac - Administrador

Citação - Prazo 20 dias- Processo: 1010853-34.2017.8.26.0009. O Dr. Luis Gustavo Esteves 
Ferreira, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente. Faz Saber a Pierplast 
Indústria E Comercio Ltda. - ME, CNPJ 63.047.112/0001-18, na pessoa de seu representante legal, 
que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação de Cobrança com 
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 81.213,53 (10/2017), corrigidos 
e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica 
do imóvel situado na Rua Dona Luísa de Paiva Dias, nº 150, Jardim Silveira, São Paulo, SP, Cliente 
010013196 - Instalação BTE0015988. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por 

em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2019.               B 27 e 28/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0100337-79.2009.8.26.0002 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio 
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PCR COMÉRCIO FERRAGENS ELÉTRICAS 
E HIDRÁULICAS LTDA, EM NOME DE SEU SÓCIO, CNPJ 05.979.996/0001-42, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Santil Comercial Elétrica Ltda, objetivando declarar 
a inexigibilidade da duplicata nº 1104 no valor de R$2.310,00, condenando-se a ré ao pagamento de 
R$11.500,00, referente a danos morais, bem como a custas honorários e demais cominações, tendo a 
autora ajuizado med. Cautelar, cuja liminar foi deferida. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344 do NCPC), sendo 

Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 

presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2019.                 B 27 e 28/09

Citação Prazo 20 dias Processo 1005410-05.2017.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente. Faz Saber a Trol Distribuição de Brinquedos Ltda Me, 
CNPJ 05.809.293/0001-76, na pessoa de seu representante legal, que Pretty Criações Ltda. Me, ajuizou uma 
Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ R$ 39.856,39 (abril/2017), acrescidos de juros e correção 
monetária, representado pelos cheques nºs 000051, 000052, 000053, 000054 e 000055, sacados contra o  
Banco Santander S/A., agência nº 0696, conta corrente nº 1301371-5, os quais foram devolvidos pela alínea 

30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído 
à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006221-05.2016.8.26.0007/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ENIVAL ROCHA PATRÍCIO, Brasileiro, Solteiro, Aeroviário, RG 17945845, CPF 114.398.498-62, 
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Condomínio Residencial Pêssego. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, 
acerca da penhora que recaiu sob o Apartamento nº 74, em construção, localizado no 07º andar ou 8º pavimento do Bloco A, do 
Condomínio Residencial Pêssego, situado à rua Baixada Santista, sem número, no Distrito de Itaquera, contendo a área útil de 
69,970m2, área comum de 25,3206m2, área total de 94,2956 e uma fração ideal no terreno de 0,72911%, correspondendo-lhe 
o direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva. Cadastro Contribuinte, (maior área) 114.092.0002-6 e 114.092.0008-5. 
Averbação 2 em 02/06/2000. Pelo instrumento particular com força de escritura pública datado de 05/11/1999, e Aditado por 
outro instrumento da mesma data, a Cooperativa Habitacional dos Associados da APCEF/SP, já qualificada, cedeu e transferiu 
a Enival Rocha Patrício, todos os direitos e obrigações decorrentes do compromisso de venda e compra registrado sob números 
10/mat 7.547 e 12/mat. 7.548, mencionadas na Av. 1 da matrícula nº 160.582 e da presente, tendo por objeto o imóvel em 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001683-36.2019.8.26.0704 
A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo,  
Dra Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a P.S. PADILHA REPRESENTAÇÃO 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - EPP, CNPJ 13.382.964/0001-93 e PAULO CÉSAR PADILHA,  
CPF 334.007.718-56 que o Banco Santander (Brasil) S/A, iniciou cumprimento de sentença, objetivando 
receber o pagamento da condenação R$ 248.113,66 (22/03/2019), bem como as custas, honorários e 
demais cominações, referente a cédula de crédito bancário operação 2071000000550290153. Estando 
os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que pague o débito, 
corrigido até a data do pagamento, ou ofereça impugnação, sob pena de multa de 10% e, também, 
de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e expedição de mandado de penhora 

 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2019.                  B 27 e 28/09

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Processo nº 0001164-71.2012.8.26.0004 A Dra. Lucia Helena 
Bocchi Faibicher, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa, na forma da Lei. Faz Saber a 
Auto Posto RM Ltda, CNPJ 48.254.908/0001-58, na pessoa de seu representante legal e a Wilson Pereira 
Júnior, CPF 283.425.918-67 e José Eduardo Mendes Nogueira Povoas, CPF 271.358.048-05, que Banco 
Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 296.825,15 
(30.01.2012), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 3.235.438. Estando os 

supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários 

o prazo supra, para que ofereçam embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o 

requererem o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004920-89.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa 
Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lilian Rosana Loureiro de Souza, CPF 
115.670.728-52, que ESP Escola Penhense Ltda - Epp, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, 
para cobrança de R$ 20.500,15 (maio/2017), referente ao inadimplemento das mensalidades, apostilas e 
outras taxas pertinentes a educação, no período de 15/10/2012 à 28/12/2013. Estando a executada em local 

sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba 

embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2019.                 B 27 e 28/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006828-87.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO 
DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE JOÃO DA SILVA, CNPJ 22.363.453/0001-15, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São 
Paulo S.A.,CNPJ, 61.695.227/0001-93, visando à cobrança de faturas relativas ao fornecimento de energia elétrica, 
decorrentes da instalação nº 58430466, vencidas no período de agosto/2015 a junho/2016 e setembro/2016, no valor 
total de R$ 90.961,43 (atualização monetária, juros de mora 1% ao mês, multa penal 2%), além de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 

decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2019.                 B 27 e 28/09

Processo 0062313-27.2019.8.26.0100 (processo principal 0121777-26.2012.8.26.0100) Este juízo  
FAZ SABER a Gabriel e Campos Intermediação de Negocios Ltda, domiciliado em local incerto e não  
sabido, que por este Juízo tramita uma ação em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Fundação 

termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de  
 

R$ 11.520,84 (agosto/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 

 
            B 27 e 28/09

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 44ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - sala nº 1400/1414 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
(11) -  São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 0026954-16.2019.8.26.0100.  O Dr. GUILHERME MA-
DEIRA DEZEM, MM. Juiz de direito da 44ª Vara Cível do Foro Central - Comarca
da Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER a SABINO SANTOS ANDRADE
(CPF001.737.635-10), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo pre-
sente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ICOMON
TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, pagar o débito de R$4.501,98 (abril/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 fei to com a
penhora de bens e avaliação, e CIENTE de que não pagando e independente-
mente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO, no
prazo de 15 dias após transcorrido o prazo para pagamento. Será o presente
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17/09/2019.

27/09 e  01/10

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 27/
09/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B50558 -  CONTRATO: 302354050782-8 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0235-SE
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA DESEMBARGADOR RODRIGUES SETTE, N°365,
APARTAMENTO 82, 8° ANDAR , BLOCO 8, , JARDIM PERI, EDIFICIO SAFIRA,
CONJUNTO RESIDENCIAL PEDRA BRANCA , SUBDISTRITO SANTANA - SÃO
PAULO – SP. CACBENDO-LHE DIREITO A UMA VAGA INDIVIDUAL E
INDETERMINADA, LOCALIZADA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO DO REFERIDO
CONDOMINIO.

SERGIO ANTONIO PIRES, BRASILEIRO, METROVIARIO, CPF: 661.546.698-87, CI:
6.310.575 SSP CASADO(A) COM MARIA OLIVIA DOS SANTOS PIRES , BRASILEIRO,
FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL, CPF 001.188.918-71 CI: 8.074.493 SSP
CASADO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

              27 - 30/09 e 01/10/2019

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
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Pirapora Agropecuária S.A.
CNPJ/ME 83.699.231/0001-62 - NIRE 35.300.484.011

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 7 de outubro de 2019, às 10h, na 
sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2.344, Conjunto 134, Sala 2, Jardim Paulista, São Paulo (SP), CEP 01402-900, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de agosto de 2019, arquivada em sessão de 18 
de setembro de 2019, sob o nº 500.837/19-3; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral 
por procuradores constituídos na forma do artigo 126 da Lei Federal 6.404/1976. São Paulo, 27 de setembro de 2019. Marcio Koiti  Takiguchi - Diretor Presidente.

Living Provance Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ MF 17.579.201/0001-98 - NIRE 35.227.264.958

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.09.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade do capital social  Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 3.500.000,00 por serem considerados 
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 3.500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas de 
propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra 
de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor 
das quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 68.224.201,00 para R$ 64.724.201,00, dividido em 64.724.201 
quotas. 3. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 10.09.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento 
Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

CBR 044 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 18.689.445/0001-96 - NIRE 35.227.781.316

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 25.09.2019, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy At-
tié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 5.000.000,00, por serem conside-
rados excessivos, mediante o cancelamento de 5.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, to-
das da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá, com a anuên-
cia da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas can-
celadas a título de capital excessivo, passará de R$ 14.524.231,00 para R$ 9.524.231,00, dividido em 9.524.231 
quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo, 25.09.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de Inves-
timento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Flormel Indústria de Alimentos S.A.
CNPJ/ME: 07.880.049/0001-25 | NIRE 35.300.541.197

Extrato de Ata da Reunião do Conselho
de Administração realizada em 27 de junho de 2019

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 27/06/2019, na sede da Flormel Indústria de 
Alimentos S.A., Rua Vicente Richinho, 321, Polo Industrial São Bernardo, Franca/SP, CEP 14406-790 
(“Companhia”), a totalidade dos conselheiros decidiu aprovar: (i) a destituição de José Laerte Casoni e Maria 
Marta de Freitas do cargo de Diretores; (ii) a ratificação da eleição da Alexandra de Freitas Casoni Comparini para 
o cargo de Diretora Presidente; e (iii) a eleição de Valdir Alcântara de Souza Junior para o cargo de Diretor sem 
designação específica. A ata da reunião do Conselho de Administração foi registrada na JUCESP em 04/09/2019, 
sob nº 470.705/19-0. O presente extrato é publicado para os fins do artigo 289 da Lei nº 6.404/1976.

