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Bolsonaro: criminoso é quem
deve temer a lei, não o cidadão

Endividados e inadimplentes
crescem em setembro, aponta CNC
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Medo do desemprego cai e satisfação
com a vida aumenta, diz pesquisa

Governo lança programa
Salve Uma Mulher

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 4 de outubro de 2019www.jornalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

15º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens de
manhã e pancadas
de chuva à tarde. À
noite a chuva pára.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,08
Venda:       4,08

Turismo
Compra:   4,07
Venda:       4,31

Compra:   4,48
Venda:       4,48

A rodada de fim de semana
do Campeonato Paulista de
Vôlei feminino terá dois im-
portantes clássicos, envolven-
do os quatro primeiros colo-
cados na classificação geral da
competição no momento. Na
sexta-feira, o Sesi Vôlei Bau-
ru, vice-líder e único invicto no
torneio, terá pela frente o São
Paulo F.C./Barueri, terceiro
colocado, tentando manter o
aproveitamento de 100% (três
jogos e três vitórias). A partida
começará às 19h30, no ginásio

Rodada de clássicos no
Paulista feminino

José Correa, em Barueri.
Ainda na sexta-feira e no

mesmo horário, o São Cris-
tóvão Saúde/São Caetano re-
ceberá o Vôlei Valinhos, no
ginásio Lauro Gomes, em
São Caetano do Sul. O jogo
terá transmissão ao vivo e
online pela TVNSports. Os
fãs poderão acompanhar a
partida em todo o Brasil no
endereço https://
spvolei.tvnsports.com.br/,
pela internet, celular ou ta-
blet.                          Página 8

Campos do Jordão será
tomada pelos veículos

Mitsubishi neste sábado

Podem participar veículos Mitsubishi 4x4
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A cidade turística de Cam-
pos do Jordão (SP), conhecida
por suas belas paisagens, boas
pousadas e restaurantes, será
palco de mais uma etapa dos ra-
lis Mitsubishi Motorsports, de
regularidade, e Mitsubishi Ou-
tdoor, de estratégia e tarefas. A
Nação 4x4 já está na contagem
regressiva para curtir as trilhas
off-road e movimentar a região.

Os inscritos vão percorrer,
a bordo de seus veículos 4x4,
também caminhos de cidades
vizinhas como São Bento do
Sapucaí, Brasópolis, Santo An-
tônio do Pinhal, Monteiro Lo-
bato, São Francisco Xavier e
Sapucaí Mirim.         Página 8

Gianluca Petecof volta a
acelerar em Mugello

Gianluca Petecof

O brasileiro Gianluca Pete-
cof volta neste fim de semana ao
palco de suas primeiras pole po-
sition e vitória no Italiano de Fór-
mula 4, em Mugello, na penúlti-
ma etapa da temporada 2019.
Vencedor de quatro corridas no
campeonato, o piloto da Acade-
mia Shell Racing está na disputa
direta pelo título.

Com a temporada da F4 Ale-
mã encerrada, o foco do piloto
da equipe Prema passa a ser to-
tal no Italiano, e o representante
da Academia da Ferrari vai enca-
rar um dos circuitos mais seleti-
vos da temporada.           Página 8
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11º Circuito Montanhês de
Ciclismo receberá inscrições

até dia 7

Circuito Montanhês de Ciclismo

O 11º Circuito Montanhês
de Ciclismo acontecerá no dia
13 de outubro, na cidade de
Mairiporã, na região metropo-
litana de São Paulo. A prova terá
percurso de cerca de 80 km
para a maioria das categorias,
com largada, às 9h, no centro
da cidade, na Avenida Antônio

de Oliveira, e chegada no
Pico Olho D’Água. O evento,
organizado pela Associação
Desportiva Facex, reunirá al-
guns dos principais atletas e
equipes do país.

O prazo para inscrições na
prova deste ano vai até o dia 7
de outubro.                  Página 8
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Países do G4
reiteram
apoio à

reforma do
Conselho de
Segurança
da ONU

A maioria dos Estados-
membros da Organização das
Nações Unidas (ONU) apoia
firmemente a reforma de seu
Conselho de Segurança e o Bra-
sil, juntamente com a Alema-
nha, a Índia e o Japão, integram
o grupo de países candidatos a
compor esse colegiado, diz
declaração conjunta dos quatro
países divulgada na noite da
quarta-feira (2).

De acordo com a declara-
ção, em 25 de setembro de
2019, os ministros das Rela-
ções Exteriores dos países-
membros do G4 (Brasil, Ín-
dia, Japão e Alemanha), reu-
niram-se durante a 74ª sessão
da Assembleia Geral das Na-
ções Unidas, em Nova York.
Nessa reunião, eles reitera-
ram o compromisso com uma
reforma a curto prazo e
abrangente do Conselho de
Segurança.                   Página 3

EUA devem
impor tarifas
adicionais a
importações

da União
Europeia

Os Estados Unidos (EUA)
pretendem impor à União Eu-
ropeia tarifas adicionais de até
25%. Esta é a medida mais re-
cente em decorrência da dispu-
ta comercial sobre aeronaves.

A Organização Mundial
do Comércio (OMC) auto-
rizou, na quarta-feira (2),
que os Estados Unidos pros-
sigam com as medidas reta-
liatórias.                    Página 3
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Ministra Damares Alves

O Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH) lançou  na quinta-fei-
ra (3) o projeto Salve Uma Mu-
lher, que consistirá em treinar
servidores e empregados públi-
cos para dar suporte a mulheres
vítimas de violência. Na primei-
ra etapa do projeto, 476 mil pes-
soas receberão treinamento.

Desse total, 340 mil são
agentes do Ministério da Saúde,

106 mil funcionários dos Cor-
reios, 30 mil conselheiros tute-
lares e 1.722 profissionais do
quadro da Defensoria Pública da
União. A projeção, porém, é de
que, em dez meses, 2 milhões de
pessoas passem pela capacita-
ção, já que a expectativa é que
abranja profissionais de beleza e
de academias esportivas e líde-
res religiosos. Além da capaci-
tação de funcionários da inicia-

tiva privada através de uma plata-
forma EaD (estudo a distância),
estão previstas as criações de
grupos de multiplicadores volun-
tários e grupos de apoio.

Segundo a ministra titular da
pasta, Damares Alves, o ensina-
mento abrange a identificação
de uma situação abusiva, mas
não se resume somente a isso.
Ou seja, os instrutores também
ensinarão a orientar a buscar
ajuda das autoridades compe-
tentes para garantir sua segu-
rança. Desse modo, os alunos
terão condições de informar
como se presta uma queixa con-
tra o agressor e como a mulher
agredida pode acessar serviços
públicos.

“Se perguntar aqui a vocês,
sabem o que dizer a uma mulher
quando percebem que está ma-
chucada? Diriam para procurar
antes a delegacia, o promotor, o
delegado, o IML [Instituto Mé-
dico Legal] ou para ligar para o
Ligue 180 [Central de Atendi-
mento à Mulher em Situação de
Violência]? As pessoas, às vezes,
não sabem o que dizer. Página 4

Depois de dois aumentos
consecutivos, o Índice de
Medo do Desemprego caiu
1,1 ponto em relação a junho
e ficou em 58,2 pontos em
setembro. Com isso, o indi-
cador está 7,5 pontos abaixo
do registrado em setembro do
ano passado.

Mesmo assim, continua
acima da média histórica, que
é de 50,1 pontos. As informa-
ções são de pesquisa divulgada
na quinta-feira (3) pela Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI). O indicador varia de
zero a cem pontos. Quanto
mais alto o índice, maior é o
medo do desemprego.

A maior queda no medo do

desemprego foi verificada en-
tre as pessoas com menor es-
colaridade e renda. Entre os
que têm até a quarta série do
ensino fundamental, o indica-
dor caiu 5,4 pontos e saiu de
65,1 pontos em junho para
59,7 em setembro. Entre os
que recebem até um salário
mínimo, o medo do desempre-
go recuou 4 pontos, passando
de 72,8 em junho para 68,8 em
setembro.

O medo do desemprego é
maior entre os moradores da
região Nordeste, onde alcançou
69,7 pontos – a região foi a
única a registrar aumento do
medo do desemprego em se-
tembro.                    Página 3

A Secretaria de Estado da
Saúde inicia nesta segunda-feira
(7), em parceria com municípi-
os e o Ministério da Saúde, a
campanha de vacinação contra o
sarampo para alcançar crianças
ainda não imunizadas contra a
doença.

A vacina tríplice viral prote-
ge contra sarampo, rubéola e ca-

SP inicia campanha de
vacinação contra sarampo
a partir de segunda-feira

xumba. Até 25 de outubro, as
doses estarão disponíveis em to-
dos os postos de vacinação do
Estado de São Paulo para crian-
ças a partir de 6 meses e com
menos de 5 anos. No sábado
(19), haverá o “Dia D”, quando
os postos de saúde estarão aber-
tos para facilitar o acesso dos
pais e responsáveis.     Página 2

MEC desbloqueia 679 bolsas
de pós-graduação

O Ministério da Educação
(MEC) anunciou,  na quinta-fei-
ra (3), o desbloqueio de 679 bol-
sas de pós-graduação, cuja reno-
vação havia sido congelada por
falta de recursos. Segundo o pre-
sidente da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes), Anderson
Ribeiro Correia, as bolsas serão
disponibilizadas às instituições

de ensino superior nos próximos
dias.

Ao todo, serão liberadas 271
bolsas de mestrado, com valor de
R$ 1,5 mil mensais; 304 bolsas
de doutorado, de R$ 2,2 mil men-
sais; e 104 de pós-doutorado, de
R$ 4,1 mil por mês.

Todas as bolsas serão oferta-
das em cursos nota 4, com ten-
dência de melhora.       Página 4
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Governo de SP garante R$ 4 bi no
Senado para investimentos no Estado

O Senado aprovou na quarta-
feira (2) que o Estado de São
Paulo receba aproximadamente
R$ 4 bilhões em empréstimos
internacionais (equivalente a
US$ 933 milhões) para investi-
mento na construção de mono-
trilho, despoluição do rio Tietê,
obras de saneamento e moder-
nização da gestão fiscal.

“Demonstra a qualidade dos
projetos, que tem o objetivo de
melhorar ainda mais o sistema
de transportes e uma iniciativa
de grande impacto ambiental e
urbano. Revela também o pres-

tígio do Governador João Do-
ria”, disse o Secretário Espe-
cial e Chefe do Escritório de
Representação do Estado de
São Paulo em Brasília, Antonio
Imbassahy.

O Governo de São Paulo
teve autorização para receber R$
1,2 bilhão (US$ 296 milhões)
em empréstimos com o Banco
de Desenvolvimento da Améri-
ca Latina (antiga Corporação
Andina de Fomento, CAF) para
a implantação do monotrilho da
Linha 17 – Ouro. Quando pron-
ta, a linha terá 7,7 km ligando o

aeroporto de Congonhas à Esta-
ção Morumbi, da CPTM.

A Sabesp foi autorizada a
contratar empréstimos que so-
mam R$ 2,3 bilhões (ou US$
550 milhões). Os recursos se-
rão destinados para a despolui-
ção do rio Tietê, com R$ 1,3
bilhão do Banco Internacional
para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), e para o
Programa de Sustentabilidade
e Inclusão aos Serviços de Sa-
neamento e Preservação da
Água para Abastecimento Pú-
blico, com R$ 1 bilhão do

Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID).

Além disso, o Governo de
São Paulo poderá receber um
empréstimo de R$ 361 mi-
lhões (US$ 87 milhões) Ban-
co Interamericano de Desen-
volvimento (BID) para moder-
nização da gestão fiscal do
Estado, o Profisco.

As autorizações foram apro-
vadas em reunião extraordinária
da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado. O
garantidor dos empréstimos será
o Governo Federal.

SP inicia campanha de vacinação contra
sarampo a partir de segunda-feira
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Campanha de Vacinação contra o Sarampo

A Secretaria de Estado da Saú-
de inicia nesta segunda-feira (7),
em parceria com municípios e o
Ministério da Saúde, a campanha
de vacinação contra o sarampo
para alcançar crianças ainda não
imunizadas contra a doença.

A vacina tríplice viral prote-
ge contra sarampo, rubéola e
caxumba. Até 25 de outubro, as
doses estarão disponíveis em
todos os postos de vacinação do
Estado de São Paulo para crian-
ças a partir de 6 meses e com
menos de 5 anos. No sábado
(19), haverá o “Dia D”, quando
os postos de saúde estarão aber-
tos para facilitar o acesso dos
pais e responsáveis.

O público-alvo da campanha
deve ser levado aos postos de
saúde, preferencialmente com a
carteirinha de vacinação, para que
um profissional verifique a ne-
cessidade de aplicação da dose.

“A tríplice viral protege con-
tra sarampo, caxumba e rubéo-
la. Mantê-la em dia é a melhor
forma de prevenção e, por isso,
convocamos as mães, pais, fa-
miliares e responsáveis para le-
varem os pequenos aos postos
durante esta campanha”, diz a Di-
retora de Imunização da Secreta-
ria, Helena Sato.

O calendário nacional de va-
cinação prevê a aplicação da trí-
plice aos 12 meses e também aos
15 meses para reforço da imuni-
zação com a tetraviral, que prote-
ge também contra varicela. Neste
ano, os bebês com menos de 12
meses também devem receber a
chamada “dose zero”, que não é
contabilizada no calendário.

Contraindicações
A vacina é contraindicada

para bebês com menos de 6 me-
ses. A recomendação para os
pais e responsáveis por crianças
nessa faixa etária é evitar expo-
sição a aglomerações, manter

higienização adequada, ventila-
ção adequada de ambientes, e
sobretudo que procurem imedi-
atamente um serviço de saúde
diante de qualquer sintoma da
doença, como manchas ver-
melhas pelo corpo, febre, co-
riza, conjuntivite, manchas
brancas na mucosa bucal. So-
mente um profissional de saú-
de poderá avaliar e dar as reco-
mendações necessárias.

A Secretaria também orientou
que as salas de vacinação façam a
triagem de crianças que tenham
alergia à proteína lactoalbumina,
presente no leite de vaca, para que
estas recebam a dose feita sem
esse componente.

Outros públicos
A campanha também terá

uma segunda fase neste ano, fo-
cada em jovens de 20 a 29 anos.
A ação acontecerá entre os dias
18 e 30 de novembro, quando
acontecerá outro “Dia D”. Esse
grupo poderá receber a dose da
tríplice ou da dupla viral (saram-
po e rubéola), conforme a indi-
cação do profissional de saúde.

Os municípios devem se-
guir realizando ações de blo-
queio diante da notificação de

casos da doença.
A vacina é contraindicada

para pessoas imunodeprimidas e
gestantes. Pessoas nascidas antes
de 1960, na sua maioria, já tive-
ram a doença na infância e possu-
em imunidade (proteção) por
toda a vida, não necessitando
ser vacinadas, conforme diretriz
do Ministério da Saúde. As pes-
soas que tiverem dúvidas quan-
to à imunização adequada de-
vem procurar um posto, com a
carteira vacinal em mãos, para
que um profissional de saúde
verifique a necessidade de apli-
cação, que ocorrerá de forma “se-
letiva”, ou seja, apenas em quem
tiver alguma pendência.

O Programa Estadual de Imu-
nização prevê que crianças e adul-
tos, com idade entre um ano a 29
anos, devem ter duas doses da va-
cina contra o sarampo no calen-
dário. Acima desta faixa, até 59
anos, é preciso ter uma dose. Não
há indicação para pessoas com
mais de 60 anos, pois esse pú-
blico potencialmente teve con-
tato com o vírus, no passado.

Cenário epidemiológico
O Centro de Vigilância Epi-

demiológica estadual realiza

monitoramento contínuo da cir-
culação do vírus. Neste ano, até
o momento, há 5.411 casos con-
firmados laboratorialmente.
Considerando que o vírus já cir-
cula em todo o território paulis-
ta, conforme prevê no Guia de
Vigilância Epidemiológica do
Ministério da Saúde, a partir de
agora o Estado passa também
confirmar casos com base no
critério clínico-epidemiológico
(ou seja, com base em sintomas
e avaliação médica), confirman-
do outros 976 casos. Cerca de
59% do total de casos se con-
centram na capital.

 Todos os óbitos pela doen-
ça têm confirmação laboratori-
al. Neste ano, houve oito mor-
tes decorrentes de complica-
ções pelo sarampo. No final de
agosto foram confirmadas três
vítimas: um homem de 42 anos,
da capital sem histórico de
imunização contra a doença; e
dois bebês – uma menina de
quatro meses, de Osasco, e um
garoto de nove meses, da cida-
de de São Paulo.

Na última semana de setem-
bro, outros dois óbitos na capi-
tal: uma mulher de 31 anos sem
histórico de vacinação, e um bebê
do sexo masculino de 26 dias.
Nesta quarta-feira (2), quatro mor-
tes também tiveram confirmação,
sendo uma na capital (bebê do
sexo feminino, com 11 meses e
não vacinada); uma de Itanhaém
(mulher de 46 anos, com condi-
ções de risco); uma de Francisco
Morato (mulher de 59 anos, sem
histórico vacinal); e uma de Osas-
co (homem de 25 anos, sem re-
gistro de vacinação).

São consideradas pessoas
com condição de risco os porta-
dores de doenças crônicas, como
diabetes, hipertensão e imunode-
primidos, que podem ficar mais
vulneráveis à infecção e evolução
com maior gravidade.

Operação contra fraudes em bilhetes
de transporte detém 29 pessoas

Nesta quinta-feira (3), a Se-
cretaria de Segurança Pública do
Estado deflagrou uma operação
para combater fraudes e o uso
indevido de bilhetes eletrônicos
de transporte. As atividades re-
sultaram em 29 pessoas detidas
e mais de 1,2 mil cartões apre-
endidos.

“Há dois meses, nós nos reu-
nimos com representantes das
polícias para discutir a ação e,
após dez dias de diligências e
serviço de inteligência para iden-
tificar o grupo, os policiais fo-
ram a campo”, explica o 1º te-
nente Diego Franchi Lemes, do
7º Batalhão de Ações Especiais
de Polícia (Baep).

Abrangência
A ação contou com o empe-

nho de cerca de 80 policiais e
20 viaturas. A iniciativa foi re-
alizada de forma simultânea
em quatro grandes terminais
de transporte público da capi-
tal e Grande São Paulo: Armê-
nia, Perus, Carapicuíba e San-
to André.