Flormel Indústria de Alimentos S.A.
CNPJ/ME: 07.880.049/0001-25 | NIRE 35.300.541.197

Extrato de Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de Junho de 2019
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/06/2019, na sede da Flormel Indústria de Alimentos S.A., Rua 
Vicente Richinho, 321, Polo Industrial São Bernardo, Franca/SP, CEP 14406-790 (“Companhia”), a totalidade dos acionistas 
decidiu aprovar: (i) o aumento do capital social para R$29.330.029,92, mediante a emissão de 941.303 ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal; (ii) a criação do capital autorizado de 1.129.561 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal e a alteração do Estatuto Social neste sentido; (iii) a emissão de Bônus de Subscrição; (iv) a eleição de Carlos 
Renato Donzelli para o Conselho de Administração. A ata da Assembleia Geral Extraordinária foi registrada na JUCESP em 
04/09/2019, sob nº 470.706/19-3. O presente extrato é publicado para os fi ns do artigo 135, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

Sindicato Nacional dos Mestres de Cabotagem
e dos Contramestres em Transportes Marítimos

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. O Sindicato Nacional dos Mestres de 
Cabotagem e dos Contramestres em Transportes Marítimos, com sede na Av. Venezuela n.º 27 – 
Salas 602/614, Saúde, RJ – RJ, CEP.: 20.081-311, CNPJ n.º 34.092.544/0001-42, vem por seu Diretor 
Presidente, no uso de suas atribuições Estatutárias previstas no Art. 16, inciso I c/c Art. 17 e nos termos 
do Art. 7° da Portaria n.º 501, de 30/04/2019, convocar a todos os integrantes das categorias de Mestres 
de Cabotagem e Contramestres da Marinha Mercante, representadas na base territorial de âmbito 
nacional, correspondente aos Estados: (AC), (AL), (AM), (BA), (CE), (DF),  (ES), (GO), (MA), (MT), 
(MS), (MG), (PA), (PB), (PR), (PE), (PI), (RJ), (RN), (RS), (RO), (RR), (SC), (SP), (SE) e (TO), para a 
AGE – ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, a ser realizada no dia 18/11/2019, às 10h  em 1ª convocação e às 
10h30 em 2ª e última convocação, com qualquer número de associados presentes, em pleno gozo de 
seus direitos, a realizar-se na sede do Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 
Apresentação e leitura para debate e discussão da proposta de alteração estatutária; b) Apresentação 
e aprovação de propostas pela assembleia do novo Estatuto Social em consonância com a Lei 13.467 
de 13/07/2017; c) Revisão e adequação do Código de Processo Eleitoral ao Estatuto da Entidade 
Sindical e, d) Assuntos Gerais. RJ, 30/09/2019. VALTER MARTINS RAMOS - Diretor Presidente.

Marksbro Empreendimentos Imobiliários Eireli
CNPJ/MF nº 14.958.688/0001-21 - NIRE 35.600.014.516

Extrato da Ata de Redução de Capital Social
Data/Hora/Local: 20/09/2019, às 10:00 horas, na Av. São Gualter, 1.903, 
Sala 03, São Paulo/SP. Convocação/Presença: Dispensada, presente a 
Titular, Jefi  Markakis, RG nº 15.990.765 SSP/SP, e CPF/MF nº 152.912.538-
35. Ordem do Dia/Deliberações: a Titular, por esta ata de aprovação, 
toma as seguintes deliberações: (i) redução do capital social da Sociedade 
nos termos do artigo 1.082, inciso II, da Lei 10.406/2002, por meio do pa-
gamento à Titular, na importância de R$ 4.608.000,00 valor esse a ser pago 
mediante a entrega do equivalente a 50% da totalidade do imóvel regis-
trado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí, sob a matrícula nº 
86.620, localizado na Rodovia Akzo Nobel, 2.250, Bairro São Roque da Cha-
ve, Jundiaí/SP, com área de terreno de 40.604,882m² e área edifi cada de 
6.171,59m², de propriedade da Sociedade, em condomínio com outro pro-
prietário, e, se saldo houver, em moeda corrente nacional, créditos ou ou-
tros bens no prazo de 180 dias a contar desta data, passando o capital so-
cial de R$ 14.860.420,00 para R$ 10.252.420,00. Os valores estão de acordo 
com o Balanço Patrimonial levantado em 31/08/2019; e (ii) a publicação, 
em atendimento ao § 1º, do artigo 1.084, da Lei 10.406/2002, da presente 
ata, para eventual oposição de credores quirografários quanto ao delibe-
rado no item “i” supra. Encerramento: nada mais havendo a tratar, lavrou-
-se esta ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes. São Paulo, 20/09/2019. Jefi Markakis - Titular.

DORMAT PARTICIPAÇÕES - EIRELI
CNPJ/MF N° 10.288.733/0001-27 NIRE 35.602.337.941 - ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA INDIVIDUAL

Pelo presente instrumento, Nelma Mascarenhas Marques Poliselli, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 4.993.927-0 SSP/
SP, CPF/MF n° 033.213.248-06, domiciliada Rua Gibraltar, n° 165, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04755-070 (a "Titular"), resolve alterar o capital 
social da Dormat Participações Ltda. - EIRELI, com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Gibraltar, 165, sala 10, Santo Amaro, CEP 04755-070, 
CNPJ/MF nº 10.288.733/0001-27, com seu ato constitutivo arquivado na JUCESP nº 346.119/18-2, em sessão de 24.07.2018 ("Empresa"), proce-
dendo, para tanto, da seguinte forma: 1. Resolve a Titular reduzir o capital social da Empresa dos atuais R$ 1.808.151,00 para R$ 673.219,00, uma 
redução, portanto, de R$ 1.134.932,00, mediante cancelamento de 1.134.932 quotas representativas do capital social detidas pela Titular, no valor 
de R$ 1.134.932,00, em quitação de um crédito detido pela Empresa contra a Titular, representado por uma nota promissória de caráter pro-soluto 
de mesmo valor, com vencimento em 31.12.2019, a qual resta neste ato integralmente quitada. 2. Diante da redução do capital social no valor 
mencionado no item 1. acima, a Cláusula 4ª do Contrato Social passa a ter a seguinte nova redação: "Cláusula 4ª O Capital Social é de R$ 673.219,00 
(seiscentos e setenta e três mil, duzentos e dezenove reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 673.219 (seiscentos e setenta e três 
mil, duzentas e dezenove) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas elas detidas por Nelma Mascarenhas Marques Poli-
selli. § Único A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado." 3. Diante do exposto, a Titular decide não apenas alterar a Cláusula 
4ª do Contrato Social, mas também consolidar o Contrato Social da Empresa. São Paulo, 11 de Setembro de 2019. Nelma Mascarenhas Marques.
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Ministro da Infraestrutura comemora
sucesso do leilão da BR-364

São Paulo, 28, 29 e 30 de setembro de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP
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O ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Freitas, disse que
o resultado do leilão da BR 364/
365, realizado na sexta-feira
(27), mostra o sucesso do pro-
grama de concessões do gover-
no. “É um resultado que nos
deixa extremamente otimistas.
Mais um sucesso. A gente per-
cebe que o programa está em
pleno curso, a gente está con-
seguindo cumprir os cronogra-
mas e fazer tudo conforme es-
tava planejado.”

A empresa EcoRodovias
venceu a concorrência ao ofe-
recer uma tarifa de pedágio de
R$ 4,69, um lance 33,1% me-
nor do que o valor máximo es-
tipulado pelo governo federal,
de R$ 7,02. Nessa modalidade
de disputa, vence aquele que

oferecer a menor tarifa a partir
do teto estipulado para a con-
corrência.

A rodovia, com 437 quilô-
metros (km), liga o município
goiano de Jataí até a cidade mi-
neira de Uberlândia. A conces-
são tem validade de 30 anos
com a previsão de investimen-
tos de R$ 2,06 bilhões ao lon-
go desse período. A concessi-
onária deverá ter ainda que de-
sembolsar R$ 2,53 bilhões em
custos operacionais.

Concorrentes
Tarcísio Freitas destacou

que os outros concorrentes
eram consórcios formados
por empresas de médio porte
e que atuam em outros seg-
mentos da economia, o que

indica, segundo ele, que as
privatizações de infraestrutu-
ra estão cada vez mais atrati-
vas para os empreendedores.
“Empresas brasileiras que têm
outro ramo de negócio estão
percebendo nas concessões
uma oportunidade e uma ten-
dência. Elas estão começan-
do a se estruturar para parti-
cipar de leilões, isso vai au-
mentar a quantidade de
players no mercado local”,
disse.

O consórcio Silva e Bertoli
ofereceu uma tarifa de R$ 5,75,
18% menor do que o valor má-
ximo, e o Consórcio Way, R$
5,82, um deságio de 17%.

Para o ministro, o grande di-
ferencial da EcoRodovias, que
possibilitou um lance muito

melhor do que o dos concor-
rentes, foi a sinergia aproveita-
mento de recursos e estrutura,
por já administrar outras rodo-
vias. Na região de Minas Ge-
rais, a empresa tem a conces-
são da BR 050 e da BR 135.

A EcoRodovias tem 2,6 mil
km de rodovias sob sua admi-
nistração. No estado de São
Paulo tem o controle do Siste-
ma Anchieta Imigrantes, liga-
ção da capital com a Baixada
Santista, e da Rodovia Ayrton
Senna. No Paraná, administra
a BR 277, que liga o Porto de
Paranaguá a Foz do Iguaçu.

Melhorias
O diretor de Finanças da

EcoRodovias, Marcello Gui-
dotti, disse que os usuários vão

começar perceber as melhori-
as na via assim que o contrato
entrar em vigor, em janeiro de
2020. “Sabemos as deficiênci-
as, já estamos com programas
prontos de recapeamento, ajus-
tes, sinalização e limpeza. Os
usuários vão ver imediatamen-
te os benefícios”, disse.

O pedágio, de R$ 4,69, só
deve, no entanto, começar a ser
cobrado em 2021, após a cons-
trução dos postos de cobran-
ça. A empresa terá direito a sete
praças de pedágio ao longo do
trajeto, que passa por 11 muni-
cípios.

Acordo de leniência
Em agosto, a empresa assi-

nou o acordo de leniência com
a força-tarefa da Lava Jato, do

Ministério Público Federal no
Paraná. A empresa reconheceu
ter pago propinas para ser be-
neficiada nos contratos de con-
cessão que tem no Paraná. A
EcoRodovias se comprometeu
a pagar uma reparação de R$
400 milhões, sendo que R$ 220
milhões serão usados para re-
duzir em 30% os valores de
todas as tarifas de pedágio da
empresa no estado. Serão des-
tinados ainda R$ 150 milhões
para investimentos nas estradas
administradas pela empresa e
R$ 30 milhões em multa.

De acordo com Marcello
Guidotti, o acordo encerra o
caso. “O acordo foi assinado.
É um capítulo encerrado. Ago-
ra, estamos cumprindo com o
estabelecido.” (Agencia Brasil)