Durante os trabalhos, as
equipes identificaram um veí-
culo que fazia o transporte dos
cartões. Além disso, os poli-
ciais também descobriram
uma casa na região de Perus
que servia como quartel para
praticar as fraudes.

Os fraudadores inseriam
os créditos irregulares em
cartões ilegais e compravam
bilhetes de terceiros para uso
indevido. Eles se posiciona-
vam perto das catracas nas es-

tações e janelas de ônibus e,
desta forma, ofereciam o uso
do bilhete irregular por um
valor menor do que a tarifa.

As polícias detiveram 29
pessoas durante a operação –
entre eles, dois adolescen-
tes. Quatro notebooks, 1.255
cartões, oito celulares, cer-
ca de R$ 4 mil e um caderno
com anotações relacionadas
ao esquema também foram
apreendidos.

Investigação
Os detidos foram encami-

nhados para a sede do Depar-
tamento Estadual de Investiga-
ções Criminais (Deic), na ca-
pital, e às unidades da seccio-
nal de Carapicuíba e a Dele-
gacia de Investigações Sobre

Entorpecentes (Dise) de San-
to André.

“Estamos realizando oiti-
vas com apoio de técnicos da
SPTrans para confirmar se es-
ses cartões possuem créditos
fraudados”, salienta o delega-
do Carlos Henrique Ruiz, ti-
tular da 4ª Delegacia de Inves-
tigações sobre Fraudes Patri-
moniais Praticadas por Meios
Eletrônicos.

“Caso seja comprovado o
crime, os envolvidos pode-
rão ser autuados por esteli-
onato, associação criminosa
e organização criminosa”,
acrescenta o delegado. As
invest igações prosseguem
para identificar outros envol-
vidos, além de compradores
e beneficiários.

Em SP, setor audiovisual terá acesso
 a R$ 200 milhões em linhas de crédito

O setor audiovisual é um
dos que mais crescem no Bra-
sil atualmente. São mais de 12
mil empresas em todos os elos
de suas cadeias produtivas. E
mais de 300 mil postos de tra-
balho, de acordo com dados da
Ancine.

A contribuição para o PIB
do país chega a 0,46%. São Pau-
lo é o principal centro de pro-
dução, distribuição e exibição
de conteúdos, destacando-se
em segmentos como games, ci-
nema, TV e VOD, entre outros.

De olho no imenso poten-
cial deste setor para a geração
de emprego, renda e desenvol-

vimento, o Governo de São
Paulo lança, nesta quarta-feira
(2), o Programa de Investimen-
to no Setor de Audiovisual de
São Paulo (ProAV SP), que
terá, ao longo dos próximos
anos, uma série de medidas
com o objetivo de estimular as
empresas de audiovisual de to-
das as regiões do estado.

O anúncio das primeiras li-
nhas do programa acontece du-
rante a Expocine, maior even-
to da América Latina voltado à
indústria cinematográfica.

De acordo com o Secretá-
rio de Cultura e Economia Cri-
ativa, Sérgio Sá Leitão, a par-

ceria é um marco para as em-
presas do setor audiovisual de
São Paulo. “Um dos principais
desafios para as empresas de
produção, distribuição, exibi-
ção e infraestrutura é o acesso
a capital para financiar seus
planos de expansão e também
o fluxo de caixa dos projetos”,
explica. “Estamos suprindo
esta lacuna com as linhas lan-
çadas agora no âmbito do Pro-
AV SP”, diz Sá Leitão.

A Desenvolve SP, institui-
ção financeira do Governo de
São Paulo, disponibilizará,
dentro do ProAV SP, duas li-
nhas de financiamento para

micro, pequenas e médias em-
presas da economia criativa e
do setor audiovisual como pro-
dutoras, distribuidoras e desen-
volvedoras de games, entre
outras com atividades afins,
que estejam regulares nos âm-
bitos fiscal e de crédito.

Além das linhas de crédito
disponíveis, o ProAV SP tam-
bém vai contar com um Fundo
de Investimento em Participa-
ção direcionado ao setor. O
novo FIP já está em estudo e
deve ter um capital de até R$
150 milhões para investimen-
to no desenvolvimento do se-
tor audiovisual paulista.

cesar@cesarneto.com
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.
CÂMARA (SP)
Advogado e vereador Caio Miranda (PSB) inconformado com

decisão do Tribunal de Justiça (SP), cassando liminar que impe-
dia a continuidade da transformação do elevado ‘Minhocão’ em
Parque. Considera que a decisão é meramente política. O MP-SP
tá junto com Caio e haverá julgamento do mérito    

.         
PREFEITURA (SP) 
É sempre bom saber que um sobrinho ouve um tio com algum

respeito. Pois é isso que tá rolando entre Bruno Covas (PSDB) e
o tio-vereador Mario Covas (ex-PSDB no PODEMOS). Depen-
dendo do resultado das eleições 2020, terão dado à política um
caso de família no sentido da convivência 

.                                
ASSEMBLEIA  (SP)
Deputados da bancada (maior da ALESP) do PSL terão en-

contro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (despedindo-
se do mandato pra assumir a Embaixada nos USA de Trump). En-
tre os temas da hora, a definição de qual dos deputados pode ter
candidatura à prefeitura paulistana 2020. Janaina tá fora            

.
GOVERNO  (SP) 
João Doria (dono do seu PSDB ‘de centro’) esteve ontem

cumprindo sua visita mensal na ALESP. Pra quem até outro dia se
apresentava com gestor (não político), periga superar a carreira
meteórica de Jânio Quadros. Caso consiga ser eleito à Presidên-
cia 2022, Doria terá dado aula magna sobre Poder       

.
CONGRESSO  (BR)          
Entre os deputados que votaram a favor dos novos benefícios

que os partidos podem ter a partir de 2020, destaque pros donos
ou sócios preferenciais: Arnando Jardim (Cidadania ex-PPS),
Baleia Rossi (MDB), Samuel Moreira (PSDB), Rui Falcão (PT
do Lulismo) e Celso Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB) 
                       

.
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro sendo Bolsonaro, até o fim do 1º mandato e caso

seja reeleito sendo ainda mais o Bolsonaro que sempre foi. Quem
não compreendeu isso, não compreendeu a essência da existên-
cia humana. E quem não compreende a essência da nossa exis-
tência não compreende a vida como ela é         

.
JUSTIÇAS (BR)
Enquanto o Pacote Anticrime de Moro não é embrulhado, um

veteraníssimo advogado - que acredita mais nos banqueiros que
nos juristas supremos brinca: “o próximo pós-julgamento da nossa
Corte divina pode ser questionar o que Jesus foi fazer quando
visitou o Inferno” ?  

.
HISTÓRIAS 
Vem aí a CNN (canal a cabo) Brasil. Não vai acabar com Glo-

bo e muito menos com Record. Vem pra ser mais uma empresa
de um grande grupo de comunicações, como já rolou na CNN em
Español. Talvez seja muito bom, porque além das 2 citadas, Band
e Rede TV vão ter que se virar   

.   
EDITOR 
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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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Países do G4
reiteram apoio à

reforma do Conselho
de Segurança da ONU

A maioria dos Estados-membros da Organização das Nações
Unidas (ONU) apoia firmemente a reforma de seu Conselho de
Segurança e o Brasil, juntamente com a Alemanha, a Índia e o
Japão, integram o grupo de países candidatos a compor esse co-
legiado, diz declaração conjunta dos quatro países divulgada na
noite da quarta-feira (2).

De acordo com a declaração, em 25 de setembro de 2019, os
ministros das Relações Exteriores dos países-membros do G4
(Brasil, Índia, Japão e Alemanha), reuniram-se durante a 74ª ses-
são da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Nessa
reunião, eles reiteraram o compromisso com uma reforma a curto
prazo e abrangente do Conselho de Segurança. Os ministros rei-
teraram apoio mútuo às suas respectivas candidaturas como as-
pirantes a novos membros permanentes em um Conselho de Se-
gurança reformado, dadas suas capacidades e a disposição de as-
sumir grandes responsabilidades com relação à manutenção da
paz e segurança internacionais. 

Segundo o texto, os integrantes do G4 destacaram que a re-
forma deve incluir não apenas a expansão das categorias de mem-
bros permanentes e não permanentes, mas também medidas para
aumentar a transparência e a eficácia do trabalho do Conselho de
Segurança.

Os ministros destacaram também o firme apoio à represen-
tação africana nas categorias de membro permanente e não per-
manente em um Conselho de Segurança reformado e ampliado.
“Os ministros do G4 também frisaram que essa representação
fortalecida é a única maneira de corrigir a injustiça histórica contra
aquele continente no que diz respeito à sua sub-representação
no Conselho de Segurança”, diz o documento.

Os ministros que integram os países membros do G4 são: 
Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil;
Heiko Maas, ministro Federal das Relações Exteriores da Ale-
manha; Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Relações Exteri-
ores da Índia, e Motegi Toshimitsu, ministro das Relações Exte-
riores do Japão. (Agencia Brasil)

EUA devem impor
tarifas adicionais a

importações da
União Europeia

Os Estados Unidos (EUA) pretendem impor à União Euro-
peia tarifas adicionais de até 25%. Esta é a medida mais recente
em decorrência da disputa comercial sobre aeronaves.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou, na
quarta-feira (2), que os Estados Unidos prossigam com as medi-
das retaliatórias.

As novas taxas devem cobrir até US$ 7,5 bilhões de importa-
ções da UE.

Washington argumenta que subsídios ilegais da União Euro-
peia para a fabricante de aeronave Airbus, sediada na França, es-
tão impedindo uma competição justa com a Boeing, nos Estados
Unidos. A OMC apoiou o argumento em maio de 2018.

Regras da organização estabelecem que os requerentes que
apresentam queixas podem adotar contramedidas, caso o outro
lado não tome uma medida corretiva.

Washington diz que vai impor as tarifas extras de até 25% em
produtos agropecuários e de 10% para aeronaves da UE. As me-
didas entrarão em vigor a partir do dia 18 de outubro.

A União Europeia está planejando uma reação. O bloco pre-
para tarifas retaliatórias sobre importações americanas. A medi-
da viria depois de a OMC ter confirmado seu argumento de que
Washington estaria oferecendo subsídios ilegais à Boeing.

Os Estados Unidos também estão considerando impor taxas
adicionais para carros de países europeus e outras localidades.
(Agencia Brasil)

Depois de dois aumentos
consecutivos, o Índice de Medo
do Desemprego caiu 1,1 ponto
em relação a junho e ficou em
58,2 pontos em setembro. Com
isso, o indicador está 7,5 pon-
tos abaixo do registrado em se-
tembro do ano passado.

Mesmo assim, continua aci-
ma da média histórica, que é de
50,1 pontos. As informações
são de pesquisa divulgada  na
quinta-feira (3) pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI). O indicador varia de
zero a cem pontos. Quanto
mais alto o índice, maior é o

medo do desemprego.
A maior queda no medo do

desemprego foi verificada entre
as pessoas com menor escola-
ridade e renda. Entre os que têm
até a quarta série do ensino fun-
damental, o indicador caiu 5,4
pontos e saiu de 65,1 pontos em
junho para 59,7 em setembro.
Entre os que recebem até um
salário mínimo, o medo do de-
semprego recuou 4 pontos, pas-
sando de 72,8 em junho para
68,8 em setembro.

O medo do desemprego é
maior entre os moradores da re-
gião Nordeste, onde alcançou

69,7 pontos – a região foi a úni-
ca a registrar aumento do medo
do desemprego em setembro. O
medo é menor no Sul, onde o
indicador ficou em 47,7 pontos.
No Sudeste, foi de 58,5 pontos
e, no Norte/Centro-Oeste, de
49,3 pontos.

Satisfação com a vida
A pesquisa também mostra o

grau de satisfação dos brasilei-
ros com a vida. O índice de sa-
tisfação com a vida alcançou 69
pontos em setembro, 1,6 ponto
acima do de junho.

O indicador, que é 3,1 pon-

tos superior ao de setembro
do ano passado, também está
abaixo da média histórica de
69,6 pontos.

A satisfação com a vida au-
mentou em todas as regiões do
país. A satisfação com a vida é
maior no Sul, onde alcançou 71
pontos. No Nordeste ficou em
68,1 pontos, no Sudeste foi de
68,8 pontos e, no Norte/Centro-
Oeste, de 68,6 pontos.

Esta edição da pesquisa tri-
mestral ouviu 2 mil pessoas
em 126 municípios entre os
dias 19 e 22 de setembro.
(Agencia Brasil)

O número de famílias com
dívidas em atraso aumentou em
setembro, segundo dados da
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC). O percentual de
pessoas com dívidas no país, em
atraso ou não, ficou em 65,1%,
acima dos 64,8% do mês de
agosto e dos 60,7% de setem-
bro do ano passado.

Já os inadimplentes, ou seja,
aqueles que têm dívidas ou con-
tas em atraso, somaram 24,5%
em setembro, taxa superior aos
24,3% de agosto e aos 23,8% de
setembro de 2018.

As famílias que declararam

Endividados e
inadimplentes

crescem em setembro,
 aponta CNC

não ter condições de pagar suas
dívidas chegaram a 9,6%, acima
dos 9,5% de agosto, mas abaixo
dos 9,9% de setembro de 2018.

Entre as modalidades de dí-
vidas das famílias brasileiras,
o cartão de crédito ocupa o pri-
meiro lugar, sendo apontado
por 79,5% das famílias endivi-
dadas, seguido por carnês,
15,5%, e financiamento de car-
ro, 9,7%.

O tempo médio de compro-
metimento com as dívidas ficou
em 6,9 meses. Já a parcela da
renda comprometida com dívi-
das ficou na média de 29,8%.
(Agencia Brasil)

Vendas de veículos crescem 11,4%
 no acumulado até setembro

As vendas de veículos tive-
ram alta de 11,4%, de janeiro a
setembro de 2019, na compara-
ção com o mesmo período do
ano passado. Considerando au-
tomóveis, comerciais leves, ca-
minhões, ônibus, motocicletas,
implementos rodoviários e ou-
tros, foram emplacados
2.952.485 veículos no
período. Os dados foram divul-
gados pela Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave).

No mês de setembro,
336.991 veículos novos foram
comercializados, o que repre-
senta 12,48% de crescimento
sobre o volume registrado no
mesmo período de 2018, quan-
do foram vendidos 299.605 ve-
ículos. Entretanto, na compara-
ção com as 347.084 unidades
registradas em agosto deste ano,
houve leve queda, de 2,91%.

Para o presidente da Fena-
brave, Alarico Assumpção Júni-
or, o mercado, ao final do ter-
ceiro trimestre, apresentou
comportamento positivo, com-
patível com as expectativas da
entidade. “O mercado continua
estável, mas ainda em clima de
espera, principalmente, por con-

ta da realização das reformas
necessárias, como notamos nos
últimos meses. A leve retração,
observada no mês de setembro,
foi consequência de um dia útil
a menos de vendas (21 dias em
setembro, contra 22 dias úteis
em agosto). Assim, ao conside-
ramos o desempenho do merca-
do, em dias úteis, as vendas cres-
ceram 1,9%”.

Os segmentos de automó-
veis e de comerciais leves, no
acumulado dos nove primeiros
meses, apresentaram cresci-
mento de 8,75%, totalizando
1.935.013 unidades. Apenas em
setembro, estes segmentos
apontaram alta de 9,07%, na
comparação com o mesmo mês
do ano passado. Contudo, na
comparação com agosto, houve
leve retração, de 3,24%.

Outros segmentos
As vendas de caminhões, no

acumulado de janeiro a setem-
bro, mantiveram o ritmo de re-
cuperação observado ao longo
do ano, alcançando 74.747 uni-
dades, o que representa 40,65%
acima do volume registrado no
mesmo período de 2018. “Para
os modelos pesados e extrape-

sados, é o agronegócio que está
puxando para cima, as vendas.
Contudo, já começamos a obser-
var uma retomada das atividades
da indústria de papel e celulose e
da construção civil, além do au-
mento de frotas próprias, de al-
gumas empresas, e da renovação
de frota das transportadoras”,
comentou o vice-presidente da
Fenabrave para o segmento de
caminhões, ônibus e implemen-
tos rodoviários, Sérgio Zonta.

Em setembro, foram vendi-
dos 9,3 mil caminhões, 38,76%
de crescimento sobre igual mês
do ano passado. Na comparação
com agosto, a retração foi de
quase 3%, por conta de menos
dias úteis para emplacamento,
em setembro.

As vendas de implementos
rodoviários de janeiro a setem-
bro seguiram o mesmo compas-
so de caminhões, somando
47.725 unidades, mais de 50%
acima das vendas de iguais me-
ses de 2018. No mês de se-
tembro, este mercado alcan-
çou 5.215 unidades emplaca-
das, crescimento de 42,6% so-
bre o mesmo período do ano
anterior, mas, 9,15% de retra-
ção ante agosto.

O segmento de ônibus segue
em alta no ano, quase 47% no
acumulado dos nove primeiros
meses, totalizando 19.830 uni-
dades emplacadas. Os emplaca-
mentos  de setembro  alcança-
ram 2.323 unidades, avanço de
20% sobre o mesmo mês de
2018, mas 14,25% abaixo do
volume de agosto, por conta da
sazonalidade das compras.

O segmento de motocicle-
tas apontou avanço de 14,43%
no acumulado até setembro,
com 796.615 unidades em-
placadas. Em setembro, fo-
ram emplacadas 87.744 mo-
tocicletas,  18,45% de alta
sobre o mesmo mês do ano
passado, mas retração de 1%
ante agosto, em função de um
dia útil a menos.

As vendas de tratores e má-
quinas agrícolas, no varejo, de
janeiro a agosto, somaram
28.128 unidades, queda de 9%
ante o acumulado dos oito me-
ses de 2018. As vendas de
setembro ficaram 15,4% abaixo
do volume de setembro do ano
passado, totalizando 4.297 uni-
dades. Na comparação com
agosto, este volume foi 15,5%
superior. (Agencia Brasil)

Índice de correção de precatórios
a partir de 2009 será o IPCA-E

Por 6 votos a 4, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu,
na quinta-feira (3), que o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo Especial (IPCA-E)
deve ser usado como o índice de
correção dos precatórios, des-
de 2009. Precatórios são requi-
sições de pagamento de deter-
minada quantia por beneficiário,
devida pela Fazenda Pública, em
face de uma condenação judici-
al definitiva, ou irrecorrível.

A maioria de votos foi for-
mada em março, mas o julga-

mento foi suspenso por um pe-
dido de vista do ministro Gilmar
Mendes. Ao se manifestar na ses-
são desta tarde, Mendes votou pela
limitação dos efeitos da decisão
entre 2009 e 2015, de modo que
a TR deveria ser o índice nesse
período. O presidente da Corte,
Dias Toffoli, votou no mesmo
sentido, mas prevaleceu o enten-
dimento da maioria.

Em 2013, o STF julgou uma
ação protocolada pela Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
e derrubou o regime especial de

pagamento de precatórios cria-
do em 2009, por meio de emen-
da à Constituição, que tinha re-
gras mais flexíveis de pagamen-
to, pois estados e municípios não
estavam conseguindo quitar suas
dívidas.

Na ocasião, a Corte também
definiu que a Taxa Referencial
(TR) não poderia ser utilizada
para fazer a atualização de valo-
res dos precatórios, que são pa-
gos décadas após o reconheci-
mento do crédito a receber. Con-
forme a maioria dos ministros,

o índice, usado para remunerar
os depósitos na poupança, ren-
de menos que a inflação e não
pode ser usado para corrigir o
valor dos precatórios.

Após o julgamento, as pro-
curadorias de diversos estados
recorreram ao Supremo e pedi-
ram que o IPCA-E não fosse
aplicado entre 2009 e 2015, pe-
ríodo em que uma lei que esta-
beleceu o antigo regime de cor-
reção estava em vigor e houve a
decisão final de mérito do STF.
(Agencia Brasil)

PF e MPF investigam vazamento
de informações sobre Selic

Uma operação deflagrada na
quinta-feira (3) pela Polícia Fe-
deral (PF) e pelo Ministério
Público Federal (MPF), basea-
da em colaboração do ex-mi-
nistro da Fazenda Antonio Pa-
locci com a Justiça, investiga
vazamentos dos resultados das
reuniões do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) para
beneficiar um fundo de inves-
timento administrado pelo ban-
co BTG Pactual. O Copom é o
órgão do Banco Central que
determina a taxa básica de ju-
ros (Selic) da economia. A ope-

ração recebeu o nome de Es-
trela Cadente.

Segundo a investigação, os
vazamentos ocorreram entre
2010 e 2012. O fundo de in-
vestimento do BTG Pactual re-
cebia informações sigilosas
sobre alterações na taxa de ju-
ros Selic e, com isso, conse-
guia obter lucros extraordiná-
rios, na casa de dezenas de mi-
lhões de reais. A PF e o Minis-
tério Público investigam os cri-
mes de prática de corrupção pas-
siva, corrupção ativa, informa-
ção privilegiada, lavagem de di-

nheiro e ocultação de ativos.
Um mandado de busca e

apreensão na sede do banco, em
São Paulo, está sendo cumprido 
hoje. Segundo a PF, o objetivo é
buscar novas evidências sobre a
investigação, que corre sob se-
gredo de Justiça.

Em nota, o BTG Pontual diz
que o fundo do banco, chamado
Fundo Bintang FIM, tinha um
único cotista pessoa física, “pro-
fissional do mercado financei-
ro que também era o gestor cre-
denciado junto à CVM [Comis-
são de Valores Mobiliários], que

nunca foi funcionário do BTG
Pactual ou teve qualquer víncu-
lo profissional com o banco ou
qualquer de seus sócios”. O ban-
co “exerceu apenas o papel de
administrador do referido fundo,
não tenho qualquer poder de ges-
tão ou participação no mesmo”,
acrescenta o texo divulgado pela
instituição.

Em seu site oficial, o Ban-
co Central informou apenas
que não foi comunicado sobre
o conteúdo da operação, que
corre sob segredo de Justiça.
(Agencia Brasil)

Presidente recebe credenciais
de 10 embaixadores

O presidente Jair Bolso-
naro recebeu  na quinta-feira
(3), em cerimônia no Palácio
do Planalto, as credenciais
de 10 novos embaixadores no
Brasil. O evento foi fechado
à imprensa.

A partir de agora, estão ha-
bilitados a despachar no Brasil
os embaixadores Norman Li-

zano Ortiz, da Costa Rica; Go-
razd Rencelj, da Eslovênia;
Jennifer Lynne May, do Cana-
dá; Johanna Brismar Skoog, da
Suécia; Gideon Gumisai Gapa-
re, do Zimbábue; Florêncio de
Almeida, de Angola; Pauline
Ruratotoye, do Burundi; Juan
Angel Delgadillo Franco, do
Paraguai; Olímpio Maria Alves

Gomes Miranda Branco, do Ti-
mor Leste; e Ygnacio Ybañez
Rubio, da União Europeia.

Tradicionalmente, um em-
baixador assume o posto de-
pois de entregar documentos
enviados pelos presidentes de
seus países ao governo do país
onde atuará. A apresentação
das cartas credenciais ao pre-

sidente da República é uma
formalidade que aumenta as
prerrogativas de atuação do di-
plomata no Brasil. 

Caso a credencial não seja
recebida pelo presidente, o
embaixador não pode represen-
tar o seu país em audiências ou
solenidades oficiais no Brasil.
(Agencia Brasil)
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Rock in Rio recebe a banda
Armored Dawn

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Banda brasileira que levou ao delírio um grande  público no RockFest e é a grande revelação do ano do Rock Brasileiro!
Rock in Rio será palco de

grandes nomes do Rock, den-
tre eles teremos a banda Armo-
red Dawn que caiu nas graças
dos brasileiros, europeus e
americanos e nos enche de
muito orgulho.

Na contramão, eles fize-
ram sucesso primeiro na Eu-
ropa e nos EUA e agora con-
quistam os palcos de sua ter-
ra natal, o Brasil.

Donos de muita personali-
dade, apresentam ao público
um estilo Viking Metal, um
som único que mescla o Metal
e o Folk Music. Nessa pegada,
vem se destacando por eletri-
zar e ao mesmo tempo encan-
tar, já que suas letras narram
histórias sobre amores e bata-
lhas medievais.

Nascida em 2014, a banda
é formada por Eduardo Parras
nos vocais, Heros Trench no
baixo (produtor do álbum
novo), Rafael Agostino nos
teclados,Tiago Moura na gui-
tarra e Rodrigo Oliveira na ba-
tera, tem forte apelo no cená-
rio de rock pesado.

Seu currículo impressiona,
pois já tocou nas principais ca-
pitais brasileiras abrindo para
Megadeath, Symphony X, Rap-
sody, Tarja Marillion, Offs-
pring e Sabaton; e em janeiro
de 2017 fez um tour pela Eu-
ropa, ao lado da Fates Warning,
passando pela Alemanha, Ho-

landa, República Tcheca, Hun-
gria e Eslováquia.

Sua trajetória começou em
2014, com seu primeiro álbum,
o Power Warrior, que foi gra-
vado na Dinamarca, com o
mesmo produtor do Hellowe-
en, Tommy Hansen, e mixado
por Peter Tägtgren (Amon
Amarth, Children of Bodom e
Hypocrisy), tendo sido foca-
do ao público americano, pela
Concrete.

No início de 2018, lançaram
o segundo álbum, o Barbarians
in Black, produzido por Kato
Khandwala (Pretty Reckless,
Papa Roach) e Bruno Agra (We
are Harlot), sendo que o primei-
ro single, e música de trabalho
“Sail Away”, alcançando mais de

100.000 visualizações na pri-
meira semana depois do lança-
mento.

Em fevereiro de 2018, a ban-
da tocou ao lado do Diamond
Head e Saxon, numa tour pela
Alemanha e Holanda e seu sin-
gle “Sail Away” teve uma produ-
ção cinematográfica, ultrapas-
sando mais de 1 milhão de visu-
alizações.

Em outubro de 2018 tam-
bém tocou em diversos países
da Europa ao lado do Ham-
merfal e no final do ano, du-
rante  os  t ra i lers  do f i lme
Aquaman exibido em todos os
cinemas do Brasil, apresenta-
ram o vídeo da música “Bewa-
re of the Dragon”, que ultra-
passou 2,5 milhões de visua-

lizações já que teve contou
com uma super produção rea-
lizada pela LIBERTÁ FILMS
GROUP (Megadeth, Angra,
Dee Snider).

E guarde esse nome, “Rag-
narok”, sua mais recente can-
ção integrante de seu próximo
álbum, que será lançado agora
em Outubro/2019.

Ragnarok, é um som incrí-
vel que conta a história viking
com muita emoção e atitude,
confira em seu vídeoclipe que
foi filmado nas instalações do
antigo Teatro Zaccaro, em São
Paulo. Uma produção mega
surpreendente, que retrata um
show intimista com fãs da ban-
da em uma atmosfera criada
para exaltar o heavy-metal.

Ficou curioso? É para ficar
mesmo, então não perca a
oportunidade de apreciá-los e
sentir sua vibe empolgante jun-
to a outros grandes Monstros
do Rock Internacional.

Armored Dawn, Metal Vi-
king de respeito, o show naci-
onal repleto de músicas auto-
rais, com som de muita quali-
dade, ou seja, a banda revela-
ção do Rock Brasileiro.

Serviço:
Data: 04 de Outubro de

2019 (Sexta) Rock In Rio as
1930hs; 05 de Outubro de
2019 (Sábado) Octoberfest em
SP-Joquey Club.

Banda  Armored Dawn

O Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH) lançou  na quinta-fei-
ra (3) o projeto Salve Uma Mu-
lher, que consistirá em treinar
servidores e empregados públi-
cos para dar suporte a mulheres
vítimas de violência. Na primei-
ra etapa do projeto, 476 mil pes-
soas receberão treinamento.

Desse total, 340 mil são
agentes do Ministério da Saúde,
106 mil funcionários dos Cor-
reios, 30 mil conselheiros tute-
lares e 1.722 profissionais do
quadro da Defensoria Pública
da União. A projeção, porém,
é de que, em dez meses, 2 mi-
lhões de pessoas passem pela
capacitação, já que a expecta-
tiva é que abranja profissionais
de beleza e de academias es-
portivas e líderes religiosos.
Além da capacitação de funci-
onários da iniciativa privada
através de uma plataforma EaD
(estudo a distância), estão pre-
vistas as criações de grupos de
multiplicadores voluntários e
grupos de apoio.

Segundo a ministra titular da
pasta, Damares Alves, o ensina-
mento abrange a identificação de
uma situação abusiva, mas não se
resume somente a isso. Ou seja,

os instrutores também ensinarão
a orientar a buscar ajuda das au-
toridades competentes para ga-
rantir sua segurança. Desse
modo, os alunos terão condições
de informar como se presta uma
queixa contra o agressor e como
a mulher agredida pode acessar
serviços públicos.

“Se perguntar aqui a vocês,
sabem o que dizer a uma mulher
quando percebem que está ma-
chucada? Diriam para procurar
antes a delegacia, o promotor, o
delegado, o IML [Instituto Mé-
dico Legal] ou para ligar para o
Ligue 180 [Central de Atendi-
mento à Mulher em Situação
de Violência]? As pessoas, às
vezes, não sabem o que dizer.
É exatamente para isso que
vem o programa: ensinar as
pessoas sobre como funciona
a rede de proteção, para que
divulguem e orientem mulhe-
res vítimas de violência”, disse
Damares Alves.

Segundo a ministra, os ins-
trutores do projeto, ao repassar
as informações, também levarão
em conta as especificidades de
cada local. “A rede é a mesma,
mas tem lugar em que não tem
delegacia [especializada no aten-
dimento] da mulher. Tem lugar

que não tem a Defensoria Públi-
ca. Então, o treinamento vai ser
dado obedecendo a especifici-
dade de cada cidade ou região”.

Uma questão social
Também presente no evento

de lançamento, a atriz e modelo
Luiza Brunet argumentou que a
mobilização de combate à vio-
lência de gênero deve partir de
todos. “É muito importante que
a vítima faça a denúncia contra
seu agressor”, disse a artista, que
sofreu agressões em 2016. “A
violência contra mulher deixou
de ser um problema de foro ín-
timo e passou a ser de toda a
sociedade.”

A ministra elogiou a cora-
gem da atriz, de tornar pública a
sua experiência, para que pudes-
se mostrar que a violência de
gênero vitima mulheres de todos
os perfis socioeconômicos e
étnico-raciais. “Ou vocês acham
que mulheres lindas, da alta so-
ciedade, não apanham?”, disse
Damares.

Conforme mostra o Atlas da
Violência deste ano, a taxa de
homicídio de mulheres cresceu
acima da média nacional em
2017. Feito pelo Instituto de
Pesquisa Econômica e Aplicada

(Ipea) e pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, o levan-
tamento indica que a taxa geral
de homicídios no país aumentou
4,2% na comparação com o ano
anterior, 2016. A taxa que conta
apenas as mortes de mulheres,
por sua vez, cresceu 5,4%.

Os pesquisadores também
destacam que, em 28,5% dos
homicídios de mulheres, as mor-
tes foram dentro de casa, o que
relacionam a possíveis casos de
feminicídio e violência domés-
tica. Entre 2012 e 2017, a taxa
de homicídios de mulheres fora
da residência caiu 3,3%, enquan-
to a dos crimes cometidos den-
tro das residências aumentou
17,1%. Já entre 2007 e 2017,
sobressai-se a taxa de homicídi-
os de mulheres por arma de fogo
dentro das residências, que teve
alta de 29,8%.

De acordo com o 13ª Anuá-
rio Brasileiro de Segurança Pú-
blica, registrou-se, no ano pas-
sado, o mais alto índice violên-
cia sexual desde 2007, quando
se iniciou a avaliação do volu-
me de ocorrências. Ao todo, fo-
ram 66 mil vítimas de estupro,
sendo que a maioria delas
(53,8%) eram meninas de até 13
anos de idade.  (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsona-
ro disse na quinta-feira (3) que
o pacote anticrime, em trami-
tação no Congresso Nacional,
foi elaborado “para ser temido
por marginais e não pelo cida-
dão de bem”. Ele fez críticas a
“órgãos da Justiça e do Minis-
tério Público, que buscam
transformar auto de resistência
em execução”.

“O ativismo em alguns ór-
gãos da Justiça e do Ministé-
rio Público na política busca,
cada vez mais, transformar auto
de resistência em execução. É
doloroso você ver um policial
chefe de família preso por causa
disso. Muitas vezes vemos poli-
ciais militares serem alçados por
uma função, aí vem a imprensa
dizer que ele tem 20 autos de re-
sistência. Tem de ter 50. É sinal
de que ele trabalha, que faz sua
parte, e de que ele não morreu”,
disse o presidente, na cerimônia
de lançamento das campanhas
publicitárias a favor do pacote,
no Palácio do Planalto.

Autos de resistência ocor-
rem quando policiais usam dos
“meios necessários” para efe-
tuar prisões contra pessoas sus-
peitas de terem praticado um cri-
me. Já o excludente de ilicitude,
ao classificar essa ação como le-
gítima defesa por parte do poli-
cial, exime dele, qualquer ilícito
consequente. As duas ferramen-
tas jurídicas estão entre os pon-
tos polêmicos do pacote anticri-
me original apresentado pelo go-
verno. Segundo seus críticos, tan-
to os autos de resistência como
os excludentes de ilicitudes se-
riam uma espécie de carta bran-
ca para a polícia matar.

“Queremos mudar a legisla-
ção para que a lei seja temida
pelos marginais e não pelo cida-
dão de bem. Esse é o espírito da
lei e o objetivo da propaganda do
projeto anticrime”, disse o pre-
sidente referindo-se à campanha
anunciada no Planalto.

Ao defender o pacote, Bol-
sonaro disse serem muito co-
muns casos de policiais presos
injustamente por apenas cum-
prirem suas funções. “Quantas
vezes visitei o presídio da PM
[Polícia Militar] em Benfica, no
Rio de Janeiro, e conversei com
os homens da segurança que
estavam no comando, com po-
liciais e com bombeiros presos.
Conversando com eles, não
mais que sentimento, tive a cer-
teza de que, lá dentro, tinha mui-
tos inocentes. Basicamente por
excessos. Pode, de madrugada,
na troca de tiro com marginal,
policial dar mais de dois tiros
e ser condenado por excesso?
É um absurdo isso.”

O presidente disse ter a cer-
teza de que o Congresso vai
aprovar o pacote anticrime.
“Não raras vezes fui ao Cemi-

Bolsonaro: criminoso é quem
deve temer a lei, não o cidadão
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tério Jardim da Saudade acom-
panhar o enterro de policiais mi-
litares, militares das forças arma-
das e civis vitimados por crimi-
nosos. Tenho certeza de que ha-
verá o consentimento do Parla-
mento, e a proposta será aprova-
da. E aquele que, por ventura, no
futuro, quiser praticar um crime,
vai pensar muito antes de come-
tê-lo, porque saberá que certas
regalias como saidões deixarão
de existir. Saidão pode existir,
mas da cela para o pátio da pri-
são”, disse o presidente, ao pe-
dir a colaboração de parlamen-
tares para aprovar o pacote.

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro,
disse que a aprovação do paco-
te será a oportunidade para que
governo e parlamentares “man-
dem mensagem clara de que os
tempos do Brasil sem lei e Jus-
tiça chegaram ao final”.

“Há algum tempo tínhamos
certa percepção de que vivía-
mos em uma terra sem lei e
sem Justiça. Vivenciamos nos
últimos cinco anos, principal-
mente, revelações de um gran-
de sistema de corrupção. As-
sistimos nos últimos 15 anos
ao crescimento e ao fortaleci-
mento de organizações crimi-
nosas no Brasil. Organizações
que, muitas vezes, o Estado não
tinha coragem de enfrentar”,
disse o ministro.

“Hoje mesmo foi publica-
do que houve queda de 22% do
número de assassinatos na
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Isso sig-
nifica que 7.109 pessoas não
morreram assassinadas por cri-
mes violentos, em relação ao
ano anterior”, acrescentou
Moro ao defender a atual polí-
tica de segurança do governo.

O pacote anticrime está en-
tre as metas apresentadas pelo
governo como prioritárias de
seus 100 primeiros dias. Foi apre-
sentado com a justificativa de
combater a corrupção e melho-
rar a segurança pública no país.

O pacote é composto por
três projetos de lei (PLs).
O PL 1.865 de 2019 crimina-
liza o uso de caixa dois em
eleições; o PL 1.864 de
2019 estabelece medidas con-
tra a corrupção, o crime orga-
nizado e os crimes praticados
com grave violência, e o PLC
89 de 2019 estabelece regras
de competência da Justiça co-
mum e da Justiça eleitoral.