Em 27/06/2019, os sócios José Laerte Casoni, Maria Marta de Freitas, Alexandra de Freitas Casoni Comparini, Marcela de Freitas Casoni 
Siqueira, Laura Freitas Casoni e Gabriel de Freitas Casoni, da Flormel Indústria de Alimentos Ltda., com sede na Rua Vicente Richinho, 321, 
Polo Industrial São Bernardo, Franca/SP, CEP 14406-790 (“Companhia”), e, como sócio ingressante, Artur Freitas Casoni, resolveram aprovar: 
(i) a transformação do tipo societário da Companhia para sociedade anônima de capital fechado, com renúncia pelos sócios ao direito de 
retirada, com conversão das 4.330.000 quotas representativas do capital social em 4.330.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, distribuídas entre os acionistas na mesma proporção em que participavam do capital social antes da transformação; (iv) a alteração 
da denominação social para Flormel Indústria de Alimentos S.A.; (v) a criação do Conselho de Administração e eleição de José, Marta e Gabriel 
para compô-lo; e (vi) a redação do Estatuto Social da Companhia, em vigor conforme Anexo I. O Instrumento de Sexta Alteração do Contrato 
Social e Transformação em Sociedade Anônima foi registrado na JUCESP em 04/09/2019, sob nº 470.704/19-6. O presente extrato é publicado 
para os fins do artigo 94 da Lei nº 6.404/76. Anexo I: “Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Prazo e Objeto. Artigo 1º. Flormel 
Indústria de Alimentos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais 
aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). Artigo 2º. A Companhia tem sua 
sede e foro na Rua Vicente Richinho, 321, Polo Industrial São Bernardo, Franca/SP, CEP 14.406-790. A Companhia poderá abrir e extinguir filiais, 
sucursais, agências ou escritórios em qualquer ponto do território nacional ou no exterior. § único. A Companhia possui filial localizada na Rua 
Elias Sampaio da Silva, nº 2040, Polo Industrial São Bernardo, Franca/SP, CEP 14.406-790, CNPJ/ME nº 07.880.049/0002-06 e na JUCESP sob 
o NIRE 35.905.251.392. Artigo 3º. A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Artigo 4º. A Companhia tem por objeto social a 
industrialização, comércio e distribuição de doces e massas, pasta ou em calda, doces de frutas em geral (goiabada, bananada, pessegada, 
doces de coco, batata, abóbora, amendoim, etc), geleias, biscoitos, bolachas, balas, chips de coco, grão de bico torrado (crispy), produção de 
derivados do cacau, elaboração de chocolates e produção de produtos dietéticos. – Capítulo II - Capital Social e Ações – Artigo 5º. O capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$4.330.000,00, dividido em 4.330.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-
las em tesouraria, para posterior alienação. § 2º. As ações são indivisíveis em relação à Companhia, que não registrará mais do que um 
proprietário para cada ação. § 3º. O capital social poderá, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas e observado o que dispuser a 
respeito o presente Estatuto Social e o Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, ser aumentado mediante emissão de ações, sem 
guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. § 4º. Em caso de aumento do capital social 
em decorrência da utilização de reservas de lucros que tenham sido, a qualquer título, retidos por decisão da Assembleia Geral, o aumento será 
calculado pro-rata entre os Acionistas, e será representado por bonificação em novas ações. Artigo 6º. Cada ação ordinária nominativa de 
emissão da Companhia atribuirá aos seus titulares o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, cujas deliberações 
serão tomadas na forma da legislação aplicável, de acordo com o presente Estatuto Social e Acordo de Acionistas arquivado na sede da 
Companhia. Artigo 7º. Em caso de aumento do capital social da Companhia ou transferência de ações, os Acionistas terão direito de preferência 
na subscrição, proporcionalmente ao número de ações detidas por cada um na ocasião, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por 
Ações, em observância aos termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. § único. Nenhuma transferência de ações terá 
validade ou eficácia perante a Companhia ou quaisquer terceiros, nem será reconhecida nos livros de registro e de transferência de ações, se 
levada a efeito em violação ao Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Artigo 8º. É vedada a constituição de qualquer gravame 
sobre as ações detidas pelos Acionistas, nos termos do Acordo de Acionistas. Observadas as disposições do Acordo de Acionistas da 
Companhia, no caso de constrição judicial (penhora, por exemplo) constituída sob as ações detidas por determinação judicial, os Acionistas, 
neste ato, concordam que o terceiro (credor ou outro) não poderá se tornar Acionista da Companhia, em virtude de execução e venda de tais 
ações. Neste caso, os Acionistas remanescentes da Companhia poderão, como terceiros interessados, exercer seu direito de preferência para 
a aquisição das ações objeto da constrição nos termos do § 7º do artigo 876 da Lei 13.105 de 16.03.2015 (“Código de Processo Civil 
Brasileiro”). Artigo 9º. Mediante deliberação da Assembleia Geral, e observado o Acordo de Acionistas, poderão ser emitidas ações ou 
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. É vedada a emissão de partes beneficiárias, bem como a circulação de tais títulos 
por parte da Companhia. - Capítulo III - Assembleia Geral de Acionistas – Artigo 10º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro 
dos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º. As 
Assembleias Gerais serão convocadas de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações com no mínimo 8 dias de antecedência em 
primeira convocação e, pelo menos, com 5 dias de antecedência em segunda convocação, por meio de notificação escrita encaminhada aos 
Acionistas em seus endereços informados no Livro de Registro de ações Nominativas da Companhia, acompanhada de todos e quaisquer 
documentos que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia Geral a ser realizada ou que sirvam de fundamento para as deliberações 
a serem tomadas, sem prejuízo das demais formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações, e serão presididas pelo Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia, ou, na sua ausência, por qualquer Acionista presente na Assembleia Geral, que deverá nomear um 
secretário, que poderá ou não ser Acionista da Companhia. § 2º. As Assembleias Gerais poderão ser realizadas por meio de teleconferência, 
videoconferência ou equipamentos de comunicação semelhantes através dos quais todos os Acionistas que participem da assembleia possam 
ouvir uns aos outros, sendo certo que a participação em tal assembleia constituirá comparecimento e presença pessoal. Independentemente 
das formalidades previstas no § acima, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Acionistas da Companhia. 
§ 3º. Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador, constituído há menos de 1 ano, que seja Acionista, 
administrador da Companhia ou advogado. A prova de representação deverá ser depositada na sede da Companhia até a data da Assembleia 
Geral. § 4º. O Presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da 
Companhia, não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo do Acordo de Acionistas. Artigo 11º. As 
Assembleias Gerais somente poderão ser instaladas (i) em primeira convocação com a presença da totalidade dos Acionistas da Companhia; 
e (ii) em segunda convocação com qualquer número de Acionistas presentes. Artigo 12º. Todas e quaisquer deliberações dos Acionistas em 
Assembleia Geral de Acionistas serão tomadas nos termos do Artigo 129 da Lei da Sociedade por Ações, exceto nas hipóteses em que for 
previsto um quórum de deliberação superior, nos termos da legislação aplicável, deste Estatuto Social e/ou do Acordo de Acionistas arquivado 
na sede da Companhia. Artigo 13º. Caso qualquer matéria submetida à deliberação dos Acionistas não seja aprovada pelo quórum 
correspondente, tal matéria deverá ser considerada como não aprovada. Artigo 14º. Não obstante o disposto no Artigo 12º acima, e observado 
o Acordo de Acionistas, as matérias abaixo elencadas somente poderão ser aprovadas mediante o voto favorável dos Acionistas representando 
a totalidade das ações representativas do capital social votante da Companhia: (i) com relação à Companhia e Subsidiárias (conforme termo é 
definido abaixo), qualquer redução de capital, recompra ou cancelamento de ações/quotas, aprovação de aquisições de outras sociedades, 
reorganização societária (fusões, incorporações, incorporações de ações, cisões), grupamentos, desdobramentos, a oferta de valores 
mobiliários em bolsa de valores, e venda de Subsidiárias; (ii) aumento de capital pela Companhia e suas Subsidiárias que tiver, como valuation, 
um equity value da Companhia e das Subsidiárias inferior a R$140.000.000,00 corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA-IBGE), nos termos do Acordo de Acionistas, exceto no 
caso de Stress Financeiro (conforme definido no § Único abaixo); (iii) declaração e distribuição de dividendos acima do dividendo mínimo 
obrigatório constante neste Estatuto Social ou no das Subsidiárias; e (iv) alteração do objeto social ou qualquer alteração na atuação da 
Companhia e/ou de suas Subsidiárias que implique práticas tributárias diversas das atualmente exercidas pela Companhia. § único. Para os 
fins do item (ii) acima, o termo “Stress Financeiro” significa uma situação em que a Companhia (de forma consolidada com suas Subsidiárias) 
em determinada data: (i) tenha sido notificada sobre o vencimento antecipado em contratos de financiamento em razão de descumprimento de 
obrigações pecuniárias, desde que tal descumprimento não seja sanado no prazo de cura aplicável e a Companhia (ou a Subsidiária que seja 
contraparte no respectivo contrato de financiamento) não tenha caixa suficiente para quitar a dívida respectiva; ou (ii) apresente Dívida Líquida 
(conforme este termo é definido no Acordo de Acionistas) igual ou superior ao maior entre: a. 4.0x o valor do EBITDA consolidado da Companhia 
dos últimos 12 meses, com base nas suas demonstrações financeiras mais recentes, e b. R$40.000.000,00; ou (i) não tenha disponibilidade 
de caixa por 5 dias consecutivos, e na qual o custo de captação de recursos junto a instituições financeiras para adimplemento de obrigações 
com vencimento em até 30 dias, contados da aplicação do conceito aqui referido, seja superior a 180% do CDI; ou (ii) tenha sofrido pedido de 
falência não contestado ou elidido no prazo legal; ou (iii) tenha apresentado pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial. 
- Capítulo IV - Da Administração – Artigo 15º. A Companhia será administrada por um conselho de administração (“Conselho de 
Administração”) e por uma diretoria (“Diretoria”), nos termos deste Capítulo IV, nos termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da 
Companhia e da legislação aplicável. Os membros do Conselho de Administração terão sua remuneração definida nos termos da assembleia 
geral de Acionistas que os eleger. Artigo 16º. Conselho de Administração. O Conselho de Administração da Companhia será composto por 5 
membros (“Conselheiros”), Acionistas ou não, todos com mandato unificado de 1 ano, permitida a reeleição, sendo, obrigatoriamente, 1 
conselheiro independente. Artigo 17º. Compete ao Conselho de Administração da Companhia propor a destinação dos lucros da Companhia e, 
consequentemente, a forma de distribuição e os valores a serem distribuídos aos titulares de ações de emissão da Companhia. § 1º. As 
reuniões do Conselho de Administração serão convocadas a qualquer tempo por seu Presidente ou seu substituto, com no mínimo 15 dias de 
antecedência, por meio de notificação escrita encaminhada aos Conselheiros, acompanhada de todos e quaisquer documentos que devam ser 
analisados ou aprovados na reunião do Conselho de Administração a ser realizada ou que sirvam de fundamento para as deliberações a serem 
tomadas, sem prejuízo das demais formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações, e serão presididas pelo Presidente do Conselho de 
Administração, ou, na sua ausência, pelo Conselheiro indicado por unanimidade entre os presentes. O presidente da reunião do Conselho de 
Administração indicará o secretário dentre os presentes. § 2º. Não obstante o disposto no § 1º acima, qualquer Conselheiro poderá solicitar ao 
Presidente a convocação de uma reunião do Conselho de Administração com a apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados e 
apresentação dos documentos pertinentes e, caso o Presidente não realize tal convocação após 2 solicitações com pelo menos 5 dias entre elas, 
o Conselheiro em questão poderá convocar a reunião diretamente. § 3º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas mediante 
verificação de presença de Conselheiros em número suficiente para a deliberação em questão e poderão se dar presencialmente ou mediante 
conferência telefônica, videoconferência, ou qualquer outra forma que possibilite a participação dos Conselheiros em tais reuniões do Conselho 
de Administração, e as correspondentes atas serão lavradas no livro de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração e assinadas 
por todos os membros que dela participaram. Os membros do Conselho de Administração poderão se fazer representar por outro membro do 
Conselho de Administração mediante outorga de procuração com poderes específicos. § 4º. Observados os termos do Acordo de Acionistas 
arquivado na sede da Companhia, no caso de vacância de cargo de membro do Conselho de Administração, a respectiva substituição será 
deliberada pela Assembleia Geral, sendo o novo membro deverá ser indicado pelo mesmo Acionista que tenha originalmente indicado o 
Conselheiro substituído. § 5º. Cada Acionista da Companhia terá o direito de, observados os termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede 
da Companhia, a qualquer tempo, destituir o Conselheiro que tiver indicado e promover sua substituição, obrigando-se os demais Acionistas a 
fazer com que a deliberação de destituição e/ou substituição seja devidamente implementada. § 6º. Todas e quaisquer deliberações dos 
conselheiros em Reunião de Conselho de Administração serão tomadas pelo voto afirmativo do primeiro número inteiro subsequente a 50% dos 
membros do Conselho de Administração, exceto nas hipóteses em que for previsto um quórum de deliberação superior, nos termos da legislação 
aplicável, deste Estatuto Social e/ou do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Artigo 18º. Além das matérias cuja competência 
é do Conselho de Administração nos termos da Lei das Sociedades por Ações, compete ainda ao Conselho de Administração, observado o 
disposto no Acordo de Acionistas, deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) nomear e destituir os Diretores da Companhia e de suas 
Subsidiárias, observado, sempre que aplicável as recomendações do Comitê Gestor, e revisar seus poderes e autoridades; (ii) discutir e aprovar 
o orçamento anual, e o orçamento anual das Subsidiárias, bem como modificar o orçamento anual vigente; (iii) aprovar parcerias estratégicas 
da Companhia e de suas Subsidiárias; (iv) deliberar sobre o aumento do total do endividamento financeiro da Companhia; (v) realizar e/ou 
implementar todas as matérias que estiverem fora do escopo das atribuições pessoais dos Diretores da Companhia e de suas Subsidiárias, 
desde que tais matérias não sejam de competência exclusiva de outros órgãos de governança corporativa da Companhia e de suas Subsidiárias 
ou da Assembleia Geral, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, neste Acordo e/ou no Estatuto Social e nos documentos 
constitutivos das Subsidiárias; (vi) implementar as deliberações aprovadas nas Assembleias Gerais da Companhia e de suas Subsidiárias, ou 
reuniões de sócios destas, conforme o caso, se tais deliberações se enquadrarem nas atribuições do Conselho de Administração; (vii) revisar, 
aprovar e/ou alterar anualmente o plano de negócios; (viii) supervisionar o desempenho financeiro da Companhia e de suas Subsidiárias; (ix) 
recomendar as demonstrações financeiras anuais consolidadas da Companhia para a aprovação da Assembleia Geral, e das Subsidiárias para 
sua assembleia geral ou reunião de sócios, conforme o caso; (x) enviar proposta à Assembleia Geral acerca de distribuições de dividendos da 
Companhia e de suas Subsidiárias, inclusive em espécie; (xi) aprovar as contas estatutárias da Companhia e de suas Subsidiárias, antes de 
sua submissão à Assembleia Geral, ou reunião de sócios no caso das Subsidiárias, se aplicável; (xii) propor à Assembleia Geral da Companhia 
a destinação do lucro líquido da Companhia e das Subsidiárias; (xiii) opinar sobre quaisquer necessidades de financiamento pela Companhia e 
pelas Subsidiárias, inclusive com relação ao montante e forma (e.g., por meio de dívida ou aporte de capital) de tal financiamento, bem como 
a outorga ou não de quaisquer garantias pela Companhia e por suas Subsidiárias; (xiv) aprovar investimentos em geral, inclusive se superiores 
ao orçamento anual, investimentos em participações ou equivalentes, compra ou aluguel de ativos; (xv) aprovar qualquer venda, transferência 
ou disposição de ativos da Companhia e de suas Subsidiárias, ou de participação societária da Companhia nas Subsidiárias, ou de suas 