Com o slogan  Pacote An-
ticrime. A lei tem que estar aci-
ma da impunidade, as peças
elaboradas pela Secretaria Es-
pecial de Comunicação Social
da Presidência da República
poderão ser vistas até 31 de ou-
tubro em rádio, televisão, in-
ternet, cinema e mobiliários
urbanos. (Agencia Brasil)

Os  estudantes que farão o
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) poderão consultar, a
partir do dia 16, o local onde fa-
rão o exame este ano. As provas
serão aplicadas nos dias 3 e 10
de novembro. O local de prova
está no Cartão de Confirmação
da Inscrição, que poderá ser con-
sultado na Página do Participan-
te, na internet, ou pelo aplicati-
vo do Enem, disponível para do-
wnload nas plataformas Apple
Store e Google Play.

Além do local de prova, os
participantes poderão conferir,
no Cartão, o número da sala
onde farão o exame; a opção de
língua estrangeira feita durante
a inscrição; e o tipo de atendi-
mento específico e especializa-
do com recursos de acessibili-
dade, caso tenham sido solicita-
dos e aprovados; entre outras
informações.

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), respon-
sável pela aplicação do exame,
recomenda que os participantes,
assim que souberem onde farão
o exame, façam o trajeto até o
local de prova para verificar a
distância, o tempo gasto e a me-
lhor forma de chegar ao local de
prova, evitando atrasos no dia da
aplicação.

No dia do Enem, a dica é
chegar no local com antecedên-

Local de prova do Enem será
divulgado a partir do dia 16

cia. Os portões abrirão às 12h,
pelo horário oficial de Brasília,
e serão fechados às 13h. O Inep
recomenda que os participantes
levem o Cartão de Confirmação
da Inscrição impresso nos dois
dias de aplicação do exame e
alerta para que não deixem para
acessar o documento somente
na véspera da prova.

Cronograma em dia
Na quinta-feira (3) falta um

mês para o primeiro dia de pro-
va do Enem. Segundo o Inep, o
cronograma de aplicação do exa-
me está sendo cumprido confor-
me o planejado. Todas as provas
já foram impressas e estão pron-
tas para distribuição aos estados.
Mais de 54 mil malotes de pro-
va serão distribuídos para 11.227
coordenações.

O Enem 2019 será realizado
em 1.727 municípios brasilei-
ros. Mais de 5 milhões de pes-
soas farão o exame. Quem já con-
cluiu o ensino médio ou vai con-
cluir este ano pode usar as notas
do Enem para se inscrever no Sis-
tema de Seleção Unificada, que
oferece vagas em instituições
públicas de ensino superior. Os
estudantes podem ainda concor-
rer a bolsas de estudo pelo Pro-
grama Universidade para Todos e
podendo ser beneficiados pelo
Fundo de Financiamento Estu-
dantil. (Agencia Brasil)

O Ministério da Educação
(MEC) anunciou,  na quinta-feira
(3), o desbloqueio de 679 bolsas
de pós-graduação, cuja renovação
havia sido congelada por falta de
recursos. Segundo o presidente da
Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior
(Capes), Anderson Ribeiro Cor-
reia, as bolsas serão disponibili-
zadas às instituições de ensino
superior nos próximos dias.

Ao todo, serão liberadas 271
bolsas de mestrado, com valor
de R$ 1,5 mil mensais; 304 bol-
sas de doutorado, de R$ 2,2 mil
mensais; e 104 de pós-doutora-
do, de R$ 4,1 mil por mês.

Todas as bolsas serão ofertadas
em cursos nota 4, com tendência de
melhora. Os cursos são avaliados
pela Capes em uma escala que vai
até 7, sendo os cursos 7 os melho-
res avaliados. Para funcionar, os cur-
sos devem ter, no mínimo, nota 3.

A medida, segundo o MEC, foi
possível graças ao  descontingen-
ciamento de R$ 270 milhões, do
montante de R$ 1,99 bilhão do
Orçamento liberados para a pasta
e por economias da própria Capes.

Segundo o MEC, o mérito e
o impacto científico são fatores
para a liberação das bolsas. “O
meu objetivo não é dar bolsa, é
chegar à cura da dengue, é sele-
cionar os melhores professores
para conseguir ensinar às nossas
crianças a ler e a escrever me-

MEC desbloqueia 679 bolsas
de pós-graduação

lhor”, disse o ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub. “[Quem
recebe bolsa] tem que saber que
a gente paga imposto e vira bolsa
e isso tem que voltar para a so-
ciedade de alguma forma”.

Essa é a segunda liberação das
renovações das bolsas de estudos
pelo MEC. Em setembro, a pasta
anunciou o bloqueio de 5.613 bol-
sas de pós-graduação, cujos pes-
quisadores concluíram as pesqui-
sas e que não seriam ofertadas este
ano para novos estudantes.

Ainda em setembro, o MEC
anunciou que seria possível re-
tomar a maior parte dessas bol-
sas, e que seriam ofertadas a no-
vos pesquisadores. Ao todo, fo-
ram desbloqueadas 3,1 mil bol-
sas, todas de programas de pós-
graduação com notas 5, 6 e 7.

Agora, a pasta fez uma nova
liberação, disponibilizando re-
cursos para a oferta de 679 para
cursos nota 4. Essas bolsas equi-
valem, segundo a Capes, a 40%
do que é ofertado para os cur-
sos com esse desempenho.

Além dos bloqueios, a Capes
anunciou, no primeiro semestre,
cortes em bolsas de cursos nota
3, que não deverão ser retomadas.

De acordo com o presidente
da Capes, as bolsas vigentes não
serão afetadas e os estudantes
bolsistas continuam recebendo
os recursos normalmente.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 02/
10/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: B50088 -  CONTRATO: 102384023035-9 - EMPRESA GESTORA  DE ATIVOS -
EMGEA - 0238-AV PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA CANDIDO FONTOURA, N°(S) 401 E 485,
APARTAMENTO 14, 1º ANDAR, BLOCO 13, EDIFÍCIO MOGNO, CONDOMÍNIO SOLAR
DOS PINHEIROS, 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ. COM DIREITO A UMA VAGA NO
ESTACIONAMENTO

MARCO AURELIO ALVES BARBOSA, BRASILEIRO, ADVOGADO, CPF: 086.131.718-
18, CI: 16120763, SOLTEIRO(A),  ELIETE MARIA RODRIGUES, BRASILEIRO,
PROFESSORA, CPF 076.975.618-24 CI: 14.044.203 SSP  SOLTEIRO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

                02 - 03 - 04/10/2019

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº0014906-59.2018.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 20ª Vara 
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGOSTINHO 
MEDEIROS DE ANDRADE,CPF 032.962.298-68 e MARIA DOS SANTOS PEREIRA ANDRADE,que por este Juízo,tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença,movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SILVEIRA MARTINS.Encontrando-se os réus em 
lugar incerto e não sabido,nos termos do artigo 513,§2º,IV do CPC,foi determinada as suas INTIMAÇÕES por EDITAL,para que,no 
prazo de 15(quinze)dias úteis,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,paguem a quantia de R$60.655,16,devida-
mente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de julho de 2019.                              [3,4] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0224207-64.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da 
Lei, etc. Faz saber que nos autos da ação comum, em fase de execução de sentença, movida por Condominio 
Residencial Parque das Orquideas, foi deferida a intimação por edital do co-proprietário Fernando Vidal Costa CPF 
153.489.458-62, que se encontra em lugar ignorado, da penhora havida sobre o apto. 84, 8º andar do bloco - BL-15, 
integrante do Condomínio Residencial Parque das Orquídeas, situado à Rua Jaracatiá 431 antigo s/nº, Estrada de 
Campo Limpo nº 6.056 e Estrada dos Mirandas s/ nº, Santo Amaro, matrícula 194.324 11º CRI/SP, contribuinte: 
169.009.0695-7 (área maior). Tendo o prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, para impugnação. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2019.     [3,4] 

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 5ª VARA CÍVEL
- Rua Afonso Celso  nº 1065 - Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11) 3434-0616
- São Paulo/SP - E-mail: jabaquara5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo
de 20 dias - Processo nº 0006248-12.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
SIMONE BITTENCOURT ALVES (RG 7.384.631-3; CPF 865.629.407-53), atualmente
em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA movida por LINEU IVAN SAMPAIO, fica INTIMADA para, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$39.184,83
(abril/2019), a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de
ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/
2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-
se o feito com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE de que não pagando e
independentemente de penhora ou nova int imação deverá apresentar a
IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2019.

03  e  04/10
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ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO HOSPITAL SAMARITANO - AMHS,
associação civil de direito privado sem fins lucrativos, situada na Rua
Emílio de Menezes, 76, conjuntos 21 e 22, Santa Cecília, São Paulo,
Capital, através de seu presidente, convoca todos os associados
adimplentes com suas obrigações estatutárias para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 17/10/2019, às
18:30 horas em primeira chamada e, 19:00 horas, em segunda e última
chamada, a se realizar no  Hospital Samaritano, sito a Rua Conselheiro
Brotero, 1486 - Auditório P2, nesta capital a fim de serem deliberados
os seguintes itens, conforme ordem do dia: a)  Alteração do Estatuto
Social; b) Outras matérias de interesse geral. O deliberado na mesma
obrigará a todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes.
Dr. Walmyr Ribeiro de Mello (DIRETOR PRESIDENTE).

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 11.4. do “Termo de Secu-
ritização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Sé-
ries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da 
Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia 
Geral de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 28 de outubro de 2019, às 15:30h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, 
Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) exame, discussão e votação das De-
monstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª 
Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
30.06.2019. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução 
CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas auto-
maticamente aprovadas caso a presente AG não seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não com-
parecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quó-
rum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) mais um dos CRA em circulação e em segunda convocação com qualquer número, sendo que o quórum 
de deliberação em primeira convocação é de titulares de CRA que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 
um dos CRA em circulação e em segunda convocação, pelos votos favoráveis de no mínimo 50% ( cinquenta por cento) mais 
um dos titulares dos CRA presentes na assembleia. Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por pro-
curação, emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do 
signatário, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos ne-
cessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de ges-
tores destes fundos. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os 
instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitiza-
dora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isec-
brasil.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas 
sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia. Os investidores e/ou 
procuradores deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identi-
dade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 04 de outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis

Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula Oitava do “Termo de Securiti-
zação de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª 
Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução 
CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de 
Titulares de CRA (“AGT”), a realizar-se no dia 28 de outubro, às 14:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, Itaim 
Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) examinar, discutir e votar acerca da aprovação, ou 
não, das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 
2ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
30.06.2019. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução 
CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas 
automaticamente aprovadas caso a presente AGT não seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude do 
não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, e 
nos termos das cláusulas 8.4 e 8.5 do Termo de Securitização, que o quórum de instalação da assembleia em primeira 
convocação é de titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRA em circulação e em 
segunda convocação com qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira e segunda convocação é 
de titulares de CRA que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em circulação presentes. Os 
titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento 
público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento de 
identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, 
mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Para que a verifi cação de 
quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para 
representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@penta-
gonotrustee.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia. Os investidores e/ou procuradores deverão 
apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos 
documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 04 de outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Brasileira de Alumínio S.A.
CNPJ/MF nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.300.012.763

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 01 de Agosto de 2019
1. Data, Horário e Local: Dia 01 de agosto de 2019, às 11:00 horas, na sede social, localizada na 
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções, Capital 
de São Paulo, CEP: 04571-900. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos 
acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Ricardo Rodrigues de 
Carvalho, Presidente e Luciano Francisco Alves, Secretário. 5. Ordem do Dia: Composta a mesa,  
o Presidente declarou iniciados os trabalhos, para deliberação acerca da contratação de Hedge. 
6. Deliberações: Submetido o assunto constante na ordem do dia à discussão e, logo depois a votação, 
os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram e aprovaram, sem quaisquer restrições ou 
ressalvas a contratação de “Hedge” através de instrumento de “swap” dos contratos de empréstimo 
realizados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), indexados ao 
IPCA para USD (Pré-fixado). Os instrumentos aprovados referem-se aos contratos de empréstimo 
números 08.2.0832.1 e 14.2.0530.1 e novos contratos a serem firmados junto ao BNDES referentes ao 
“Capex Sustaining” 2018/2019 e projeto Filtro Prensa, que totalizam o valor de R$ 589.000.000,00 
(quinhentos e oitenta e nove milhões de reais), de acordo com o artigo 8, inciso XIII do Estatuto Social 
da Companhia, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia. 7. Observações 
Finais: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a todos os presentes e, ninguém se 
manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes 
assinada. Presidente da Mesa: Ricardo Rodrigues de Carvalho; Secretário da Mesa. Luciano Francisco 
Alves; Acionistas:  Votorantim S.A., representada por João Henrique Batista de Souza  S chmidt e Luiz 
Aparecido Caruso Neto, diretores e VP Gestão Ltda.,  representada por João Henrique Batista de Souza 
Schmidt e Luiz  Aparecido  Caruso Neto. São Paulo, 01 de agosto de 2019. A presente transcrição é cópia 
fiel da ata lavrada no próprio livro da Companhia. Mesa: Luciano Francisco Alves - Secretário. 
JUCESP nº 482.559/19-6 em 11/09/2019. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária Geral.

Pacer Logistica S.A.
CNPJ/MF nº. 12.621.274/0001-87 - NIRE nº 35.300.503.171

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/05/19
Aos 22/05/19, às 18hrs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Alexandre Bichara Caldas - Presidente; Geraldo Gomes - 
Secretário. Deliberações: (i) Aprovar a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, como faculta o Artigo 130, §1º, da Lei de 
Sociedade por Ações; (ii) Substituição do Banco Arbi S.A. pelo Banco Daycoval S.A. para prestação de serviços de Depositário da Conta 
Vinculada e alteração da redação da cláusula II.7 da Escritura de Emissão (iii) Alterar as características e condições, previstas nos itens 
III.7. e IV.3.3. das Deliberações da Ata Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 20/03/2017 (“Ata de 20.03.2017”), 
referentes à 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada na espécie com 
garantia real, em série única, no valor total de emissão de até R$24.000.000,00, nos termos do Artigo 52 e seguintes da Lei de Sociedades 
por Ações (“Debêntures”), de colocação pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), não estando sujeitas, portanto, ao registro de 
emissão perante a CVM, de que trata o artigo 19 da Lei n.º 6.385/76, conforme alterada (“Emissão”), os quais vigorarão com a seguinte 
redação: “III.7. Destinação dos Recursos. Os recurso obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados: 
i) à quitação das dívidas atuais assumidas pela Emissora junto a terceiros, que perfazem o montante aproximado de R$ 5.000.000,00; 
ii) à realização de investimentos para fins de expansão da Emissora; iii) ao pagamento de custos e despesas relacionadas à Emissão, 
incluindo, mas não se limitando, à contratação de prestadores de serviços de estruturação, escritório de advocacia, coordenador líder e 
agente fiduciário, pagamento de despesas cartorárias referentes à constituição das Garantias Reais, bem como outras despesas que 
sejam necessárias; iv) constituição do Fundo Reserva; e v) o saldo destinado à complementação do capital de giro da Emissora.” “IV.3.3. 
Cessão fiduciária de todos os direitos relativos à conta corrente nº. 734.296-0, agência 001-9, mantida no Banco Daycoval, de titularidade 
da Emissora (“Conta Vinculada”) nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, na qual serão depositados os 
Direitos Creditórios e onde será constituído um fundo de reserva (“Fundo de Reserva”), em montante correspondente a: (i) 01 parcela 
vincenda do pagamento de Amortização e Juros Remuneratórios (“PMTs”) projetada para a respectiva data que serão devidos após o 
término do Período de Carência dos Juros, conforme determinado na Escritura de Emissão, a qual deverá estar constituída até o 12º mês, 
a contar da Data de Emissão e deverá ser mantida até o 22º mês, a contar da Data de Emissão; e (ii) 02 parcelas vincendas do pagamento 
de Amortização e Juros Remuneratórios, as quais deverão estar constituídas durante todo o período compreendido a partir do 22º mês 
contado da Data de Emissão, e deverão ficar retidas em Conta Vinculada até o término do pagamento das Obrigações Garantidas.” 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22/05/19. Jucesp nº 468.833/19-5 em 30/08/2019. 

Pacer Logística S.A. - (“Emissora”) - CNPJ/MF 12.621.274/0001-87 - NIRE 35300503171
Ata da Assembléia Geral de Debêntures da 1ª Emissão de Debêntures não conversíveis em ações da espécie 

quirografária a ser convolada na espécie com garantia real, realizada em 24/05/19.
Aos 24/05/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade dos debenturistas. Mesa: Presidente: Luiz Santoro. Secretário:  Luciano Gue-
des de Mello Costa. Deliberações: Na sequência, os debenturistas titulares de 86,5 das Debêntures em Circulação aprovaram, 
sem quaisquer ressalvas: a. Autorizar a substituição do Banco Arbi S.A., atual prestador de serviços na qualidade de Depositário, 
no âmbito do instrumento de Cessão Fiduciária, pelo Banco Daycoval S.A., considerando a necessidade de determinados clientes 
internacionais da Emissora necessitarem de instituição financeira que possua swift code para operacionalização dos pagamentos e 
desta forma, direcionamento dos Recebíveis cedidos para nova Conta Vinculada. b. Aprovar a alteração da destinação de recursos, e 
consequentemente, a redação da cláusula III.7 da Escritura de Emissão, que passará a ser da seguinte forma: “III.7. Destinação dos 
Recursos. Os recursos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados i) à quitação das dividas 
atuais assumidas pela Emissora junto a terceiros, que perfazem o montante aproximado de R$ 5.000.000,00; ii) à realização de inves-
timentos para fins de expansão da Emissora; iii) ao pagamento de custos de despesas relacionadas à Emissão, incluindo, mas não 
se limitando, à contratação de prestadores de serviços da estruturação, escritório de advocacia, coordenador líder e agente fiduciário, 
pagamento de despesas cartorárias referentes à constituição da Garantias Reais, bem como outras despesas que sejam necessária; 
iv) constituição do fundo Reserva; e v) o saldo destinado à complementação do capital de giro da Emissora.” c. Dispensar a Emissora 
do cumprimento das ações previstas na cláusula VI. 3.2. da Escritura de Emissão, considerando o descumprimento do convenant fi-
nanceiro previsto na Cláusula VI.3, item (ii) da Escritura de Emissão, qual seja, EBTDA/Resultado Financeiro igual ou superior a 1, e de 
acordo com a apuração findo o exercício social de 2018 foi verificado o valor de 0,96. À titulo de esclarecimento, a presente dispensa é 
exclusivamente relativa ao exercício social 2018, sendo mantidas as futuras apurações da forma prevista na Escritura de Emissão e a 
presente autorização de dispensa não importa em novação das obrigações ali previstas. d. autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário 
tomarem as providências estritamente necessárias para a realização dos atoas aprovados na presente Assembleia, dentre os quais 
celebrarem todos os instrumentos contratuais necessários à concretização da substituição do Banco Depositário e modificação da 
cláusula de Destinação de Recursos, inclusive o Aditamento à Escritura, o instrumento da Cessão Fiduciária, o distrato ao Contrato 
celebrado com atual Depositário, caso necessário, e o contrato de banco depositário com o substituto. O debenturista detentor de 
13,50% das Debêntures em Circulação votou de forma contrária a todas as deliberações constantes. Nada mais. São Paulo, 24/05/19. 
Jucesp nº 468.832/19-1 em 30/08/2019.

NCS Suplementos S.A. – CNPJ/ME nº 04.892.290/0001-86 – NIRE 35.300.516.16-8
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de agosto de 2019

Data, Hora e Local: aos 08/08/2019, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rua Barata Ribeiro, nº 79, Campinas-SP. 
Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Alexandre Silveira Dias – Presidente; Andre Luis Reis Dima Domingos – Secretário.Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) os 
termos, condições e justificações do “Protocolo e Instrumento de Justificação da Cisão Parcial da Companhia e Versão 
da Parcela Cindida à Valeo do Brasil Comércio e Serviços de Importação e Exportação Ltda.” relativo à cisão parcial e 
desproporcional da Companhia com incorporação da parcela cindida pela Valeo do Brasil Importação de Suplementos 
e Artigos Esportivos Ltda., CNPJ nº 05.860.145/0001-86 e NIRE 35.218.455.533 (“Valeo do Brasil”); (ii) ratificação da 
nomeação da Apriori Accounting Brasil Assessoria Contábil e Empresarial Ltda., CNPJ nº 27.256.600/0001-71, CRC-SP nº 
2SP036708/O-6 (“Apriori”) para a elaboração do laudo de avaliação do acervo cindido; (iii) aprovação do laudo de avalição 
do acervo cindido; (iv) aprovação da cisão parcial e desproporcional da Companhia seguida da incorporação da parcela 
patrimonial cindida pela Valeo do Brasil, com a conseqüente redução de capital da Companhia e alteração do caput do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia; e (v) autorização à diretoria da Companhia para celebrar todos os documentos e a 
praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da cisão parcial da Companhia. Deliberações: Instalada 
a Assembleia, após a discussão da matéria da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade e sem quaisquer 
restrições ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações: 1. Consignar que a ata que se refere a presente Assembleia 
será lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.. 2. Aprovar todos os termos, justificativa 
e condições do Protocolo e Instrumento de Justificação da Cisão Parcial da Companhia e Versão da Parcela Cindida à 
Valeo do Brasil, firmado pela administração da Companhia em 08/08/2019 (“Protocolo da Cisão Parcial”), que passa a 
fazer parte integrante do presente instrumento como seu Anexo I, e que tem por objeto a cisão parcial e desproporcional 
da Companhia com versão do acervo líquido cindido para a Valeo do Brasil (“Cisão Parcial”). 3. Ratificar a nomeação da 
Apriori, acima qualificada, para elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido da Companhia a ser cindido e vertido 
à Valeo do Brasil no âmbito da Cisão Parcial, avaliado com base em seu valor contábil na data de 31/05/2019 (“Laudo 
de Avaliação”), o qual passa a integrar o presente instrumento como Anexo A ao Protocolo da Cisão Parcial. 4. Aprovar 
o Laudo de Avaliação, o qual estabelece, com base em seu valor contábil na data de 31/05/2019, que o valor do acervo 
líquido da Companhia a ser cindido e vertido à Valeo do Brasil é de R$ 2.727.961,23, tudo em conformidade com o pre-
visto no Protocolo da Cisão Parcial. 5. Aprovar a Cisão Parcial, com a versão do acervo líquido cindido à Valeo do Brasil, 
a qual sucederá a Sociedade em todos os direitos e obrigações relativos ao acervo líquido cindido a ela vertido, na forma 
da lei, sendo que não haverá solidariedade entre a Companhia e a Valeo do Brasil em relação aos direitos e obrigações 
relativos ao acervo líquido cindido. 6. Consignar que, em decorrência da Cisão Parcial ora aprovada, o capital social da 
Companhia será reduzido em R$ 2.727.961,23, montante representativo do valor do acervo líquido cindido nos termos do 
Laudo de Avaliação, mediante o cancelamento de 169.231 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de 
titularidade do sócio Manoel Serrão Alves Mey. 6.1. Os acionistas concordam que a Cisão Parcial será efetuada de forma 
desproporcional, sendo que todas as ações de emissão da Companhia canceladas em razão da redução de capital resultante 
da Cisão Parcial ora aprovada correspondem ao investimento realizado pelo sócio Manoel Serrão Alves Mey, sendo que 
(i) o acionista Manoel Serrão Alves Mey concorda expressamente com a Cisão Parcial ora aprovada e cancelamento da 
totalidade das ações de emissão da Companhia de sua titularidade e (ii) a acionista VSAP 2.51 Fundo de Investimento em 
Participações – Multiestratégia concorda expressamente com a Cisão Parcial ora aprovada e com o fato de que não terá a 
sua participação reduzida na Companhia e, portanto, não subscreverá quotas representativas do capital da Valeo do Brasil, 
sociedade para a qual o acervo líquido cindido da Companhia foi vertido. Desta forma, portanto, a acionista VSAP 2.51 
Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, neste ato, renuncia expressamente ao seu direito de subscrever 
capital social da Valeo do Brasil em virtude da versão do acervo líquido cindido da Companhia no âmbito da Cisão Parcial. 
6.2. O capital social da Sociedade, portanto, passará dos atuais R$22.500.042,23 para R$19.772.081,00, dividido em 
1.226.575 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 6.3. Em virtude da deliberação anterior, o caput do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia é alterado e passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 19.772.081,00, dividido em 1.226.575 ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal.” 7. Autorizar a diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos e a praticar todos os atos 
necessários à implementação e formalização da cisão parcial da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes. Acionistas: Manoel Serrão Alves Mey e VSAP 2.51 Fundo de Investimento em Participações – Multiestra-
tégia. Campinas, 08/08/2019. Mesa: Assinaturas: Alexandre Silveira Dias – Presidente; Andre Luis Reis Dima Domingos 
– Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 449.931/19-5 em 23/08/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Ministro sobrevoa áreas da Amazônia
Legal atingidas por incêndios

São Paulo, sexta-feira, 4 de outubro de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin mandou soltar na quinta-
feira (3) o ex-gerente da Petro-
bras Márcio de Almeida Ferrei-
ra, condenado na Lava Jato a 10
anos de prisão por corrupção e
lavagem de dinheiro. A decisão
de Fachin foi motivada pelo jul-
gamento no qual a Corte discu-
te a tese que pode anular várias
condenações oriundas das in-
vestigações, segundo avaliação
da força-tarefa de procuradores
que atuam na operação.

Pela decisão, caberá à  pri-
meira instância da Justiça Fe-
deral em Curitiba estabelecer
medidas cautelares em troca da
prisão preventiva, como uso de
tornozeleira eletrônica e entre-
ga do passaporte ao juízo.

Apesar de o julgamento da
tese ainda não ter encerrado, o
caso do ex-gerente, que moti-
vou a discussão, terminou  na
quarta-feira  (2). O placar da
votação ficou em 6 votos a 5 a
favor da anulação da sentença

Fachin manda soltar ex-gerente
da Petrobras preso na Lava Jato

para apresentação de novas ale-
gações finais no processo que
correu em Curitiba. 

Dessa forma, Edson Fachin
determinou o cumprimento da
decisão do plenário, apesar
de ter ficado vencido e  ter  vo-
tado contra a anulação da con-
denação. 

Até o momento, por 7 vo-
tos a 4, a Corte já decidiu que
advogados de delatados podem
apresentar as alegações finais,
última fase antes da sentença,
após a manifestação da defesa
dos delatores. Atualmente, o
prazo é simultâneo para as duas
partes, conforme o Código de
Processo Penal (CPP). Na práti-
ca, a maioria dos ministros en-
tendeu que o delatado pode fa-
lar por último nesta fase, mesmo
não estando previsto em lei. O
entendimento foi baseado no
princípio constitucional do con-
traditório e da ampla defesa.

A data para a finalização do
julgamento da tese ainda não
foi definida.  (Agencia Brasil)

O ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, sobre-
voou  na quinta-
feira (3) algumas das áreas da
região amazônica  onde, desde
o fim de agosto, militares, briga-
distas e servidores de outros
órgãos públicos lutam contra os
focos de incêndio que atingem a
Amazônia Legal (região com-
posta pelos estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Maranhão,
Mato Grosso, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins).

Após sobrevoar localidades
do sul do Pará e do noroeste do
Tocantins, o ministro  disse 
ter observado um menor núme-
ro de focos de incêndios – fato
que ele atribuiu às ações de
combate a incêndios desenvol-
vidas no âmbito da Operação
Verde Brasil e à “conscientiza-
ção da população”.

“Estamos muito satisfeitos”,
disse Silva a jornalistas. Para o
ministro, as autoridades públicas
das três esferas devem aprender 

com a Operação Verde Brasil e
evitar que uma situação seme-
lhante à verificada este ano se
repita. Executada por militares
das Forças Armadas, a operação
conta com a ação coordenada de
agentes de órgãos de controle
ambiental e de segurança
pública federais, estaduais e mu-
nicipais.

“Temos que colher os
ensinamentos, particularmente
os deste ano, em que nos de-
bruçamos em relação ao proble-
ma ambiental. Tenho certeza de
que os governos federal e esta-
dual, e também os municípios,
com seus órgãos de fiscalização
ambiental, farão uma análise ao
fim das ações para que estes fo-
cos de incêndio diminuam no
próximo ano”, comentou Silva, 
lembrando que a operação se-
gue quase até o fim deste mês.

O emprego das Forças Arma-
das para a Garantia da Lei e da
Ordem (GLO) em áreas de fron-
teira, terras indígenas, unidades

federais de conservação ambi-
ental e em outras áreas da Ama-
zônia Legal foi autorizada pelo
presidente Jair Bolsonaro em 23
de agosto, com a assinatura
do Decreto nº 9.985. Inicialmen-
te, as ações preventivas e re-
pressivas contra delitos ambien-
tais e combate aos focos de in-
cêndio seriam realizadas até 24
de setembro. Quatro dias antes,
contudo, o Palácio do Planalto
editou o Decreto nº 10.022, pror-
rogando o prazo de vigência da
GLO até 24 de outubro.

“Prorrogamos [os trabalhos]
até o mês de outubro para con-
solidar os resultados. Ainda es-
tamos na época de seca, mas as
chuvas estão chegando e isto
vai ajudar muito”, disse o minis-
tro da Defesa.

De acordo com Silva, a mai-
or dificuldade encontrada pelos
militares é o tamanho da área de
atuação. “Ela é maior que a Eu-
ropa Ocidental.  Há  dificulda-
des  logísticas, mas estamos

indo muito bem. Até porque as
Forças Armadas têm uma
capilaridade muito grande na
Amazônia Legal”,  destacou.

Segundo o Ministério da De-
fesa, entre o início da ação,
em 24 de agosto, e o último dia
26, os militares e integrantes de
agências governamentais que
participam da operação comba-
teram mais de 1,5 mil focos de
incêndio; detiveram 68 pessoas
e apreenderam mais de 18 mil
metros cubos de madeira.

Também foram aplicados
mais de 215 termos de infração,
o que resultou em um total de
R$ 58 milhões em multas. Os mi-
litares também destruíram 17
acampamentos ilegais, apreen-
deram 70 veículos, 111 embarca-
ções e embargaram mais de 10
mil hectares de terra. “Acho que
foi uma resposta rápida [das for-
ças do Estado], pois nunca hou-
ve uma operação destas no Bra-
sil. É algo inédito”, avaliou o
ministro. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 03/
10/2019,  , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: B37477 -  CONTRATO: 1181641345532 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1374 - METRO SANTA CRUZ
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA FILIPE NERI TEIXEIRA, N° 25, APARTAMENTO 32,
3° ANDAR DO EDIFICIO TRIUNFO, 29° SUBDISTRITO DE SANTO AMARO, SÃO
PAULO - SP

DENILSON OLIVEIRA RAMOS, BRASILEIRO, CONTADOR, CPF: 023.298.898-60,
CI: 13854260,  SOLTEIRO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

                   03 - 04 - 07/10/2019

Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 1009945-33.2017.8.26.0152. O Dr. Seung Chul Kim, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia – SP. Faz Saber a CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (RG
nº 19.529.530-SSP/SP e CPF/MF nº 135.920.538-17) e KEITI APARECIDA ROSTI DE OLIVEIRA (RG nº
24.253.369- SSP/SP e CPF/MF nº 143.519.618-05) que CENTRAL PARK EMPREENDIMENT OS
IMOBILIÁRIOS LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOSS, representado pelo instrumento de compromisso de compra e venda do lote “11” da quadra “E” do
loteamento denominado “RESIDENCIAL CAUCAIA I”, atualmente estando atualmente inadimplentes com as
parcelas 106/162 a 118/162 e 003/011 a 011/011, objetivando seja, ao final, julgada procedente a presente ação,
para o fim de declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra em questão
e reintegrar a Autora no imóvel descrito, bem com todas as cominações pedidas na inicial. Estando os réus
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo
de 15 dias, a fluir os 30 dias supra, não sendo contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial
em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais, Cotia, 11 de setembro de 2019.

03 e 04/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1092122-79.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido: Oscar de
Moraes Barros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1092122-79.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA
RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a OSCAR DE MORAES
BARROS (CPF/MF n. 008.222.998-87) que COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhe ajuizou uma ação
de Rescisão Contratual pelo rito Ordinário alegando que foi firmado com o réu o Contrato de Concessão
Onerosa do Jazigo, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 71, quadra I/8, contrato nº 3.050. Deixou o réu
de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital, assim fica o réu citado, da propositura
da presente ação, bem como advertidos de que terá o prazo de 15 dias, após decorrido o prazo de 20 dias
supra, não sendo contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia, sob
pena de não o fazendo, presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na inicial. Será
este edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
24 de setembro de 2019. 03 e 04/10

Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 1009542-64.2017.8.26.0152. O Dr. Seung Chul Kim, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia – SP. Faz Saber a MARIA DE LOURDES JACOMETTI (RG
nº 20.044.553 e CPF: nº 094.433.358-32) que CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, representado
pelo instrumento de compromisso de compra e venda do lote “02” da quadra “G” do loteamento denominado
“RESIDENCIAL CAUCAIA I”, atualmente estando atualmente inadimplente com as parcelas 040/162 a 137/
162, objetivando seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para o fim de declarar rescindido o
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra em questão e reintegrar a Autora no imóvel
descrito, bem com todas as cominações pedidas na inicial. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 30 dias
supra, não sendo contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e p assado nesta cidade de Cotia, aos 11 de
setembro de 2019. 03 e 04/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0048452-71.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de
Sentença - Despesas Condominiais Exequente: Hotel Design Melia Confort Jesuino Arruda Executado: Anna
Maria Ortiz Miozzo EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0048452-71.2019.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa
Galhardo Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANNA MARIA ORTIZ MIOZZO (R.G. nº2.637.810-SSP/
SP e CPF nº 267.167.948-32) e RICARDO ANTÔNIO ORTIZ MIOZZO (R.G. Nº 15.840.971- SSP/SP e CPF
nº 073.245.628-25) que Hotel Design Melia Confort Jesuino Arruda lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA
ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 154.712,98,
devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos
termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2019.   03 e 04/10 E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O

E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 02/10/2019 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.

Contrato: 1.1656.4034.765-3 - SED: 500 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): DESYREE ROSA FEIJÓ NEVES, BRASILEIRA, ECONOMIÁRIA.RG.
6.532.853-SP, CPF: 034.555.968-19, CASADA NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM ARLINDO FERREIRA NEVES,
PORTUGUÊS, MOTORISTA AUTÔNOMO, RG. 1037846-SE/DPMAF, CPF: 454.149.128-
15. Imóvel sito à: TRAVESSA MARIA LOPES, Nº 09 (ATUAL TRAVESSA  DANÇA DAS
HORAS, Nº 56 NÃO OFICIAL), PARTE DOS LOTES Nº S 58  E 59 DA CHÁCARA
PINTO, BAIRRO DO TREMEMBÉ, 22º SUBDISTRITO - TUCURUVI, SÃO PAULO/SP.