Subsidiárias em outras entidades, exceto se tal operação estiver prevista no plano de negócios; (xvi) aprovar qualquer aquisição pela 
Companhia e pelas Subsidiárias de ativos ou participação societária em outras entidades, exceto se tal operação estiver prevista no plano de 
negócios; (xvii) aprovar a alienação e/ou oneração de imóveis e/ou bens do ativo não circulante da Companhia ou suas Subsidiárias, em uma 
ou mais operações, de valor, individualmente ou em um conjunto de operações, superior a R$300.000,00, dentro de um período de 12 meses; 
(xviii) exceto em relação a mudanças exigidas por lei, aprovar quaisquer mudanças relevantes nas políticas contábeis da Companhia e das 
Subsidiárias; (xix) nomear ou mudar o auditor independente da Companhia e das Subsidiárias, conforme disposto abaixo; e (xx) a criação e/ou 
alteração de política de planos de participação ou distribuição de lucros a administradores ou empregados da Companhia e das Subsidiárias, 
incluindo bônus, opção de compra, distribuição de lucros, phantom stock e programas de incentivo à remuneração. § único. Para os fins do 
presente Acordo, o termo “Subsidiária” significa qualquer pessoa jurídica direta ou indiretamente controlada pela Companhia, ora existente ou 
constituída na vigência do Acordo de Acionistas da Companhia. Artigo 19º. Comitês Auxiliares. O Conselho de Administração terá, pelo menos, 
2 comitês auxiliares, compostos por membros que poderão, ou não, ser Conselheiros ou Acionistas e que funcionarão em caráter permanente 
(“Comitês Auxiliares”).  § 1º. Os Comitês Auxiliares não são órgãos deliberativos e não tem poder de decisão na Companhia. § 2º. Observadas 
as disposições do Acordo de Acionistas da Companhia, os Comitês Auxiliares têm, única e exclusivamente, a função de prestar assessoria e 
fazer recomendações ao Conselho de Administração, sendo que o Conselho de Administração não estará, de qualquer forma, vinculado a tais 
recomendações. Artigo 20º. Comitê Gestor. O comitê gestor terá as seguintes funções: (i) liderar os processos de contratação e demissão de 
membros da Diretoria; (ii) definir a estratégia da Companhia e suas Subsidiárias, bem como os principais temas referentes a estrutura 
organizacional, operações, comercial e marketing; (iii) definir formação de grupos de trabalho para implementação das estratégias definidas; 
(iv) monitorar a execução das estratégias definidas; (v) monitorar os principais indicadores de performance da Companhia e suas Subsidiárias; 
(vi) monitorar os principais riscos da Companhia e suas Subsidiárias; e (vii) definir metas, avaliação e remuneração variável de curto e longo 
prazo para os principais executivos da Companhia e suas Subsidiárias (“Comitê Gestor”). § 1º. O Comitê Gestor terá, pelo menos, 2 membros, 
podendo o Conselho de Administração, por decisão da maioria dos Conselheiros, decidir por aumentar esse número. Os membros do Comitê 
Gestor serão eleitos na forma do disposto no Acordo de Acionistas da Companhia. § 2º. O Comitê Gestor se reunirá mensalmente em caráter 
ordinário e, extraordinariamente, sempre que seus membros julgarem necessário. Artigo 21º. Comitê de Inovação e Produtos. O comitê de 
inovação e produtos terá as seguintes funções: (i) aprovar/reprovar lançamento de produtos mediante análise de viabilidade constando 
investimento necessário, custo de produção, preço de vendas e projeção de volume; (ii) avaliar a manutenção ou descontinuação de produtos 
do portfólio; (iii) avaliar e monitorar oportunidades de parcerias estratégicas e novos modelos de negócios da Companhia; (iv) monitorar as 
principais tendências do setor e inovações do mercado e concorrentes; e (v) alterar a cota de produtos a preço de varejo que os Acionistas 
poderão obter da Companhia (“Comitê de Inovação e Produtos”). § 1º. O Comitê de Inovação e Produtos se reunirá mensalmente em caráter 
ordinário e, extraordinariamente, sempre que seus membros julgarem necessário. § 2º. O Comitê de Inovação e Produtos será composto por 3 
membros, eleitos na forma do disposto no Acordo de Acionistas da Companhia. Artigo 22º. Diretoria. A Diretoria da Companhia será composta 
por até 3 diretores (“Diretores”), sendo 1 Diretor Presidente, e 2 Diretores sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração e 
por ele destituíveis a qualquer tempo, em conformidade com o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, neste 
Estatuto Social e na legislação aplicável. Os Diretores terão mandato unificado de 2 anos e poderão ser reeleitos por iguais períodos. Artigo 23º. 
Os Diretores são investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro correspondente e permanecem no exercício de suas 
funções até a eleição e posse de seus substitutos. Em caso de vacância ou impedimento de qualquer Diretor, uma reunião do Conselho de 
Administração será convocada no prazo de até 15 dias contados da vacância ou impedimento para deliberar a eleição de um substituto para 
completar o mandato do Diretor vacante ou impedido. Artigo 24º. A Companhia será representada: (i) por 1 Diretor ou 1 procurador, agindo 
isoladamente, para atos e medidas rotineiras ou necessárias para o cumprimento das leis aplicáveis e para a manutenção da regularidade da 
Companhia perante as autoridades governamentais, incluindo: a. realizar atos administrativos perante órgãos federais, estaduais e municipais; 
e b. assinar documentos e correspondências e realizar atos de rotina administrativa da Companhia perante terceiros. (ii) por 2 Diretores agindo 
em conjunto, ou 1 Diretor agindo em conjunto com 1 procurador com poderes especiais, em qualquer transação obrigando a Companhia a 
qualquer compromisso, obrigação ou responsabilidade de qualquer valor. § 1º. As procurações outorgadas pela Companhia serão assinadas 
sempre por 2 Diretores em conjunto, devendo o instrumento de mandato especificar os poderes conferidos. § 2º. A Diretoria deverá encaminhar 
mensalmente aos Acionistas e Conselheiros, ou sempre que solicitado por eles, um relatório financeiro sobre a situação da Companhia e de 
suas Subsidiárias. § 3º. Os membros da Diretoria deverão sempre observar as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede social 
da Companhia, e (i) não serão computados os votos proferidos nas reuniões da Diretoria em violação ao disposto em tal Acordo de Acionistas; 
e (ii) os Diretores não realizarão nenhuma ação, assinarão nenhum documento, ou de qualquer forma agirão de forma contrária ao Acordo de 
Acionistas. Artigo 25º. A Assembleia Geral determinará a remuneração global anual da administração da Companhia e o Conselho de 
Administração fixará o montante individual, nos termos deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. - 
Capítulo VI - Conselho Fiscal – Artigo 26º. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante 
deliberação dos Acionistas, nos termos da legislação aplicável. § 1º. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 membros e por 
igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato 
previstos em lei. § 2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger, 
se for o caso. § 3º. O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. § 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos 
em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. § 5º. 
Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal 
substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. § 6º. Em caso de impedimento ou vacância permanente no cargo de um 
membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma 
Assembleia Geral da Companhia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e 
completar o mandato do membro impedido ou vacante. - Capítulo VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros – Artigo 27º. O 
exercício social iniciar-se-á em 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações 
financeiras previstas na legislação aplicável. Artigo 28º. Observado o disposto no presente estatuto social, caberá à assembleia geral, 
constituídas a reserva legal e outras reservas cuja constituição for deliberada em assembleia geral, deliberar sobre a destinação dos lucros, 
sendo, contudo, obrigatória a distribuição anual de dividendos mínimos obrigatórios correspondentes a 5% do lucro líquido de cada exercício, 
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Artigo 29º. Observadas as disposições deste estatuto social, a Companhia poderá 
creditar ou pagar aos Acionistas juros remuneratórios sobre o capital próprio. As importâncias pagas ou creditadas pela Companhia a título de 
juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Artigo 30º. As demonstrações financeiras da 
Companhia e de suas Subsidiárias serão auditadas, a partir das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019, por 
uma empresa de auditoria independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários com comprovada experiência no seu ramo de atuação, 
conforme deliberação tomada pela maioria dos membros do Conselho de Administração, ou por outra empresa aprovada de forma unânime 
pelos Acionistas. - Capítulo VIII - Prática de Atos Ultra Vires – Artigo 31º. São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e 
inoperantes com relação à Companhia, os atos praticados por qualquer Acionista, Conselheiro, Diretor, procurador devidamente constituído ou 
funcionário da Companhia que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objetivo social da Companhia, 
incluindo, sem limitação, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da Companhia, salvo nas situações expressamente previstas no presente Estatuto Social, no Acordo de Acionistas e/ou mediante 
autorização expressa dos Acionistas reunidos em Assembleia Geral, sempre observado o Acordo de Acionistas, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. - Capítulo IX - Liquidação e Extinção – Artigo 32º. A Companhia 
entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverão 
funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. - Capítulo X - Acordo de Acionistas – Artigo 33º. A Companhia deverá 
observar o Acordo de Acionistas arquivado em sua sede. Os Diretores, os Conselheiros de Administração, os Acionistas, procuradores e demais 
empregados e pessoas relacionadas à Companhia, incluindo os presidentes das Reuniões de Diretoria, do Conselho de Administração e das 
Assembleias Gerais da Companhia, deverão abster-se de lançar transferências e subscrições de ações, ou realizar qualquer outra ação 
contrária ao Acordo de Acionistas, inclusive não computar votos contrários aos seus termos, de acordo com o Artigo 118 da Lei das Sociedades 
por Ações. § Único. Na hipótese de haver divergência entre as disposições deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede 
social da Companhia, prevalecerá sempre o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede social, ficando os Acionistas comprometidos 
a tomar todas as medidas necessárias para adequar o presente Estatuto Social ao Acordo de Acionistas. - Capítulo XI - Disposições Finais – 
Artigo 34º.  Este Estatuto Social é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. Artigo 35º. No caso de obtenção de registro de 
companhia aberta categoria A, a Companhia deverá aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado 
de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas neste Estatuto Social. Artigo 36º. 
A Companhia disponibilizará para todos os Acionistas, sempre que solicitado, cópia de todos os contratos com partes relacionadas, acordos de 
acionistas e programas de opção de compra de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Artigo 37º. 
Qualquer disputa oriunda ou de qualquer forma relacionada a este Estatuto, inclusive quanto à sua existência, validade, eficácia, cumprimento, 
interpretação e/ou término (“Disputa”), envolvendo qualquer dos Acionistas, inclusive seus eventuais sucessores a qualquer título, será 
solucionada exclusiva e definitivamente por arbitragem, administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-
Canadá (“CAM-CCBC”), de acordo com o seu regulamento de arbitragem em vigor na data em que for protocolado o Requerimento de 
Arbitragem (“Regulamento”) e com a Lei de Arbitragem. § 1º. O tribunal arbitral será composto de 3 (três) árbitros, que serão nomeados de 
acordo com o Regulamento. § 2º. A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo/SP, República Federativa do Brasil. O idioma da arbitragem 
será o português. A arbitragem será processada e julgada de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, excluídos o julgamento por 
equidade e a solução por meio de amiable compositeur. § 3º. A arbitragem prosseguirá e será concluída à revelia de qualquer dos Acionistas, 
se a parte, devidamente notificada pela câmara de arbitragem, omitir-se de participar da arbitragem. Toda sentença arbitral será final e 
vinculará os Acionistas, conforme o caso, e seus cessionários e sucessores a qualquer título. § 4º. Os Acionistas poderão, nos termos da Lei de 
Arbitragem, pleitear medidas cautelares e de urgência ao Poder Judiciário antes da constituição do tribunal arbitral que, assim que constituído, 
deverá pronunciar-se no sentido de manter, revogar ou modificar as medidas anteriormente decididas pelo Poder Judiciário, nos termos do artigo 
8.2.1 do Regulamento. A partir de sua constituição, todas as medidas cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao tribunal 
arbitral. § 5º. Fica eleita a comarca de São Paulo/SP, como exclusivamente competente para decidir qualquer medida judicial autorizada pela 
Lei de Arbitragem (incluindo a anulação e a execução da sentença arbitral), inclusive medidas cautelares e de urgência, quando aplicáveis. O 
requerimento de qualquer medida judicial não será considerado uma renúncia aos direitos previstos nesta cláusula ou à arbitragem como o 
único método de solução de controvérsias entre os Acionistas. § 6º. Antes da constituição do tribunal arbitral, o CAM-CCBC será competente 
para decidir sobre a consolidação de procedimentos arbitrais simultâneos fundados neste Estatuto Social e/ou em quaisquer outros contratos 
e ele relacionados. Após sua constituição, essa competência será do tribunal arbitral, que poderá, se for o caso, manter, revogar ou modificar a 
decisão anteriormente tomada pelo CAM-CCBC. Em qualquer caso, a consolidação somente poderá ocorrer se tais procedimentos disserem 
respeito à mesma relação jurídica, se as cláusulas compromissórias forem compatíveis e se o CAM-CCBC ou, se for o caso, o tribunal arbitral, 
entender que a consolidação não prejudicará o andamento das arbitragens. A competência para consolidação será do primeiro tribunal arbitral 
constituído, e sua decisão será vinculante a todas os Acionistas. § 7º. Os Acionistas concordam que a arbitragem deverá ser mantida em 
confidencialidade e seus elementos (incluindo-se, sem limitação, as alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros 
e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral) somente serão revelados ao tribunal arbitral, às 
partes da arbitragem, aos seus advogados e a qualquer Pessoa necessária ao desenvolvimento da arbitragem, exceto se a divulgação for exigida 
para cumprimento das obrigações impostas por Lei ou por qualquer autoridade reguladora, bem como para eventuais medidas judiciais nos 
termos da Lei de Arbitragem, execução da sentença arbitral ou medidas coercitivas ou procedimento cautelar. § 8º. A sentença arbitral fixará 
os encargos da arbitragem, inclusive, mas não apenas, custos do CAM-CCBC, honorários dos árbitros e honorários de advogado (contratuais, 
excluídos honorários de êxito e de sucumbência), e decidirá qual das partes arcará com o seu pagamento, ou em que proporção serão repartidos 
entre elas, considerando, para esse fim, a sucumbência de cada parte em relação aos seus respectivos pleitos no procedimento arbitral. § 9º. 
Ainda que este Estatuto ou qualquer de suas cláusulas sejam considerados inválidos, ilegais ou inexequíveis, a validade, legalidade ou 
exequibilidade deste compromisso arbitral não será afetada ou prejudicada. As presentes disposições sobre resoluções de disputa 
permanecerão em vigor até a conclusão de toda e qualquer Disputa porventura relacionadas a este Estatuto.