São Paulo, 02/10/2019.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

02, 03 e 04/10/2019

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 14.2.2 do “Termo de Securiti-
zação de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 
1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Ins-
trução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia 
Geral de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 28 de outubro de 2019, às 11:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, 
Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série da 1ª Emis-
são da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
30.06.2019.  Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução 
CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas au-
tomaticamente aprovadas caso a presente Assembleia Geral de Titulares de CRA não seja instalada em primeira e segun-
da convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, 
para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos 
CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em circulação e em segunda convocação 
com qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira e segunda convocação é de titulares de CRA 
que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em circulação presentes na assembleia.  Os ti-
tulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumen-
to público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento 
de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusi-
ve, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Para que a verifi cação 
de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes 
para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Oliveira Trust Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e ger1.agente@
oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quaren-
ta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia. Os investidores e/ou procuradores deve-
rão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, 
dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 04 de outubro de 2019.  ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 13.3. do “Termo de Securitização 
de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 1ª 
Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução 
CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral 
de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 28 de outubro de 2019, às 16:30h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, 
Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão 
da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30.06.2019. 
Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as 
demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente 
aprovadas caso a presente AG não seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não comparecimento 
de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de 
instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRA que representem, no mínimo, 2/3 dos CRA em 
circulação e em segunda convocação com qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira e segunda 
convocação é de titulares de CRA que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em circulação. 
Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento 
público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento de 
identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, 
mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Para que a verifi cação de 
quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para 
representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br; 
ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência em relação à data de realização da assembleia. Os investidores e/ou procuradores deverão apresentar-se com 
30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais 
previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 04 de outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

Pacer Logística S.A.
CNPJ/MF 12.621.274/0001-87 - NIRE 35300503171

Ata de AGOE realizada em 30/04/19
Aos 30/04/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente – Sr. Alexandre Bichara Caldas; 
Secretário – Sr. Luciano Guedes de Mello Costa. Em Assembleia Geral Ordinária: Deliberações: i) Aprovam as 
demonstrações financeiras e as contas dos administradores do exercício de 2018, devidamente publicadas nos Jornais 
DOESP e no Jornal o Dia, ambos na data de 30/03/2018; ii) Fica prejudicada a destinação dos resultados, considerando o 
prejuízo no período; iii) Aprovam que a remuneração global dos administradores fica inalterada no valor de R$ 2.5000,00. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberações: Os acionistas aprovam por unanimidade i)Aprovam a alteração do 
endereço da filial 08 devidamente registrada na JUCERJA NIRE 3390124590-6 e inscrita no CNPJ/MF 12.621.274/0009-
34, que passa a ter o endereço situado à Rua Conde de Leopoldina, 294 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ CEP 
20930-460; ii) Aprovam a alteração do objeto social da filial 14, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
do Pernambuco (“JUCEPE”) sob NIRE 2690069813-8 e inscrita no CNPJ/MF 12.621.274/0015-82, com endereço situado 
à BR 101 Sul, KM 86,58 – Bloco G01, Galpão 08, Prazeres, no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE CEP 54335-
000, para incluir a atividade (5211-7/01) de Armazéns Gerais. Desta forma o objeto filial 14, devidamente registrada na 
Junta Comercial do Estado do Pernambuco (“JUCEPE”) sob NIRE 2690069813-8 e inscrita no CNPJ/MF 12.621.274/0015-
82, com endereço situado à BR 101 Sul, KM 86,58 – Bloco G01, Galpão 08, Prazeres, no Município de Jaboatão dos 
Guararapes/PE CEP 54335-000passa a ser: (CNAE 5211-7/01) Armazéns Gerais; (CNAE 4930-2/02) Transportes 
rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças: intermunicipal, interestadual e internacional; (CNAE 5211-
7/99) Depósitos de mercadorias para terceiros, Exceto armazéns gerais e guarda moveis; (CNAE 5250-8/04) Serviços 
de coordenação e desenvolvimento de projetos logísticos para transportes de carga; (CNAE 9511-8/00) Reparação e 
manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Nada mais. São Paulo 30/04/19. Jucesp nº 468.831/19-8 
em 30/08/2019. 

Telar Engenharia e Comércio S.A
CNPJ/MF Nº 62.570.320/0001-34

Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em Reais - R$

Ativo 2018 2017
Ativo circulante  32.613.882,03  40.482.672,82
Caixa e equivalentes de caixa  7.532.123,72  6.727.886,41
Contas a receber  1.131.644,49  8.133.535,39
Consórcio  20.330.330,42  18.324.036,33
Impostos a recuperar  1.880.662,71  3.626.101,92
Estoques  3.524,57  1.257.521,18
Depósitos judiciais  122.662,17  422.529,52
Outros créditos  1.587.665,59  1.991.062,07
Despesas Antecipadas  25.268,36  -
Não circulante 9.795.102,02  10.510.396,39
Contas a receber - LP  2.252.247,03  809.868,29
Adiantamento para Futuros Investimentos  487.663,88  -
Investimentos  3.921.594,07  4.331.301,62
Imobilizado  2.792.547,01  2.237.679,94
Intangível  322.525,49  3.131.546,54
Despesas Antecipadas LP  18.524,54 -
Total do ativo  42.408.984,05  50.993.069,21

Passivo 2018 2017
Passivo circulante 5.957.416,28  5.076.543,90
Empréstimos e financiamentos  1.914.698,66  3.483.870,93
Fornecedores  145.648,93  202.895,94
Obrigações trabalhistas e tributárias  1.474.418,61  1.049.397,53
Credores diversos  2.422.650,08  340.379,50
Passivo não circulante 7.424.185,36  16.062.031,57
Empréstimos e financiamentos - LP  310.971,07  148.008,28
Partes relacionadas  7.113.214,29  15.914.023,29
Patrimônio líquido 29.027.382,41  29.854.493,74
Capital social  20.216.677,00  20.216.677,00
Adiantamento para futuro aumento
de capital  7.973.478,00  7.973.478,00

Reserva de capital  238.384,87  155,00
Lucros acumulados  598.842,54  1.664.183,74

Total do passivo  42.408.984,05  50.993.069,21

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em Reais - R$

2018 2017
Receita líquida 62.794.944,68 68.461.075,12
 Custo de obra (48.146.863,54) (61.791.490,49)
 Lucro bruto 14.648.081,14 6.669.584,63
Despesas e receitas operacionais:
Despesas administrativas e comerciais (8.162.785,14) (2.448.871,75)
Despesas trabalhistas (4.220.200,81) (2.363.312,86)
Despesas com Impostos e taxas (749.724,69) (338.631,57)

(13.132.710,64) (5.150.816,18)
Resultado Financeiro
Despesas financeiras (1.021.489,97) (2.284.374,43)
Receitas financeiras 508.538,10 816.055,39

(512.951,87) (1.468.319,04)
Despesas e receitas não operacionais:
Equivalência patrimonial 76.570,17 288.139,49
Outras receitas/despesas não operacionais (25.603,31) (353,79)

50.966,86 287.785,70
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social 1.053.385,49 338.235,11

Provisão para imposto de renda e
contribuição social - correntes (748.905,49) (10.120,63)

Resultado do exercício 304.480,00 328.114,48

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em Reais - R$
Reserva de lucros

Capital Reserva Lucros Resultado Adiantamento para futuro
social legal  acumulados  do exercício  aumento de capital Total

 Saldos em 31 de dezembro de 2016  20.216.677,00  155,00  1.336.069,26  -  7.973.478,00  29.526.379,26
 Resultado do exercicio  -  -  328.114,48  328.114,48  -  328.114,48
 Destinação do lucro  -  -  -  (328.114,48)  -  -
 Saldos em 31 de dezembro de 2017  20.216.677,00  155,00  1.664.183,74  -  7.973.478,00  29.854.493,74
 Resultado do exercicio  -  -  304.480,00  304.480,00  -  608.960,00
 Destinação do lucro  -  238.229,87  (238.229,87)  (304.480,00)  -  (304.480,00)
 Provisão para dividendos  -  -  (1.131.591,33)  -  -  (1.131.591,33)
 Saldos em 31 de dezembro de 2018  20.216.677,00  238.384,87  598.842,54  -  7.973.478,00  29.027.382,41

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31
de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em Reais - R$

2018 2017
Lucros do exercício  304.480,00  328.114,48
Outros resultados abrangentes  -  -
Resultado abrangente do exercício  304.480,00  328.114,48

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Valores expressos em Reais - R$
Atividades operacionais 2018 2017
Lucro antes dos impostos sobre a renda  304.480,00  328.114,48
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais

 Resultado de equivalência patrimonial  (76.570,17)  (288.139,49)
 Perdas com intangíveis  4.522.036,89  -

 4.749.946,72  39.974,99
Variações nos ativos e passivos
 Estoques  1.253.996,61  -
 Consórcio  (2.006.294,09)  (3.547.095,74)
 Outros créditos  403.396,48  81.967,34
 Contas a receber  5.559.512,16  14.117.981,43
 Impostos a recuperar  1.745.439,21  (1.691.320,89)
 Despesas antecipadas  (43.792,90)  -

2018 2017
Depósitos judiciais  299.867,35  (14.350,00)
Fornecedores  (57.247,01)  106.134,98
Obrigações trabalhistas e tributárias  271.770,62  338.980,78
Credores  2.082.270,58  (2.955,23)
Fluxo de caixa aplicado (gerado) nas
atividades operacionais  14.258.865,73  9.429.317,66

Decréscimo das atividades de investimento
Aquisição de investimento  1.520.774,77  (26.915,55)
Dividendos recebidos  306.468,75
Aquisição de imobilizado  2.237.679,94  (433.744,73)
Aquisição de intangivel  (7.331.057,94)  -
Fluxo de caixa aplicado (gerado) nas
atividades de investimento  (3.266.134,48)  (460.660,28)

2018 2017
Acréscimo (decréscimo) das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos  (1.406.209,48)  (2.472.368,94)
Partes relacionadas a pagar  (8.800.809,00)  (4.631.761,52)
Fluxo de caixa aplicado em atividades de
investimento  (10.207.018,48)  (7.104.130,46)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa  785.712,77  1.864.526,92
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
No início do exercício  6.727.886,41  4.863.359,49
No final do exercício  7.532.123,72  6.727.886,41
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  804.237,31  1.864.526,92

Rodrigo Botter Rios Pinto - Diretor - CPF: 283.027.928-02
José Antonio dos Santos Reis - Contador - CRC: 1SP183187/0-7

As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, es-
tão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 
CNPJ: 31.345.064/0001-58

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

Local e Presenças: na sede social da Companhia, localizada na Avenida Joaquim Floriano 1052, 
13º andar, Grupo 132 (Parte), Itaim Bibi, SP / SP, acionista(s) representando 100% do capital social. 
Deliberações tomadas pela unanimidade: (1) Em relação ao exercício findo em 31/12/2018  
(a) aprovado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras; 
(b) face a apuração de prejuízo no exercício social findo em 31/12/2018, não haverá distribuição 
de dividendos; e (2) aprovada a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, cujo mandato 
se estenderá até a posse dos Diretores que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no exercício de 2022, a saber: (i) Sr. José Alexandre Costa de Freitas, brasileiro, casado pelo 
regime de separação legal de bens, advogado, carteira de identidade 78.657, expedida pela OAB/RJ, 
CPF 008.991.207-17, como Diretor Presidente; e (ii) Sr. Antonio Amaro Ribeiro De Oliveira E Silva, 
brasileiro, solteiro, advogado, carteira de identidade nº 109.003, expedida pela OAB/RJ em 19.12.2012,  
CPF 001.362.577-20, ambos domiciliados nesta cidade, à Avenida das Américas, nº 3434, Bl. 07, 
Grupo 201, Barra da Tijuca, CEP: 22.640-102, RJ. Arquivada na JUCESP em 12/09/2019 sob o 
nº 485.087/19-4, Sec. Geral Gisela Simiema Ceschin e encontra-se disponível para consulta na 
sede social da Companhia.
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0226385-80.2009.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Martins
Conceição, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VERA LÚCIA RAMIRO, CPF 829.357.007-59, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando
a cobrança de R$ 1.703,02 (novembro/2009), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2005. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, p ara que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 23 de julho de 2019. 04 e 05.10

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0047997-09.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido
Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAN MEI HWA, CPF 171.390.118-85, que por este Juízo,
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec
Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 87.432,26 (julho/2019), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2019. 04 e 05.10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1112952-71.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Planos de Saúde Requerente: Lourdes do Fundo Afonso Requerido: Edmur Antonio Castro
Renesto EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112952-71.2015.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME
SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Edmur Antonio Castro Renesto que LOURDES
DO FUNDO AFONSO , lhe ajuizou uma INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE
ERRO MÉDICO, A procedência da ação, com o reconhecimento do erro médico e a condenação dos
Requeridos pelo Dano Moral sofrido durante todo o período, bem como, pela perda de uma chance, sugerindo
como valor da indenização o equivalente a 700 salário mínimos, bem como as cominações pedidas na inicial.
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro
de 2019. 03 e 04/10

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1012668-32.2016.8.26.0161. O Dr. Rafael Bragagnolo Takejima, Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Diadema /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a IGOR ALVES
PAULINO (CPF/MF n° 389.149.688-55) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou
uma ação de Busca e Apreensão relativo a um AUTOMÓVEL: veículo marca GM, modelo CORSA HAT MAX
1.8 FP, ano fab./mod. 2007/ combustível GASOLINA, cor PRATA, chassi 9BGXH68G07B270351, placa
DUU3126, RENAVAM 000922766738".  Apreendido o bem, e estando o réo, em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora
depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º,
§1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias
supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. São
Paulo, 17/09/19. 03 e 04/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009891-91.2018.8.26.0068 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Transporte de Coisas Requerente: Craft Multimodal Ltda Requerido: Beniflex do Brasil
Importação e Exportação Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009891-
91.2018.8.26.0068 A Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Barueri/SP, FAZ SABER a BENIFLEX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
CNPJ 13.538.312/0001-03, que CRAFT MULTIMODAL LTDA lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA,
para receber a quantia de R$ 10.034,29, referente ao não pagamento das faturas. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, a fluir os 30 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. Barueri, 19/
09/2019. 03 e 04/10
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Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0053492-34.2019.8.26.0100. 
A Dra. Andrea de Abreu e Braga, Juiz de Direito da 10ª Vara 
Cível Central/SP. Faz saber a Horabem Comidas 
Preparadas e Massas Ltda. CNPJ 06.947.776/0001-08, que 
João Dias dos Santos requereu o cumprimento da sentença 
proferida,para receber a quantia de R$ 4.726,53 (julho/2019). 
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, 
atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais 
cominações legais, sob pena de multa e honorários 
advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, 
§1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, inde-
pendentemente de penhora ou nova intimação, apresente 
impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e 
publicado na forma da Lei.São Paulo, 11/09/2019.             [3,4] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1107489-17.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)s sublocatários e eventuais ocupantes dos imóveis situados na Rua João Teodoro, n.º 993, Quartos 04 e 10, e Casa 
01, e Rua João Teodoro, n.º 991, Brás SP., CEP 03009-000, que lhes foram proposta uma ação de Despejo por parte de 
João Jesus Caporal, objetivando a retomada do bem por meio de despejo por denúncia vazia. Em razão do 
desconhecimento dos sublocatários e eventuais ocupantes, foi determinada a CITAÇÃO deles, 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, os sublocatários e eventuais ocupantes serão considerado revéis, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro de 2019.                                                 [3,4] 
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BP BIOCOMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ/ME nº 08.204.974/0001-07 - NIRE 353.003.332-25 - Edital de Convocação de 
Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os acionistas da BP Biocombustíveis S.A. (“Companhia”) a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na sede social 
da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.399, 4º andar, 
conjunto 43B, Torre C, Edifício Landmark, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, a fim de deliberar sobre: (i) o aumento do capital 
social da Companhia com a consequente emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, (ii) ratificação 
da empresa avaliadora responsável pela avaliação dos bens a serem contribuídos no capital e responsável pela preparação 
do laudo de avaliação, (iii) aprovação do laudo de avaliação, e (iv) consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia. Adicionalmente, a administração da Companhia informa aos acionistas que, em razão da descontinuidade do 
jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços, as publicações da Companhia passarão a ser feitas no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo e no jornal O Dia. São Paulo, 03 de outubro de 2019. Marcus Miranda Schlosser - Presidente; Adriano 
Luiz Miranda Dalbem - Secretário.

Ligue:
3258-1822
3258-0273

Finvest Finanças e Investimentos S.A. 
CNPJ/MF 04.063.042/0001-22 - NIRE 35.300.333.501 

 Edital de Primeira Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os titulares (“Debenturistas”) das debêntures nominativas, sem emissão de cautela ou certifi cado, con-
versíveis, de colocação privada da Primeira Emissão Privada de Debêntures Conversíveis da Finvest Finanças e Inves-
timentos S.A. (atual denominação da Finvest Investimentos Imobiliários S.A.) (respectivamente, “Debêntures” e “Emis-
sora”), nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e da Cláusula 14, item 14.1 do Instrumento Particular 
de Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures Conversíveis da Emissora, celebrado em 23.11.2015 (“Escritura 
de Emissão”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada, em primeira convocação, no 
dia 21.10.2019, às 10h00, na atual sede da Emissora, na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 11, bairro Vila Nova Con-
ceição, São Paulo/SP, CEP 04506-000, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) a alteração da data de vencimen-
to das Debêntures, com a possibilidade de prorrogação mediante aprovação dos Debenturistas; (b) a alteração da forma 
de amortização das Debêntures, com a exclusão de cronograma de pagamento de parcelas semestrais em substituição ao 
pagamento integral de principal e juros somente na data de vencimento das Debêntures; (c) a retirada da opção de con-
versibilidade das Debêntures; (d) ratifi cação dos demais termos e condições da Escritura de Emissão; e (e) demais maté-
rias de interesse dos Debenturistas. Instruções Gerais: Os Debenturistas deverão apresentar-se no endereço acima indica-
do portando os documentos que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos de mandato ou-
torgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para representação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser 
depositados na sede social da Emissora, na Avenida Santo Amaro, 48, conjunto 11, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 
04506-000, ou ainda por e-mail para contato@fi nvest.com.br, no prazo de até 02 dias úteis anteriores à sua realização, 
bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da assembleia. São Paulo, 03.10.2019. Finvest Finanças e Inves-
timentos S.A. - p. Márcio Garcia de Souza e p. Alexandre Wildt Borges

Prime Aviation Participações e Serviços S.A.
NIRE 35.300.363.850 - CNPJ/MF nº 10.534.900/0001-72

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Prime Aviation Participações
e Serviços S.A. Realizada em 10 de Setembro de 2019

1. Data, Horário e Local: Aos 10 dias do mês de setembro de 2019, às 10h00 horas, na sede da Companhia na Cidade de 
Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Cauaxi, 293, 8º Andar, Sala 816-A, Alphaville, CEP 06454-020. 2. Convocação e 
Presenças: convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assi-
naturas lançadas ao fi nal da presente Ata, nomeadamente: (i) Patrimonial Blue – Fundo de Investimento em Parti-
cipações, fundo de investimento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.311.936/0001-48, com sede na Cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, neste ato representado 
por sua administradora Planner Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-54, com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, condomínio edifício Pe-
dro Mariz, B31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, neste ato representada nos termos de seu estatuto social; e (ii) Marcus Vinicius 
da Mata, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 25.899.628-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 184.805.378-92, residente e domiciliado na Capital do estado de São Paulo, na Rua João de Almeida e Silva, nº 355, Jar-
dim Líbano, CEP 05138-200. 3. Mesa: Marcus Vinicius da Mata, Presidente; Artur Martins de Figueiredo, Secretário. 4. Or-
dem do Dia: (i) deliberar sobre proposta de redução do capital social, com restituição aos acionistas. 5. Deliberações: (i) 
Os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem reservas, aprovar proposta de redução do capital social da Companhia, 
por julga-lo excessivo, no montante de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), passando o capital social dos atuais R$ 
1.734.756,46 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) 
para R$ 914.756,46 (novecentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), com a con-
sequente restituição aos acionistas de parte do valor de suas ações. A presente redução do capital não acarretará o cancela-
mento de ações, continuando inalterada a quantidade de ações representativas do capital social. A redução do capital social 
ora aprovada passará a produzir efeitos após 60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Ata, na forma do arti-
go 174 da Lei nº 6.404/76, fi cando os administradores da Companhia desde já autorizados a tomar as medidas necessárias 
para a publicação e registro da Ata perante as autoridades competentes. Considerando a redução do capital social ora apro-
vada, fi ca alterado o Artigo 4º do Estatuto Social, para que passe a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 4º. O ca-
pital social da Companhia é de R$ 914.756,46 (novecentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e 
seis centavos), totalmente subscrito integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 659.213 (seiscentas e cinquenta 
e nove mil, duzentas e treze) ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único: Cada ação ordinária ga-
rantirá ao seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, determi-
nou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, a 
qual, após lida, foi achada conforme e assinada. Barueri, 10 de setembro de 2019. Mesa: Marcus Vinicius da Mata - Pre-
sidente; Artur Martins de Figueiredo - Secretário. Acionistas: Marcus Vinicius da Mata; Patrimonial Blue - Fun-
do de Investimento em Participações - Por: Planner Corretora de Valores S.A..

EXPRESSO DO SUL S/A
CNPJ/MF N. o 04.080.646/0001-87 NIRE N.° 35.3.0044213-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. Data, Hora e Local: Às 09h00 min. do dia 22 de maio de 2019, na sede social da sociedade, na Rua Nilton Coelho de 
Andrade, 755 - Vila Maria, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do art. 124, §4°, da Lei 
6.404/76, face à presença dos acionistas da Companhia, detentores da totalidade do capital social, e um representante 
da auditoria externa - RSM - Auditores Independentes - Sr. Luiz Cláudio Fontes, inscrito no CRC 1RJ - n° 032.470/0-9. 
3. Quorum: Totalidade dos acionistas que representam o capital social, conforme se verifica do registro e assinaturas 
constantes do Livro de presença de acionistas. 4. Mesa: Antônio José Lubanco da Cruz - Presidente. Cezar Augusto 
Menezes Vasconcellos - Secretário. 5. Publicações: Os documentos referidos no Art. 133 da Lei 10.303/01, relativos às 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2018, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
página 22 - Parte Empresarial, e no Jornal o dia de São Paulo, na página 6, ambas do dia 04 de maio de 2019. 6. Ordem 
do Dia: 6.1) Exame, discussão e votação dos Relatórios da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos 
Auditores Independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 6.2) Destinação dos lucros acumulados 
apresentados no exercício de 2018. 7. Deliberações Adotadas por Unanimidade: Antes do início dos trabalhos o 
Presidente franqueou a palavra aos auditores convidados que apresentaram o Parecer e as Notas Explicativas. Em seguida 
foi aberta a discussão e votação da ordem do dia: Primeiro - Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e 
demais Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2018. As demonstrações 
contábeis foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no caderno Empresarial, nas página 22, e Jornal o 
dia de São Paulo, na página 6, ambas no dia 04 de maio de 2019; Segundo - Aprovado o resultado do exercício o qual 
apresentou um prejuízo líquido no montante de R$ 1.164.418,49 (Um milhão, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e 
dezoito reais e quarenta e nove centavos); Terceiro - Aprovada e ratificada a reversão dos reflexos da depreciação societária 
de 2017, em 2018, em reserva de retenção de lucros no montante de R$ 4.530.407,32 (quatro milhões, quinhentos e trinta 
mil, quatrocentos e sete reais e trinta e dois centavos); Quarto - Aprovado o montante de R$ 1.035.175,76 (um milhão, trinta 
e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) em Reservas de Lucros, sendo R$ 295.478,71 (duzentos 
e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) como reserva legal e R$ 739.697,55 
(setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e cinco centavos) como reserva de retenção 
de lucros, na data de 31.12.2018, até ulterior destinação a ser determinada pelos acionistas. Nada mais havendo a tratar, 
o senhor presidente encerrou a Assembleia, sendo a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada 
pelos presentes. São Paulo/SP, 22 de maio de 2019. Mesa: Antônio José Lubanco da Cruz - Presidente; Cezar Augusto 
Menezes Vasconcellos - Secretário; Telmo Joaquim Nunes - OAB/SP nº 243.668. Jucesp nº 410.372/19-5 em 29/07/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Votorantim Investimentos Latino-Americanos S.A.
CNPJ/MF nº 06.276.938/0001-15 - NIRE 35300320956

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Fevereiro de 2019
1. Data, Horário e Local: Dia 27 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, Torre 3, Setor B, 6º andar, conjunto 61, 
parte, Cidade Monções, CEP: 04571-010, na Cidade e Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976  
(“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia. 3. Mesa Dirigente: Tito Botelho Martins Junior, Presidente e Felipe da Silva Azevedo, 
Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) redução do capital social da Companhia por julgá-lo 
excessivo à consecução dos objetivos sociais da Companhia, conforme disposto nos artigos 173 e 174 
da Lei das S.A.; (ii) a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.  
5. Deliberações: Colocados em discussão os assuntos da ordem do dia, a acionista da Companhia 
deliberou, sem ressalvas, o quanto segue: (i) aprovar a redução do capital social da Companhia, de 
acordo com os seguintes termos e condições: a) Justificativa: a redução do capital social baseia-se nos 
artigos 173 e 174 da Lei das S.A., tendo em vista o entendimento da administração de que o montante 
atual é excessivo à consecução dos objetivos sociais da Companhia; b) Montante do capital a ser 
reduzido: R$79.902.753,90, sem impacto no valor unitário de cada ação e com cancelamento de ações; 
c) Preço por ação: o valor patrimonial atual de cada ação de emissão da Companhia é de R$7.244,13, 
com base no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2018; d) Valor e 
quantidade de ações pós redução: o valor patrimonial de cada ação de emissão da Companhia não 
diminuirá e continuará sendo R$7.244,13 por ação após efetivada a redução, sendo que serão canceladas 
11.030 ações; e) Forma de devolução dos valores à única acionista: o montante referente à redução 
do capital social ora aprovada será devolvido à única acionista da Companhia em moeda corrente 
nacional, sendo que a restituição será realizada até a data de encerramento do exercício social corrente; 
(ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos decorrentes da redução de capital ora 
aprovada, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, publicações, transcrições, 
averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a implementar a operação, inclusive 
realizar depósitos e transferências bancárias referentes ao montante aqui mencionado, sem qualquer 
limitação de valor, podendo, inclusive, outorgar poderes neste sentido; (iii) em virtude da deliberação “i“ 
aprovada acima, modificar do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$ 673.767.972,86 
dividido em 416.671 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”; (iv) aprovar que as demais 
disposições do Estatuto Social da Companhia não alteradas neste ato permaneçam inalteradas e em 
vigor; e (v) consignar que, em virtude das deliberações acima, após o transcurso do prazo de 60 dias para 
oposição de credores, conforme disposto no artigo 174 da Lei das S.A., essa ata de assembleia geral 
será levada a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo para que se torne efetiva e tais efeitos 
retroajam à data da deliberação. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, conforme 
artigo 130, § 1º da Lei das S.A., que, depois de lida em voz alta e achada conforme, foi assinada.  
7. Assinaturas: Presidente: Tito Botelho Martins Junior; Secretário: Felipe da Silva Azevedo.  
Acionista: Nexa Recursos Minerais S.A., p. Tito Botelho Martins Junior e Valdecir Aparecido Botassini.  
A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 27 de fevereiro de 2019.  
Tito Botelho Martins Junior - Presidente; Felipe da Silva Azevedo - Secretário. 

LC-EH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ 02.986.755/0001-32

Relatório da Diretoria - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de R$)
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, esta Diretoria apresenta à apreciação de V.Sas. os seguintes Demonstrativos Financeiros, encerrados em 31 de dezembro de 2018: Balanços 
Patrimoniais, Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações. Nos termos dos Estatutos Sociais, colocamo-nos 
à disposição de V.Sas., para as informações que se fizerem necessárias.  São Paulo, 17 de Setembro de 2019.

Balanços Patrimoniais - Ativo 2018 2017
Circulante 9.193 16.783
Caixa e Equivalentes de Caixa 21 9
Aplicações Financeiras 7.272 13.919
Contas a Receber /Dividendos 1.820 2.855
Adiantamentos Diversos 80 -
Não Circulante 185.060 207.333
Realizável a Longo Prazo
Impostos a Recuperar 2.842 8.634
Depósitos Judiciais - 20.744
Investimentos 182.184 177.882
Imobilizado 34 72
Total do Ativo 194.253 224.116

Balanços Patrimoniais - Passivo 2018 2017
Circulante 13.987 14.161
Fornecedores 44 20
Obrigações Fiscais e Tributárias 201 5
Obrigações de Curto Prazo 260 651
Outras Obrigações 13.483 13.483
Não Circulante 20.352 47.335
Debêntures 14.585 39.270
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 5.767 2.421
Obrigações de Longo Prazo - 5.644
Patrimônio Líquido 159.834 162.621
Capital Social 19.055 19.055
Reserva Legal 3.811 3.811
Reserva de Lucros Realizados 133.221 139.074
Ajustes de Avaliação Patrimonial 3.747 681
Total do Passivo 194.173 224.116

Demonstração de Resultado 2018 2017
Receita Liquida - -
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e Administrativas (2.743) (1.130)
Depreciação e Amortização (38) (38)
Resultado de Equivalência Patrimonial 9.621 15.022
Lucro antes Receitas e Despesas Financeiras 6.840 13.853
Receitas Financeiras 2.578 1.851
Despesas Financeiras (6.930) (6.638)
Lucros antes do IR e da Contribuição Social 2.488 9.067
Imposto de Renda e Contribuição Social (8.341) -
Lucro Líquido do Exercício (5.853) 9.067
Quantidade quotas Final do Exercício 19.055 19.055
Lucro Líquido por quota do Capital Social - R$ (0,3072) 0,4758

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Indireto 2018 2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Atividades operacionais
Lucro antes dos impostos 2.249 9.067
Depreciação 38 38
Atualizações depósitos judiciais - (814)
Despesas de juros e atualizações não pagas 2.691 5.450
Resultado de equivalência patrimonial (9.621) (15.022)
Provisão para contingências - 684
Imposto de renda corrente 8.341 -

3.699 (597)
Variações nos ativos e passivos
Depósitos judiciais 20.744 -
Créditos tributários (1.176) (1.522)
Pagamento de contingência (5.446) -
Fornecedores 23 -
Obrigações fiscais e tributárias (3) (24)
Caixa líquido gerado (aplicado nas) antes do 
  IR e Contribuição 17.842 (2.143)
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (8.341) -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
   atividades operacionais 9.501 (2.143)
Atividades de investimento
Aumento em aplicações financeiras 6.647 2.185
Dividendos recebidos 9.099 13.252
Caixa líquido aplicado nas atividades 
  de investimento 15.745 15.437
Atividades de financiamento
Emissão de debêntures (25.000) (10.000)
Pagamento de juros de debêntures (3.581) (5.710)
Adiantamento para futuro aumento de capital 3.347 2.421
Caixa líquido aplicado nas atividades de
  financiamento (25.234) (13.289)
Variação
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 12 5
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9 3
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 21 9

Demonstração
das Mutações do

Patrimônio Líquido Capital 
Social

Re- 
serva 
Legal

Reserva 
de Lucros 

Reali- 
zados

Ajuste de 
Avalia- 

ção Patri- 
monial Total

Saldos em 31/12/2017 19.055 3.811 139.074 681 162.621
Dividendos - - - - -
Lucro Líquido do Exercício - - (5.853) - (5.853)
Provisão Dividendo
  Obrigatório - - - - -
Ajuste de Avalição
  Patrimonial (Reflexa) - - - 3.066 3.066
Saldos em 31/12/2018 19.055 3.811 133.221 3.747 159.834

Diretoria:
Laercio Jose de Lucena Cosentino          Ernesto Mario Haberkorn

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Nota 1 - Contexto Operacional: A Companhia é uma sociedade anônima 
de capital fechado que tem como objeto a participação em outras socieda-
des, como sócia, quotista ou acionista, bem como em outros investimentos 
relacionados. Nota 2 - Bases de Preparação e Apresentação das De-
monstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstan-
ciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, incluindo suas 
posteriores alterações com a Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória 
nº 449/08, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/09), pronunciamen-
tos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liqui-
dação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. Nota 3 - Sumário das Principais Prá-
ticas Contábeis: (a) Moeda funcional - As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em reais, moeda funcional da Companhia e, também, 
sua moeda de apresentação. Não há saldos ou operações com moedas 
estrangeiras. (b) Apuração do resultado - O resultado das operações é 
apurado em conformidade com o regime contábil de competência. 
(c) Caixa e equivalentes de caixa – Incluem o caixa, os depósitos bancá-
rios e as aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, com venci-
mentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança 
de valor. (d) Impostos a recuperar – Em 2018, a Companhia utilizou parte 
significativa do IRRF retido para liquidar contingências relacionadas a 
impostos sobre recebimento do Juros sobre o Capital Próprio. (e) Depósi-
tos judiciais - A Companhia realizou o pagamento integral da contingência 
relacionada a impostos incidentes sobre o recebimento de JCP a partir de 
2013 e em consequência, resgatou o depósito judicial relacionado ao referi-
do processo. (f) Investimentos - O investimento da Companhia é avaliado 
com base no método da equivalência patrimonial. (g) Imobilizado - O imo-
bilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido 
das depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, utilizan-

Contadora
Lilian Regina Souza Santana - CRC 1SP 221025/O-0

do-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. 
(h) Demais ativos circulantes e não circulantes - São demonstrados aos 
valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos 
auferidos. (i) Passivos - Reconhecidos no balanço a valor de compra. Al-
guns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estima-
dos na medida em que são incorridos e registrados por meio de provisão. 
– Debêntures – Conforme Ata de Assembleia registrada em 19 de maio de 
2017, foi aprovada a 2ª (segunda) emissão de debêntures. Foram emitidas 
40.000 (quarenta mil) debêntures no montante total de R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais), com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) 
meses. Foi amortizado o valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) 
do montante total. (j) Tributação - A tributação sobre o lucro é baseada no 
Lucro Real sobre o balancete de suspensão, ou redução de resultados men-
sais, o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% 
para os lucros que excederem R$ 240 mil no período de 12 meses, enquan-
to que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro 
tributável, reconhecidos pelo regime de competência; portanto, as inclusões 
ao lucro contábil de despesas temporariamente não dedutíveis, para apura-
ção do lucro tributável corrente, geram créditos tributários diferidos. 
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados 
no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua rea-
lização. (k) Imposto de renda e contribuição social - Em 2018 a Compa-
nhia apurou prejuízo fiscal, não recolhendo assim, imposto de renda e con-
tribuição social, bem como não registrou o imposto de renda diferido devido 
a não perspectiva de realização futura do mesmo, nos níveis considerados 
adequados pela Companhia. Foi recolhido Imposto de Renda e Contribui-
ção Social, Pis e Cofins dos anos de 2013 a 2017 com base no recálculo do 
LALUR, de acordo com a mudança na tratativa do reconhecimento de Juros 
de Capital Próprio sobre receita. (l) Destinação do lucro do exercício - 
Dos lucros líquidos apurados no balanço anual, serão deduzidos: (i) 5% 
antes de qualquer destinação para a constituição da reserva legal até o limi-
te de 20% do capital social; (ii) importância para o pagamento do dividendo 
obrigatório de, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado nos termos do ar-
tigo 202 da Lei nº 6.404/76. Os lucros remanescentes terão a destinação 
que for aprovada pela Assembleia Geral dos Acionistas, de acordo com 
proposta formulada pela diretoria. (m) Demonstrações dos fluxos de 
caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM 
nº 641, de 07 de outubro de 2010, que aprovou o pronunciamento contábil 
CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC.

SODRUGESTVO AGRONEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF nº 23.150.901/0001-65 - NIRE nº 35.300.481.429