Flormel Indústria de Alimentos S.A. - CNPJ/ME: 07.880.049/0001-25
Extrato do Instrumento de Sexta Alteração do Contrato Social e Transformação em Sociedade Anônima

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:B49622 - CONTRATO: 811550024891-3 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1155
ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS, Brasileiro(a), Operadora de telemarketing,
Solteiro(a), CPF 247.976.808-22, CI: 18.132.036 SSP/SP e cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 1811 do Edificio Codema, situado a Rua
General Olimpio da Silveira, 196, Barra Funda, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 96.030,82
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 203.700,00

SÃO PAULO, 24/09/2019
ARY ANDRE NETO

30/09 - 07 - 23/10/2019

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 16/10/2019 A partir das: 14:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, Itupeva/SP, 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 21/11/66 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 devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida
junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e
comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência
com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens,
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, 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 B49553 - CONTRATO 113704183151-1 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1370 MARIA IRENE PAVONI PEDROLIN, Brasileiro (A), Administradora de
Empresas, Solteiro (a), CPF 006.138.468-26, CI 10.110.707-9 SP, e cônjuge, se
casado(a) estiver
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 114, localizado no 11 andar do Edificio Rhodes,
bloco 3, integrante do Residencial Ilhas Gregas, situado à Rua Arthur Soter Lopes da
Silva, 88, cabendo-lhe o direito ao uso de 01 vaga para estacionamento e guarda de
veículos, indeterminada, localizada no térreo e sujeita a manobrista, com todas as
suas instalações, benfeitorias e acessórios.

São Paulo, 27/09/2019
ARY ANDRE NETO

30/09 - 04 - 16/10/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 30/
09/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: 1D4A4 -  CONTRATO: 117974138387-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816 GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA LUIZ GRASSMANN, Nº 774, APARTAMENTO 11, DO
TIPO I, 1º ANDAR, BLOCO 5, RESIDENCIAL SAINT LOUIS, 29º SUBDISTRITO -
SANTO AMARO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A UMA  VAGA
INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, LOCALIZADA NO SUBSOLO E A NIVEL
DO TERREO, PARA A GUARDA DE UM AUTOMOVEL DE PASSEIO DE TAMANHO
MEDIO OU PEQUENO.

CLAUDIO RUBENS SOARES, BRASILEIRO, AGENTE DE VIAGENS, CPF:
085.702.818-97, CI: 17.549.336-4 SSP/SP , SOLTEIRO

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

              30/09 – 01 – 02/10/ 2019

LEILÕES ONLINE

APARELHOS CELULARES MOTOROLA

Rua da Moóca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP
Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 250

pelo e-mail: eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br

OBS: TODOS OS LOTES SÃO DE CELULARES/MODEMS/ACESSÓRIOS USADOS E SUCATA  
SEM GARANTIA DE TROCA/FUNCIONAMENTO 

Carlos Eduardo Luis Campos Frazão – JUCESP n° 751

CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO

Data: 04 de outubro de 2019 às 14h00

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Luís de
Oliveira, 260, APARTAMENTO 21, BLOCO 7B, Jardim Comercial, São Paulo - SP,
CEP: 05886-900, 259.107
MATRICULA VAGA DE GARAGEM .
1º leilão 23/10/2019 a partir das 14:30 horas
2º leilão 13/11/2019 a partir das 14:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários: ULISSES MANOEL DE OLIVEIRA, Brasileiro(a), Operador, CPF 264.918.184-
20, CI: 223895623 SSP/SP, Casado(a) com DALVA MASSUMI YOSSUGO, Brasileiro,
Do Lar, CPF 010.689.648-20 CI: 9369638 SSP/SP
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara Itupeva/
Sp, Cep 13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B49579

30/09 - 01- 02/10/2019

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  PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A, empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 12.141.557/0001-21, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921 –
Ibirapuera, São Paulo - SP – CEP: 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra
e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 22/
02/2017, devidamente registrado sob nº R.3 na matrícula n.º 120.986, no qual figura como fiduciante OSVALDO
ALMEIDA LOUZADA, brasileiro, solteiro, maior, médico, portador da Cédula de Identidade com RG nº
35312410-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 314.797.488-03, residente e domiciliado na Rua Bela Cintra,
nº 167, apartamento 14, Consolação, São Paulo/SP, CEP: 01415-000, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo
presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 07/10/2019 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$ 314.341,49 (trezentos e quatorze mil e trezentos e quarenta e um
reais e quarenta e nove centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em
nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: Sala nº 1006, localizado no 10º pavimento da Torre
Edifício de Escritórios 1 – Torre 1, do Subcondomínio Comercial, integrante do empreendimento denominado
“Condomínio Jardins do Brasil”, situado na Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, nesta cidade, com as
seguintes áreas: privativa coberta edificada de 33,000m2; privativa total de 33,000m2, de uso comum coberta
edificada de 28,316m2, de uso comum descoberta de 7,947m2, de uso comum total de 36,263m2, total da
unidade de 69,263m2, coeficiente de proporcionalidade de 0,000138 e fração ideal de terreno de 0,000133; com
direito ao uso de uma vaga de garagem para estacionamento de 1 veículo de passeio, localizada nas torres
01 e 02 do Subcondomínio Comercial. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA
DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante 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$ 198.553,89 (cento e noventa e oito mil e quinhentos e
cinquenta e três reais e oitenta e nove 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 providenciar
por sua conta as certidões do comitente, isentando-o de fornecê-las na data da escritura. 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 24, 30/09 e 04/10/19
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL  - 20ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - salas nº 919/921 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171-6160 - São Paulo-SP - E-mail: sp20cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias -  Processo nº 1031193-17.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de
Dire i to  da 20ª  Vara Cíve l  do Foro Centra l  Cível ,  Estado de São Paulo,  Dra.
ELAINE FARIA EVARISTO,  na forma da Lei, etc. FAZ SABER a THIAGO HENRIQUE
DA SILVA, inscrito no CPF nº 455.200.198-19, que lhe foi proposta uma ação de
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por par te de  ICOMON TECNOLOGIA LTDA.,
objetivando a reparação de danos causados em acidente de trânsito, com o paga-
mento no valor de R$1.500,00, referente à franquia do seguro, proveniente do dano
material causado ao veículo VW/Gol, placa FRQ-6503, de propriedade da autora,
pelo choque provocado pelo veículo GM/Kadett, placa LJF 8592, de propriedade
do Requerido. Encontrando-se o Requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação, o Requer ido será
considerado revel,  caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.  Será o
presente edi tal ,  por extrato,  af ixado e publ icado na forma da lei .  Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2019.

27/09 e  01/10
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Luanda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 17.976.379/0001-72 - NIRE 35.227.432.508

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.09.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade do capital social da Sociedade. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy 
Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 9.320.000,00 por serem considera-
dos excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 9.320.000, quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, 
todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá, com a anuência 
da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de res-
tituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 101.365.312,00 para R$ 92.045.312,00, di-
vidido em 92.045.312 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 10.09.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cy-
bra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cyrela Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 13.003.483/0001-20 - NIRE 35.224.853.235

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.09.2019, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Pet-
zenbaum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 5.180.000,00, considerados excessivos em 
relação ao objeto, com o cancelamento de 5.180.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de pro-
priedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuên-
cia da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de 
restituição do valor das quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 44.867.500,00 para R$ 39.687.500,00, 
dividido em 39.687.500 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramen-
to. Nada mais. São Paulo, 10.09.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, 
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda por Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 

AK 10 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA - CNPJ 07.851.946/0001-00 - NIRE 35.220.338.654 - Ata de Reunião de 
Sócios Redução de Capital Social - Data/Hora e Local: 16/09/2019, às 10hs, na sede da sociedade, em São Paulo/SP, na Alameda 
Santos, 960, 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de 
editais de convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os sócios presentes, conforme 
assinatura ao final do presente instrumento. Presentes: André Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, RG 9.945.144-X SSP-SP, CPF 
075.542.968-09, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Alameda Santos, 960, 19º andar, Edifício CYK, Cerqueira 
César, CEP 01418-100 e TDSP Participações Ltda, CNPJ 08.353.509/0001-20, NIRE 35.220.953.707, constituída por contrato social 
datado de 09/10/2006, registrado na JUCESP em sessão de 10/10/2006, e última alteração contratual datada de 15/03/2019, arquivada na 
mesma JUCESP sob o nº 212.007/19-1, em sessão de 12/04/2019, com sede social em São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, 448, 10º andar, 
conjunto 1001, sala 1, Itaim Bibi, CEP. 01451-010, representada por seus sócios administradores, José Jorge Lisboa Santos Rosa, 
português, gestor de empresas, casado, RNE V860088-R, CPF 019.401.026-00 e Stefano Maria Osorio Nigra, italiano, engenheiro civil, 
casado, RNE G287176-Y, CPF 234.605.888-29, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, Rua Iguatemi, 448, 10º andar, conjunto 
1001, Itaim Bibi, CEP 01451-010. Composição da Mesa - Presidente: André Kissajikian, e como Secretário: José Jorge Lisboa San-
tos Rosa, ambos retros qualificados. Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a redução do capital social de R$100.000,00 para R$1.000,00. 
Deliberação: Consoante ao Capítulo V do contrato social, os sócios resolvem reduzir o capital social no valor de R$99.000,00, nos termos 
do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da 
Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de R$100.000,00, dividido em 100.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 
cada uma, passará a ser de R$1.000,00 dividido em 1.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. Dessa forma, considerando que 
parte do valor do capital social foi consumido nas atividades da empresa, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do Código 
Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se aos sócios o valor apurado nos livros contábeis no momento da resti-
tuição. Deliberação Tomada por Unanimidade e sem Qualquer Restrição. Após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade 
e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto da 
sociedade. Encerramento e Aprovação da Ata. - Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente 
ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes. André Kissajikian - Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa - 
Secretário. São Paulo, 16/09/2019. André Kissajikian - Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa - Secretário. Pelos sócios: André 
Kissajikian; TDSP Participações Ltda - José Jorge Lisboa Santos Rosa - Administrador; Stefano Maria Osorio Nigra - Administrador.
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Barrichello e Giaffone formam time
inédito de pais e filhos

Página 7

500 Milhas de Kart

Maior vencedor da história da prova com 10 triunfos, Rubens Barrichello dividirá o kart com os filhos Eduardo e Fernando
pela primeira vez; Felipe Giaffone estará na mesma equipe de Rubinho e com o filho Nicolas

Rubens Barrichello nas 500 Milhas de Kart 2017

Principal prova de enduran-
ce do kartismo brasileiro, a
500 Milhas de Kart Granja Vi-
ana terá uma equipe bastante
especial com duas famílias tra-
dicionais de pilotos. Rubens
Barrichello dividirá pela pri-
meira vez o kart com os filhos
Eduardo e Fernando na compe-
tição. O mesmo vai acontecer
com Felipe Giaffone, que es-
tará junto com o filho Nicolas
na corrida do dia 21 de dezem-
bro no Kartódromo Granja Vi-
ana. Eduardo e Fernando são
primos de Nicolas.

“É muito gratificante poder
anunciar que eu vou correr nas
500 Milhas de Kart Granja Vi-
ana em um grupo de família, que
vai ser muito legal. O Dudu e o
Fefo estarão no kart, além do
Nicolas Giaffone e do Felipe
Giaffone. Vai ser um grupo de
família que pela primeira vez
nós estamos estendendo um
pouco mais. A molecada já teve
o gosto de correr, mas não com
essa responsabilidade de andar
com dois adultos. Estou muito
feliz de anunciar isso e não vejo
a hora de estar no kart”, diz Bar-
richello.

A 500 Milhas de Kart teve
22 edições em sua história e
Barrichello venceu quase me-
tade delas. Ex-piloto de F1 e
atualmente na Stock Car, Rubi-
nho ganhou a prova 10 vezes,
sendo a última delas em 2017
junto com Eduardo, seu filho
mais velho (18 anos). Essa será
a primeira vez em que correrá
junto com Fernando, que é o
mais novo (14 anos). Giaffone
também está entre os maiores
vencedores da prova com cin-
co vitórias e verá de perto a
segunda participação do filho
Nicolas (14 anos).

“Vou ter a honra de dividir
novamente o meu kart com o
Rubinho, que é o maior vence-
dor da prova. Pela primeira vez
nós montaremos uma equipe em
que correremos junto com os
nossos filhos e isso me lembra
muito o espírito de como nas-
ceu as 500 Milhas em uma con-
fraternização de amigos para
comemorar o final da tempora-
da de 1997. Será muito especi-
al poder dividir o kart com o
Nicolas, meu filho, que foi
campeão sul-americano e vice
no Brasileiro de Kart no ano
passado”, diz Giaffone, que ga-

nhou as 500 Milhas pela últi-
ma vez em 2013.

A 500 Milhas de Kart é a
corrida de longa duração mais
democrática no kartismo mun-
dial, pois reúne na mesma pista
nomes consagrados na F1, Indy,
Fórmula E, Stock Car, Copa
Truck, F3 e também inclui pi-
lotos que são amadores, mas
que competem regularmente no
KGV durante o ano e tratam a
prova como principal evento da
temporada.

As inscrições para as 500
Milhas de Kart seguem abertas
no site oficial do Kartódromo
Granja Viana. A edição terá
duas classes correndo no mes-
mo grid: 500 Milhas e a Thun-
der Light, que tem um pacote
técnico mais econômico para
os pilotos amadores. Com um
valor fechado, todo o custo da
participação, incluindo inscri-
ção, pneus, combustível e mão
de obra são contemplados na
Thunder Light.

A 23ª edição das 500 Milhas
de Kart terá transmissão do Spor-
tv e do GloboEsporte.com no dia
21 de dezembro. A largada será às
10h da manhã.
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Após uma temporada produ-
tiva com pódios em todas as
seis etapas do Campeonato
Brasileiro de Enduro FIM, a
Power Husky, equipe oficial da
Husqvarna Motorcycles Bra-
sil,  faz balanço positivo da par-
ticipação dos quatro pilotos
durante a temporada. Invicto,
Nielsen Bueno confirmou o
seu sexto título no Enduro e o
terceiro com a Husqvarna,
como Campeão na E35; Cassi-
ano Tebaldi comemorou o pri-
meiro título com a marca,
como Campeão da E40; Gus-
tavo Pellin fechou a tempora-
da como vice-campeão da E3 e
Maurício Fernandes subiu ao
pódio como 3º na E45.

Com exceção dos experien-
tes pilotos Bueno e Fernandes
que já faziam parte da equipe
em 2018, a entrada de novos
pilotos nesta temporada foi
uma aposta certeira da marca.
Os gaúchos Pellin e Tebaldi
trabalharam arduamente e fina-
lizaram a temporada entre os
ponteiros. “Foi um campeona-
to super disputado, onde os cin-
co primeiros de cada categoria
são fortes concorrentes, trei-
naram e são bem competitivos
o que aumentou o nível da dis-
puta. E para nós foi bem grati-
ficante ter pilotos da Power
Husky sempre entre os Top5”,
afirma Fernandes, que além de
competidor é um dos diretores
da 2W & Fernandes Group,
responsável por representar a
Husqvarna no Brasil.

“Nielsen mais uma vez
comprovou sua superioridade
na E35, tanto que venceu todas

Equipe Power Husky
fecha temporada do
Brasileiro de Enduro
FIM com dois títulos

e balanço positivo
Após seis etapas disputadíssimas, equipe da Husqvarna
Motorcycles Brasil conquista dois títulos: com Nielsen
Bueno na E35 e Cassiano Tebaldi na E40. Gustavo Pellin
finaliza como vice-campeão (E3) e Maurício Fernandes
em 3º na E45

A bordo da FE 501, o gaúcho Pellin foi vice-campeão na E3

as etapas que disputou. Já Te-
baldi foi evoluindo ao longo do
ano, se adaptando a moto e le-
vou o título no final na E40. E
o Pellin que treinou com afin-
co, brigou pelo título e foi
guerreiro por ter conquistado
o vice-campeonato na E3. To-
dos estão de parabéns pelo tra-
balho e comprometimento
com a equipe e estamos muito
satisfeitos com os resultados
obtidos em 2019”, destaca
Fernandes.

Campeão pela terceira vez
com a marca, o mineiro Bue-
no ressalta: “Andar de Hus-
qvarna é um prazer, hoje é a
moto mais top do mundo, é
uma satisfação enorme fazer
parte deste time e trazer mais
este título para casa”. Já o ga-
úcho Tebaldi comemora o tí-
tulo no ano de estreia na equi-
pe. “A Husqvarna é uma das
melhores motos do mercado.
Foi muito fácil de me adaptar.
A FE 450 é uma moto muito
leve, potente, fácil de pilotar,
passa muita confiança pela qua-
lidade que a marca oferece.
Amei a moto e recomendo!”

“A participação da Power
Husky no Brasileiro de Endu-
ro foi um grande sucesso e fi-
camos muito orgulhosos do
nosso time. Isso mostra a for-
ça da marca Husqvarna e o es-
pírito de uma equipe vencedo-
ra e unida! Quero mais uma vez
agradecer o empenho e dedi-
cação de nossos pilotos e me-
cânicos durante a temporada”,
finaliza Raul Fernandes Jr, di-
retor da Husqvarna Motor-
cycles Brasil.
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Porto Alegre recebe a Liga NESCAU®
pela primeira vez neste final de semana

Maior competição esportiva estudantil do Brasil vai reunir mais de 1.300 meninos e meninas de 10 a 16 anos entre sábado e
domingo na PUC. A judoca bicampeã mundial Mayra Aguiar tem presença confirmada neste sábado (28)
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Disputa de vôlei feminino

Maior competição esportiva
estudantil do Brasil, a Liga NES-
CAU® amplia fronteiras em
2019. Após quatro anos sediado
exclusivamente em São Paulo, o
evento desembarca no Rio Gran-
de do Sul neste final de semana.
Neste sábado (28) e domingo
(29), o Parque Esportivo PUC,
em Porto Alegre, será o palco das
disputas para meninos e meninas
de 10 a 16 anos em busca de vi-
tórias e do aprendizado das lições
que só o esporte ensina. O tor-
neio ainda receberá uma visita
especial: a judoca olímpica
Mayra Aguiar.

A etapa de Porto Alegre da
Liga NESCAU® reunirá mais de
1.300 estudantes/atletas. Eles
competirão em seis modalidades
convencionais – futsal, vôlei,
handebol, basquete, atletismo e
tênis de mesa – e duas adaptadas
para pessoas com deficiência –
atletismo e tênis de mesa. As dis-
putas começam a partir das 8h e
seguem até às 18h, no ginásio e
nas quadras da Pontifícia Univer-

sidade Católica do Rio Grande
Do Sul (Avenida Ipiranga, 6690
– Partenon).

Bicampeã mundial, a gaúcha
Mayra Aguiar faz questão de
prestigiar a etapa gaúcha da Liga
NESCAU®. Afinal, a judoca é
uma das sete embaixadoras da
competição. “Já participei o ano
passado, na etapa final final, em
São Paulo, e foi muito legal es-
tar perto e interagir com a garo-
tada. Quando eu era criança, tive
meus ídolos perto e isso me in-
centivou. Agora, poder fazer esse
papel é uma alegria, especial-
mente no meu estado. É um or-
gulho fazer parte desse projeto.
Ajudar e incentivar as futuras
gerações é um privilégio”, garan-
te a atleta, que permanecerá no
evento das 11h30 às 13h. Entre
suas atividades estão entregar
medalhas aos atletas, interagir o
público e tirar fotos com os fãs.

Quem também vai conferir
de perto a garra e disposição da
‘gurizada’ do Rio Grande do Sul
é o head de marketing de bebi-

das da Nestlé, Rodrigo Lopes.
“Nosso objetivo é contribuir
com a formação de crianças e
jovens por meio do esporte e
seus valores, como coragem, au-
tonomia, confiança, responsabi-
lidade e superação. Levamos
muito a sério a ideia do ‘aqui
todo mundo joga’. Prova disso é
que somos pioneiros em montar
as tabelas com atletas e paratle-
tas nos mesmos dias e ambien-
tes para total inclusão. Levar a
nossa competição e os nossos
ideias para Porto Alegre é uma
alegria ”, explica.

Maior e melhor - Na quinta
edição a Liga NESCAU® reúne
mais de 12.200 atletas entre 10
e 16 anos, em três estados, na
disputa de 19 modalidades es-
portivas e paradesportivas. A
abertura foi no Clube Sírio, em
São Paulo, com a presença da
ginasta Flávia Saraiva, uma das
embaixadoras do campeonato ao
lado de Mayra Aguiar. Os demais
são a jogadora de vôlei Tandara,
o ídolo do futsal Falcão, o ex-
nadador Thiago Pereira, a para-
tleta Verônica Hipólito e o joga-
dor de basquete Yago.

A edição 2019 tem duração
de três meses. As finais estão
programadas para 7 de dezembro,
no ginásio do Pacaembu, em São
Paulo. Além das disputas na ca-
pital paulista e gaúcha, Pernam-
buco também passa a integrar o
calendário da Liga NESCAU®
(as disputas em Recife serão
nos dias 9 e 10 de novembro).
Com isso, o campeonato salta
de 8 mil participantes para
mais de 12 mil meninos e meni-
nos matriculados em mais de
500 escolas da rede pública, pri-
vada, ONGs e associações, clu-

bes e demais instituições.
O número de modalidades

também aumentou e traz novida-
des. Entre os esportes convenci-
onais, além de futsal, vôlei, bas-
quete, handebol, atletismo, gi-
nástica artística, natação, tênis
de mesa e judô, a inclusão de
surfe e skate agregam um toque
de radicalidade e modernidade.
Nas paradesportivas, ginástica e
bocha também entram na pro-
gramação, ao lado de atletismo,
basquete em cadeira de rodas,
tênis de mesa, vôlei sentado, na-
tação e judô.

A LigaNESCAU® tem orga-
nização técnica e operacional do
Grupo Speed. A comunicação e
conteúdo é da Ogilvy e o design
e experiências de marca por con-
ta da Futurebrand.

Curva ascendente - O histó-
rico comprova a vocação de cres-
cimento da Liga NESCAU®.
Entre 2017 e 2018, a competi-
ção cresceu de cinco para 15
modalidade, sendo seis opções
de paradesporto. O número de
participantes subiu de cinco para
mais de oito mil estudantes da
rede pública, privada, ONGs e
associações, clubes e demais
instituições. Agora, são 19 es-
portes e mais de 12 mil estu-
dantes. “Esse crescimento faz
com que acreditemos cada vez
mais na plataforma a fim de tra-
zer mais crianças e mais famí-
lias para participar. Outro gran-
de avanço foi trazer mais ativi-
dades adaptadas para termos,
efetivamente, um evento inclu-
sivo. Com isso, reafirmamos a
assinatura da Liga: aqui todo
mundo joga”, avalia Fabiana
Fairbanks, diretora da Unidade
Bebidas da Nestlé.
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Mercedes-Benz lança Novo Actros
A Mercedes-Benz lançou o Novo Actros

da linha de extrapesados, com novas e inédi-
tas tecnologias de segurança ativa que evitam
acidentes e protegem vidas: a 5ª e atual gera-
ção do Assistente Ativo de Frenagem (ABA
5), o Assistente de Ponto Cego, o Assistente
de Fadiga e o Programa Eletrônico de Estabi-
lidade (ESP). A esses sistemas juntam-se os
já disponíveis Controle de Proximidade e
Assistente de Faixa de Rolagem, fazendo do
Actros o caminhão mais seguro do Brasil.

O Novo Actros será o único caminhão de
série no mercado brasileiro que freia sozinho,
com tecnologias exclusivas baseadas em ra-
dar, sensores, câmeras e outros recursos. Outra
inovação é a inédita cabina, que foi desenvol-
vida especificamente para atender às caracte-
rísticas do mercado brasileiro. O seu design é
mais aerodinâmico, contribuindo para a redu-
ção no consumo de combustível.

Mas o que mais chama a atenção é o
desenho do interior da cabina. A nova cabina
amplia o espaço interno para o motorista e
acompanhante. Outro destaque é a altura
interna, que chega a 1,84 metro, facilitando a
movimentação. Além de mais espaço inter-
no, a partir de 2020, o Novo Actros terá
dois painéis digitais e tela touch screen para
um deles, espelhamento de celular e recarga
por indução. Ou seja, a Mercedes-Benz será
a primeira fabricante a lançar um caminhão
já na Era Digital.

Esses dois painéis interativos para cami-
nhões são exclusividade da marca no País: um
multimídia digital e um multifuncional touch
screen. A maioria das funções pode ser con-
trolada confortavelmente a partir dessas te-
las, o que reforça a imagem da marca como
inovadora e conectada, além de refletir a rea-
lidade do motorista pluglado e conectado.

Além de toda a tecnologia embarcada no
caminhão, outros destaques são a nova cama
e os novos bancos.

Com base em sua eficiência e na soma de
seus recursos, o Novo Actros entregará ao

cliente até 12% de redução no consumo de
combustível. Além disso, o Novo Actros tem
economia de até R$ 6 mil nos custos de ma-
nutenção preventiva e itens de desgaste por
ano. Com maiores intervalos de manuten-
ção, lubrificantes de alta performance e no-
vas tecnologias, o Actros terá 50% de redu-
ção nas paradas programadas para manu-
tenção e o tempo de revisão será otimizado
em até 15%. Outra vantagem é que o Novo
Actros está até 400 kg mais leve em compa-
ração com o modelo atual, o que garante mais
produtividade ao cliente.

Entre as inovadoras tecnologias do Novo
Actros voltadas à economia no consumo
destaca-se o novo câmbio totalmente auto-

matizado G291 Powershift 3, beneficiando
o melhor consumo de combustível, e o ex-
clusivo PPC (Predictive Powertrain Con-
trol), piloto automático preditivo, que oti-
miza o estilo de condução do motorista. Por
GPS, o PPC monitora a aceleração e a frena-
gem, prevê quando há subidas e descidas,
faz trocas de marcha de forma inteligente,
entre outras funções, o que ajuda o motoris-
ta a dirigir de forma adequada e econômica.

O piloto automático preditivo inova
também no quesito segurança. Esse sistema
possibilita que o motorista faça uma viagem
longa entre São Paulo e Cuiabá, por exem-
plo, sem precisar acelerar e frear, apenas
controlando o volante. É como num avião.

Ele põe o caminhão no piloto automático e
fica no comando das tecnologias.

Um caminhão ainda mais robusto,
feito para o Brasil

O Novo Actros mantém suas caracterís-
ticas de robustez e durabilidade para enfren-
tar as severas condições do transporte rodo-
viário de carga do Brasil. Entre suas inova-
ções, está a exclusiva suspensão metálica
Global TufTrac, mais leve e mais robusta,
que oferece mais carga útil, além da maior
disponibilidade do caminhão.

Outra inovação de robustez é o Discon-
nected Liftable Tandem - DLT, suspensor do
eixo trativo para caminhões 6x4. O diferenci-
al de mercado é que esta solução estará dis-

ponível para o Actros com freio a tambor.
Isso traz economia para o cliente, uma vez
que o eixo suspenso não paga pedágio e eco-
nomiza pneus quando o caminhão roda va-
zio.

O Actros também chega ao mercado com
uma nova geração do eixo traseiro, o New
Final Drive. Mais leve, resulta em menor
tara do caminhão, aumentando a capacidade
de carga líquida do veículo. Além disso, tam-
bém tem um novo gerenciamento de lubrifi-
cação interna do diferencial e maiores inter-
valos de troca de óleo.

Actros estreia no segmento de cami-
nhões rodoviários com tração 4x2

A partir de 2020, a linha Actros será
formada por três novos caminhões extrape-
sados rodoviários: os cavalos mecânicos
2045 4x2 (que marca a estreia do Actros na
categoria 4x2), 2548 6x2 e 2648 6x4. Além
desses modelos, o cliente terá também a opção
do consagrado Actros 2651 6x4. Com isso, a
marca aumenta as opções de escolha para os
clientes que operam no transporte de grãos,
carga seca, cargas frigorificadas, combustí-
veis, produtos químicos, gases, porta-con-
tainer e outras aplicações.

O motor Mercedes-Benz OM 460 do
Actros ganhou novas faixas de potência: 450
e 480 cv. Juntando-se ao motor de 510 cv, o
OM 460 assegura ótima performance e bai-
xa manutenção, oferecendo mais alternati-
vas para que os clientes escolham a faixa de
potência que melhor atenda suas demandas
operacionais com economia no consumo.

A maioria das peças dos caminhões
Mercedes-Benz são intercambiáveis entre
modelos da mesma família e até com veícu-
los de outra família. O motor OM 460, por
exemplo, tem a maior parte de suas peças
em comum com o OM 457 da linha Axor de
extrapesados. Essa é uma grande vantagem
para os clientes, pela facilidade de reposi-
ção de peças e pela familiaridade das equi-
pes de oficina.

Nacionais

Motos

A Honda apresenta a linha 2020 do mo-
delo NC 750X que chega ao mercado com
três novas opções de cores: azul perolizado,
vermelho perolizado e verde fosco, e o mes-
mo protagonismo que a fez ser referência no
segmento de crossovers, graças a sua capa-
cidade de bagagem no compartimento dian-
teiro, economia de combustível e posição de
pilotagem confortável.

Singular em múltiplos aspectos, a Hon-
da NC 750X versão 2020 merece destaque
no prático compartimento de 22 litros posi-
cionado onde usualmente está o reservató-
rio de combustível, entre guidão e banco,
capaz de acomodar um capacete integral,
bagagens ou pequenos volumes.

O robusto chassi de aço tipo Diamond
foi desenhado para abrigar o tanque de
combustível sob o assento do condutor, o
que resultou em uma melhor centralização
das massas e consequente equilíbrio dinâ-
mico. O motor OHC bicilíndrico arrefeci-
do a líquido e alimentado pelo sistema de
injeção eletrônica PGM-FI, tem 745 cm3,
54,5 cv a 6.250 rpm e torque máximo de
6,94 kfgf.m a 4.750 rpm. Tais números
indicam um caráter específico, que privi-
legia uso em baixas e médias rotações e,
consequentemente, maior economia e ro-
bustez. Marcas de consumo médio de até
30 km/l ou mais são possíveis, cifra não
usual para uma moto de 750cc.

A segurança proporcionada pela frena-
gem a disco com ABS em ambas rodas tem
nas suspensões exatas coadjuvantes: à fren-

Novo BMW 320i chega nas concessionárias

Após campanha de pré-venda, o novo
BMW 320i faz sua estreia na rede de con-
cessionárias autorizadas da BMW no País
em condições especiais de compra. Válida
em todo território nacional, a ação oferece o
BMW 320i Sport 2019/2020, com pintura
sólida, com desconto de R$ 8 mil para com-
pra à vista – de R$ 195.950 por R$ 187.950
– e cashback de R$ 2 mil. Além desses in-
centivos, disponibilizados por meio de uma
parceria entre a BMW do Brasil e a BMW
Serviços Financeiros, a nova campanha tem
como destaque taxas de juros especiais –

abaixo de 1% a.m. – para planos de financi-
amento em 24 meses, entre elas, o plano
Sign & Go, com entrada de R$ 59.990, mais
24 parcelas mensais de R$ 2.717 e parcela
final de R$ 93.975, no 24º mês, com a opção
de garantia de recompra do concessionário
ao término do contrato.

O principal diferencial da BMW Servi-
ços Financeiros em relação as outras insti-
tuições financeiras é a flexibilidade dos pla-
nos de financiamento. Além dos planos tra-
dicionais, o cliente pode optar por incluir
parcelas intermediárias no seu financiamen-

to, solução adequada para quem espera um
aumento na capacidade de pagamento em
determinados meses (13º salário, bônus,
etc.), ou ainda, incluir uma parcela de maior
valor no final do financiamento.

Produzido na fábrica do BMW Group
em Araquari (SC) e equipado com um motor
BMW TwinPower Turbo de quatro cilin-
dros em linha e 1.998 cm³, com 184 cavalos
de potência (5.000 a 6.500 rpm) e torque de
300 Nm (1.350 a 4.000 rpm), o novo BMW
320i é oferecido em três versões de acaba-
mento: 320i Sport, 320i Sport GP e 320i M
Sport. O conjunto motriz, que inclui ainda
tração traseira e câmbio automático de oito
marchas, faz com que o sedã acelere de 0
(zero) a 100 km/h em 7,1 segundos e atinja a
velocidade máxima de 240 km/h.

Versões, preços e equipamentos
BMW 320i Sport (R$ 187.950) — En-

tre os principais equipamentos destacam-se
o ar condicionado automático digital com
controle de três zonas; iluminação ambiente
interna; pacote interno de conveniência; ro-
das de liga leve V spoke aro 18; volante es-
portivo revestido de couro; acabamento in-
terno em Alumínio Mesheffect; acabamento
externo BMW individual em High-gloss Sha-
dow Line; pacote Sport; revestimento dos
bancos em Sensatec; retrovisores externos
com declinação e rebatimento; bancos dian-
teiros esportivos e com ajustes elétricos e
lombar para motorista e passageiro; moni-
toramento da pressão dos pneus; pneus
BMW Star Marking com tecnologia Run-

Novas cores da Honda
NC 750X 2020

te um garfo telescópico com 153,5 mm de
curso, atrás o sistema de monoamortecimen-
to Pro-Link garante curso de 150 mm e pos-
sibilita ajuste na pré-carga da mola.

Tecnologia e modernidade
Seja para uso no dia a dia ou para via-

gens, a iluminação em LED e o completíssi-
mo painel LCD – que permite customizar
suas cores – são características que favore-
cem a capacidade de rodar em segurança em
quaisquer condições. Outro acessório fun-
damental é o para-brisa, compacto mas ca-
paz de garantir conforto em velocidades ro-
doviárias sem no entanto prejudicar a mane-
abilidade e praticidade em uso urbano.

A ergonomia é outro ponto de destaque
da NC 750X, na qual a relação entre o gui-
dão elevado, assento em dois níveis e peda-
leiras foi estudada para oferecer conforto a
passageiro e condutor, assim como o corre-
to domínio da motocicleta. Outro aspecto
da praticidade são as alças laterais situadas
na rabeta, que facilitam a fixação de bagagem
e servem de apoio ao passageiro.

A Honda NC 750X 2020 será oferecida
em três cores, azul perolizado, vermelho pe-
rolizado e verde fosco. Com 3 anos de ga-
rantia, sem limite de quilometragem, além de
suporte Honda Assistance para todo terri-
tório nacional e em 4 países da América do
Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai e
Paraguai), o novo modelo chega ao mercado
com preço público sugerido de R$ 33.980.
O valor tem como base o Estado de São Pau-
lo, sem despesas de frete e seguro.

Importados

Flat; transmissão automática esportiva com
shift paddle; controle de cruzeiro; faróis de
neblina em LED; faróis full-LED; Parking
Assistant; serviços de Concierge; serviços
remotos; chamada de emergência inteligen-
te; BMW Teleservices; serviços Connecte-
dDrive e Pacote Connected.

BMW 320i Sport GP (R$ 199.950) —
Principais equipamentos da versão BMW
320i Sport, mais preparação para Apple
CarPlay; sistema de som HiFi; teto solar
elétrico; sistema Driving Assistant; BMW
Comfort Access 2.0; pacote Connected Pro-
fessional (substitui pacote Connected), sis-

tema BMW Live Cockpit Professional e
Assistente Pessoal Inteligente BMW (Inte-
lligent Personal Assistant).

BMW 320i M Sport (R$ 217.950) —
Principais equipamentos da versão BMW
320i Sport GP mais Pacote M Sport; roda
de 19 polegadas M Double Spoke (substitui
roda de 18 polegadas); controle de cruzeiro
adaptativo (substitui controle de cruzeiro);
cinto de segurança M Sport; direção espor-
tiva variável; revestimento do teto em An-
thracite; suspensão M Sport e sistema de
som surround Harman Kardon (substitui
sistema de som HiFi).

Novo Audi A7 Sportback
A Audi do Brasil apresentou seu mais

recente lançamento: o A7 Sportback, mode-
lo que alia elegância, esportividade e tecno-
logia. Ele oferece o desenho de um coupé, o
espaço de um sedan e a versatilidade de um
stationwagon. Na frente, a grade Singlefra-
me, os faróis estreitos, as entradas de ar com
contorno encorpado e a extremidade dian-
teira plana transmitem em um relance a es-
portividade deste Gran Turismo. Os faróis,
com uma assinatura exclusiva, destacam o
assunto de design.

É equipado com motor 3.0 TFSI, que
desenvolve 340 cv de potência e torque de
500 Nm, e transmissão S tronic de sete velo-
cidades, com trocas de marcha rápidas e su-
aves. O A7 faz de 0 a 100km/h em 5,3 se-
gundos. Já a tração quattro usa a eficiente
tecnologia ultra, que ativa a tração nas qua-
tro rodas conforme necessário.

A Audi trouxe ao A7 um vasto conjunto
de sistemas de assistência para tornar a vida
mais fácil e segura para o motorista e os
passageiros em diversas situações. Um dos
principais é o Traffic Jam Assist, que alia o
controle de cruzeiro adaptativo com o Audi
Lane Assist para criar um sistema de assis-
tência de condução. Em utilização, ele man-
tém o veículo dentro de sua faixa e controla
aceleração e frenagem para manter a distân-
cia do veículo da frente, por exemplo. Em
situações de trânsito pesado, o sistema é
uma grande vantagem ao trazer conforto ao

motorista.
O novo Audi A7 segue a estratégia glo-

bal de digitalização do recém-lançado Q8. A
arquitetura do interior se mescla sem emen-
das com o novo conceito operacional no con-
sole central e painel, que trazem dois gran-
des displays sensíveis ao toque de alta reso-
lução. Na tela superior de 10,1" o display
traz o MMI que exibe diversas informações,
como interface com smartphones com An-
droid e iOS, informações de navegação, sele-
ção de rádio e o Audi Drive Select com 5

funções de direção: Comfort, Dynamic, Effi-
ciency, Indivudal e Auto. O display inferior
de 8,6", montado no console do túnel cen-
tral, fornece acesso ao controle de climatiza-
ção, funções de conforto e entrada de texto.

O Audi A7 Sportback é oferecido em
versão única, Performance, e está disponí-
vel a partir de R$ 456.990. Até 30 de setem-
bro os clientes interessados podem aprovei-
tar as condições especiais de pré-venda para
ambos: valorização de R$30.000 no usado e
inclusão das duas primeiras revisões.
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