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 27/8/2019, às 10 horas, na sede social, em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada legalmente. Presença: 
100% do capital social. Mesa: Presidente: Douglas Cruz da Silva; Secretário: Rodrigo do Nascimento Totoli. 
Deliberações unânimes aprovadas: 1. Eleita a Diretoria (mandato de 2 anos): Douglas Cruz da Silva, Rodrigo 
do Nascimento Totoli e Danilo Dalia Jorge (qualifi cados na original). Jucesp sob o nº 503.848/19-0 em 
23/9/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SENTENÇA Processo Digital nº: 1039884-49.2019.8.26.0100 Classe - Assunto Interdição - Nomeação
Requerente: Sung Hoon Kim Requerido: Young Ja Kim Kim Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO CUNHA
DE PAULA Vistos. Trata-se de ação de interdição movida por Francisco Sung Hoon Kim em face de Young
Ja Kim Kim. Arguiu que, em virtude de grave moléstia (Mal de Alzheimer), a interditanda encontra-se
impossibilitada de exercer os atos da vida civil, necessitando, portanto, de um curador. Requereu a interdição
da requerida, com a sua nomeação para o cargo de curador. Juntou documentos (fls. 12/27). A requerida
deixou de ser citada, por não reunir condições (fls.49), tendo seu interrogatório sido dispensado. O curador
especial, nomeado na forma do artigo 752, §2º, do CPC, contestou o feito por negativa geral às fls. 82/89,
sobrevindo réplica às fls. 92/93. Determinada a realização de prova pericial, foi juntado o laudo (fls.96/105).
O requerente pediu o julgamento (fls. 116). O Ministério Público opinou pela procedência (fls.120/121). É o
relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Consoante dispõe a lei, “considera-se pessoa com deficiência aquela
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas” (art. 2º da Lei 13.146/15). Por expressa disposição legal, “a pessoa com
deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com
as demais pessoas”, mas, sempre que necessário, “será submetida à curatela, conforme a lei”, como “medida
protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso”, pelo “menor tempo
possível” (art. 84, “caput”, §1º e 3º, da Lei 13.146/15). Compulsando os autos, verifica-se que, quando do
cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deixou de citar pessoalmente a interditanda, porquanto “um
pouco confusa, fala pouco , responde às perguntas simples e na maioria das vezes se indagada novamente
se contradiz. “ (fls.49). A informação vai ao encontro daquelas constantes do atestado médico juntado aos
autos pelo requerente (fls. 17/19), bem como do laudo pericial produzido em contraditório, concluindo que a
interditanda é portadora de Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 pela CID 10 e está
incapacitada para praticar os atos da vida civil, de forma total e permanente (fls. 103). Vê-se, enfim, que a
interditanda, por enfermidade ou deficiência mental, tem impedimento de longo prazo, que, em interação com
uma ou mais barreiras, obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. Portanto, à luz das necessidades e circunstâncias do caso, a fim de facilitar o acesso da
interditanda aos serviços públicos e aos serviços civis em geral, em atenção ao princípio da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e em busca de seu melhor interesse, deve ser protegido pelo instituto da
curatela. Saliente-se que a medida afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial
e negocial, sem alcançar o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação,
à saúde, ao trabalho e ao voto, conforme as necessidades e possibilidades do curatelado (art. 85, “caput” e
§1º, da Lei 13.146/15). Outrossim, claro está que a interditanda está sendo auxiliado pela requerente, pessoa
de seu vínculo familiar (filho), sem impugnação de demais parentes, não havendo razões para alterar tal
quadro. Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de YOUNG JA KIM KIM, Sul-Coreana,
casada, RG W459.502-O, CPF 022.985.378-10, com endereço à Rua João Maia, 170, Apto. 81, Aclimacao,
CEP 04109-030, São Paulo - SP, nascido em 14/02/1941, filha de Hun Sil Cha e Boung Kuk Kim, portadora
de Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 pela CID 10, afetando todos os atos da vida civil
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curador FRANCISCO SUNG
HOON KIM, coreano, empresário, RG 63.263.890-4, CPF 014.471.668-25, residente na rua Doutor João
Maia, nº 170, apto 81, São Paulo, SP. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo
Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial,
com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste
Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local deve
ser providenciada pelo curador, no prazo máximo de quinze dias, comprovando nos autos, sob pena de
destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a
publicação na imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do CPC). A publicação na rede mundial de
computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ
do Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça
fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Serve ainda esta sentença, desde
acompanhada da certidão de trânsito em julgado, como mandado para registro da interdição no Cartório de
Registro Civil competente, para que o Sr. Oficial da Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais
competente proceda ao seu cumprimento. Esta sentença, assinada digitalmente, servirá também como termo
de compromisso e certidão de curatela, válidos por tempo indeterminado, independentemente de assinatura
do curador (art. 759, I, do CPC), para todos os fins legais. Deverá o curador imprimi-la diretamente no portal
e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento em cartório. Ante a ausência de patrimônio
vultoso de titularidade da interdita, bem como a presumida idoneidade do curador, dispensa-se a prestação
de caução para o exercício da curatela (art. 1.745 e art. 1.774, do CC). O curador deverá prestar, anualmente,
contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano (art. 84, §4º, da Lei 13.146/15). Sem
condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de processo necessário P.R.I.Ciência ao Ministério
Público. São Paulo, 10 de setembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0034517-61.2018.8.26.0564 Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Duplicata Requerente: Anchieta Peças Distribuidora de Peças
para Caminhões e Onibus Eireli Requerido: Jefferson Bezerra da Gama EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
30 DIAS. PROCESSO Nº 0034517-61.2018.8.26.0564 Ordem 311/2017 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDA YAMAKADO
NARA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JONATHAS BEZERRA DA GAMA, Brasileiro, RG 580111416,
CPF 104.944.594-50, com endereço à Rua Quat a, 145, Vila Palmares, CEP 09061-380, Santo André – SP. e
JEFFERSON BEZERRA DA GAMA, Brasileiro, Solteiro, Conferente, RG 545276767, CPF 101.377.544-93,
pai Gilson Genival Ferreira da Gama, mãe Luzinete Felix Bezerra da Gama, Nascido/Nascida 03/12/1991,
natural de Diadema - SP, com endereço à Rua Quata, 145, Vila Palmares, CEP 09061-380, Santo André - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de
Anchieta Peças Distribuidora de Peças para Caminhões e Onibus Eireli, alegando em síntese: pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Gbrenda Trasnportes e Logística Ltda-EPP .
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente provas cabíveis.
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 11 de setembro de 2019. 04 e 05/10

Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1010159-25.2013.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma
da lei, etc... Faz saber a HOSSEIN SAJEDI PIRBAZARI, CPF nº 844.525.105-82 que JOÃO BATISTA ALVES
lhes ajuizou uma AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENT O CUMULADA COM COBRANÇA
DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS objetivando receber a quantia de R$ 74.546,52 (fevereiro de 2013), referentes
aos débitos de aluguéis e encargos locatícios do imóvel situado à Alameda Ministro Rocha Azevedo, 726,
apartamento 91, Jardim América, São Paulo/SP. Deu à causa o valor de R$ 96.217,80. Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que conteste a presente ação no prazo supra, sob
pena de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pelo autor, nomeando-se curador especial em caso de
revelia. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de Setembro de 2019.    04 e 05/10

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: ap artamento 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

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

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exequente a dar prosseguimento à EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s)
HIPOTECA(S) que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o
prazo de 20 (vinte) dias contados de 02/10/2019 para purgar(em) o débito e evitar(em)
a execução extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se
à agência da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia
útil em horário bancário. Cientificamos-lhe ainda de que o referido processo será
realizado por COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, em substituição ao Agente
Fiduciário DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA

Contrato: 1.0262.4132.094-0 - SED: 10344/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI. DEVEDOR(ES): ROBERTO DE ALMEIDA BARROZO , BRASILEIRO,
CASADO, GERENTE DE VENDAS, RG: 9.947.495-SSP/SP, CPF: 828.609.808-06.
Imóvel sito à: RUA ULISSES CRUZ, Nº 579, AP 104, LOCALIZADO NO 10º ANDAR
DO EDIFÍCIO JURUA (PRÉDIO Nº 01), CONDOMINIO PORTAL DO TATUAPÉ, NO 27º
SUBDISTRITO TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP. Estando vinculado a esse apartamento o
direito de uso de uma vaga de garagem indeterminada, localizada no nível térreo,
incluída na área comum do mesmo.

São Paulo, 02/10/2019.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

02, 03 e 04/10/2019

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DEINTERDIÇÃO DE
EUGENIJA JANAVICIUS GREICIUS, REQUERIDO POR OLGAGREICIUS MACHADO E OUTRO -
PROCESSO Nº1005753-19.2017.8.26.0003.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Pelegrini de Oliveira, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 13/09/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de EUGENIJA JANAVICIUSGREICIUS, CPF
150.931.338-92, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).Nelson Greicius. O presente edital
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, 03 e 04/10

CIM – ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINIOS INVESTIDORES MAFERSA . OFERTA DAS
QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA “MAFERSA RODAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.”
PARA À ÚNICA E MINORITÁRIA SÓCIA “CIM ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINIOS
INVESTIDORES MAFERSA”.  MAFERSA SOCIEDADE ANÔNIMA, com sede na Rua
Antônio Raposo, n° 186, conjunto n° 11, Lapa, São Paulo/SP, CEP: 05074-020, sócia
da empresa “MAFERSA RODAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.”, CNPJ/MF  00.970.487/
0001-35, com sede na Rodovia Presidente Dutra, Km 126,8, Cidade de Caçapava,
Estado de São Paulo, vem, pela presente, em razão da devolução do AR negativo em
25/09/19, OFERTAR para aquisição desta sócia minoritária “CIM” às 7.105.200 (SETE
MILHÕES, CENTO E CINCO MIL e DUZENTAS), na forma do inciso II, do artigo 861,
do Código de Processo Civil. Nas seguintes condições:*Total de Quotas - 7.105.200
(sete milhões, cento e cinco mil e duzentas);*Valor para Aquisição – R$ 7.105.200
(sete milhões, cento e cinco mil e duzentas reais);*Pagamento à vista. Era o que
tínhamos a ofertar à única e minoritária sócia, sendo que deverá manifestar interesse
na aquisição das 7.105.200 quotas sociais, dentro do prazo de 5 (cinco) dias,contados
da última publicação neste rotativo, o silêncio será considerado como desinteresse e
recusa na aquisição das quotas ofertadas.Atenciosamente.MAFERSA SOCIEDADE
ANÔNIMA - CARLOS ALBERTOLEITE DA SILVA.           02, 03 e 04/10

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 4ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 4ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 12.2.2. do “Termo 
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 
1ª e 2ª Séries da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 
22, item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 1ª 
convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 28 de outubro, às 10:00h, na Rua 
Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  (a) 
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 4ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 30.06.2019.  Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, 
nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não 
contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a presente AG não seja instalada em 
primeira e segunda convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora 
deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação 
é de titulares dos CRA que representem, no mínimo, 2/3 dos CRA em circulação e em segunda convocação com 
qualquer número, sendo que o quórum de deliberação em primeira e segunda convocação é de titulares de CRA 
que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em circulação.  Os titulares dos CRA poderão 
ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular 
com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento de identidade do 
outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não 
exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Para que a verifi cação de quórum 
seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para 
representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e agentefi duciario@
vortx.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia. Os investidores e/ou procuradores deverão 
apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, 
dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. 

São Paulo, 04 de outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 

Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 12.2 do “Termo de 
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 
2ª Séries da 3ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”), bem como, nos termos do artigo 22, item 
“I” da Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a reunirem-se em 1ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRA (“AG”), a realizar-se no dia 28 de outubro, às 11:30h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 
215, Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação 
das Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 
3ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 
30.06.2019. Ficam os senhores Titulares dos CRA da Emissão cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução 
CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas 
automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia Geral de Titulares de CRA não seja instalada em primeira e segunda 
convocação em virtude do não comparecimento de quaisquer dos titulares dos CRA. A Securitizadora deixa registrado, para 
fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRA 
que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em circulação e em segunda convocação com 
qualquer número, sendo que o quórum de deliberação serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares dos CRA em 
circulação que representem a maioria dos presentes na assembleia, desde que presentes, no mínimo, 30% (trinta por cento) 
dos CRA em circulação. Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos 
de um ano, por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada 
de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação 
dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Para 
que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato 
com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Oliveira Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e 
ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 
48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia. Os investidores e/ou procuradores 
deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, 
dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 04 de outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

Affari e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.581.689/0001-60 - NIRE nº 35.300.490.151

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/10/19
Aos 01/10/19, às 17 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Ronaldo Galvani - Presidente; Virgínia de Oliveira Galvani 
- Secretária. Deliberações: 1. A redução do capital social da Companhia, considerado pelos acionistas excessivo em relação ao seu 
objeto social, em R$2.856.941,00, passando o capital social de R$5.163.200,56 para R$ 2.306.259,56. 1.1. A redução do capital social 
referida no item “1.” acima será efetivada por meio do cancelamento de 2.856.941 ações ordinárias, representativas do capital social da 
Companhia, sem valor nominal, nominativas e de titularidade da acionista BARCASALA LTD. (“Barcasala”), restituindo-se o valor das 
ações canceladas à Barcasala pelo preço de emissão, no valor de R$ 1,00 cada, tudo nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., de modo 
que a Barcasala se retira da Companhia. 2. A autorização aos administradores da Companhia para praticarem todas as medidas neces-
sárias para a formalização da redução do capital social, incluindo, mas não se limitando, a publicação de extrato desta ata nos termos do 
artigo 174, caput, da Lei das S.A. 3. Em decorrência da redução do capital social da Companhia, o artigo 5º do Estatuto Social passará 
a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.306.259,56, 
dividido em 9.281.965 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º – As ações serão indivisíveis perante a Companhia, que 
não reconhecerá mais que um proprietário por cada ação, e a propriedade das ações será comprovada pela devida inscrição do nome do 
titular no livro de “Registro de Ações Nominativas” da Companhia. § 2º – Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais. Nos termos do artigo 114 da Lei nº 6.404/76, o direito de voto das ações gravadas com usufruto será exercido pelos 
usuários das ações. § 3º – A Companhia poderá negociar suas próprias ações, a critério da Diretoria, adquirindo-as ou alienando-as na 
forma prevista neste Estatuto Social e na legislação vigente. § 4º – As bonificações e dividendos serão distribuídos entre os acionistas na 
razão da participação de cada um deles no capital social da Companhia. § 5º – É expressamente vedada a emissão de partes beneficiá-
rias pela Companhia”. Nada mais. São Paulo/SP, 01/10/19.

Geyve Participações e Serviços Fiduciários S/A
CNPJ/MF nº 17.568.799/0001-10 // NIRE JUCESP 353.0044942-8

Extrato de Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30/04/2019
Local e Presenças: na sede social da Companhia, localizada à Rua Joaquim Floriano, nº 1052, nº 132 - parte, Itaim Bibi, SP/SP.
acionista(s) representando 100% do capital social. Deliberações tomadas pela unanimidade: (1) Em relação ao exercício findo
em 31/12/2018: (a) aprovado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras; (b) face à
apuração de lucro líquido no montante de R$ 93.611,58 aprovado; (b.1) destinar o valor total ao(s) acionista(s) a título de
dividendos, na proporção de suas participações no capital social; (b.2) ratificar as distribuições intermediárias no valor 
de R$ 35.000,00 realizadas em 2018; e (b.3) distribuir ao(s) acionista(s), R$ 58.611,58, referentes a dividendos não pagos, 
os quais serão pagos em data a ser definida pela Diretoria. Arquivada na JUCESP em 12/09/2019 sob o nº  485.244/19-6,
Secretária Geral: Gisela Simiema Ceschin e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.
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Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 4 de outubro de 2019

Campos do Jordão será tomada pelos
veículos Mitsubishi neste sábado

Página 8

Provas de regularidade e de aventura da Mitsubishi Motors chegam à cidade turística no dia 6 de outubro e prometem etapas repletas de emoção e aventura

Tarefas de aventura e belos lugares estão no roteiro do Mit
Outdoor

A cidade turística de Campos
do Jordão (SP), conhecida por
suas belas paisagens, boas pou-
sadas e restaurantes, será palco
de mais uma etapa dos ralis Mit-
subishi Motorsports, de regula-
ridade, e Mitsubishi Outdoor, de
estratégia e tarefas. A Nação 4x4
já está na contagem regressiva
para curtir as trilhas off-road e
movimentar a região.

Os inscritos vão percorrer,
a bordo de seus veículos 4x4,
também caminhos de cidades
vizinhas como São Bento do Sa-
pucaí, Brasópolis, Santo Antô-
nio do Pinhal, Monteiro Loba-
to, São Francisco Xavier e  Sa-
pucaí Mirim.

Conheça o evento:https://
youtu.be/FPigTO34msY

“Os eventos são pensados
para proporcionar uma experiên-
cia para a família toda, com muito
off-road, belos caminhos e emo-
ção em contato com a natureza,

para a família toda”, conta Fer-
nando Julianelli, diretor de ma-
rketing da Mitsubishi Motors.

Mitsubishi Motorsports:
objetivo é ser regular

A temporada 2019 é ainda
mais especial, já que o even-
to comemora 25 anos de exis-
tência. “Tudo é legal. O pas-
seio, o evento, a prova... A
gente vem para se divertir”,
conta Osmar Dorigatti, pilo-
to de uma L200 Triton.

O rali de regularidade tem
como objetivo cumprir o trajeto
dentro do tempo proposto pela
organização. É uma competição
de concentração, já que vence o
carro que for mais regular. Em
Campos do Jordão, a largada será
realizada no Estádio Benedito
Vaz Dias e, de lá, as duplas – for-
madas por piloto e navegador –
seguem para as trilhas.“A catego-

ria Turismo Light, para os inici-
antes no rali, terá um percurso
inédito”, adianta Lourival Rol-
dan, diretor de prova. “Já as ca-

tegorias Master, Graduados e
Turismo, para os mais experien-
tes, vão descer a serra.”

Cachoeiras e trilhas no
Mitsubishi Outdoor

O Mitsubishi Outdoor é uma
prova que mistura o 4x4 com ati-
vidades culturais e de aventura.
Não é necessário ter experiência,
nem carros preparados e toda a
família pode participar.

A prova é dividida em duas
categorias: a Fun, para quem está
começando e quer aproveitar o
dia em meio a belas paisagens.
São no mínimo duas e, no máxi-
mo, cinco pessoas e apenas um
carro. Já a Extreme é para quem
está acostumado com a compe-
tição e gosta de aventura. São
sempre dois carros e até 10 par-
ticipantes em cada equipe.

Em Campos do Jordão, os
participantes estarão no coração
da Serra da Mantiqueira, rodea-
dos por matas e trilhas de extre-
ma beleza. As atividades levarão
os participantes a cachoeiras,

campos e trilhas, com direito a
muita aventura e novas experiên-
cias.

Mundo MIT
As inscrições para os ralis

Mitsubishi Motorsports e Mit-
subishi Outdoor já estão esgo-
tadas. Para cadastrar-se na lista
de espera, os interessados de-
vem acessar o
site www.mundomit.com.br.

Não há taxa de inscrição:
cada carro faz a doação de uma
cesta básica e seis produtos de
higiene pessoal, que são desti-
nados a instituições assistenci-
ais da região onde a prova é rea-
lizada, e podem participar do
Mitsubishi Motorsports veícu-
los Mitsubishi com tração 4x4
das linhas Pajero, L200, ASX e
Eclipse Cross. No Mitsubishi
Outdoor, são permitidos também
os Outlander.
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O 11º Circuito Montanhês
de Ciclismo acontecerá no dia
13 de outubro, na cidade de
Mairiporã, na região metropo-
litana de São Paulo. A prova terá
percurso de cerca de 80 km
para a maioria das categorias,
com largada, às 9h, no cen-
tro da cidade, na Avenida An-
tônio de Oliveira, e chegada
no Pico Olho D’Água. O
evento, organizado pela As-
sociação Desportiva Facex,
reunirá alguns dos principais
atletas e equipes do país.

O prazo para inscrições na
prova deste ano vai até o dia 7
de outubro. As mesmas deve-
rão ser feitas por formulário
pela internet, no endereço
h t t p : / /
voltaciclisticadeguarulhos.com/
circuito-montanhes-de-ciclis-
mo/. As taxas são de R$ 80,00
(Basic), e R$ 150,00 (Pre-
mium). Vale destacar que o
preenchimento do formulá-
rio não garante a inscrição,
que será confirmada após o
pagamento via depósito iden-
tificado. Os dados para paga-
mento estão no site.

A edição deste ano prome-
te ser completa. Os ciclistas
enfrentarão trechos de asfalto,
terra e paralelepípedo, exigin-
do bastante atenção e habilida-
de. Os campeões de cada ca-

11º Circuito
Montanhês de

Ciclismo receberá
inscrições até dia 7

Evento será no dia 13 de outubro, em Mairiporã
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Circuito Montanhês de Ciclismo

tegoria receberão camisetas
específicas, enquanto os cin-
co primeiros colocados te-
rão direito a troféu. A estru-
tura também será completa,
com água, frutas e bolo para
os participantes.

O 11º Circuito Montanhês
de Ciclismo será uma prévia
de luxo para a Volta Ciclística
Internacional de Guarulhos,
marcada para 25 a 27 de outu-
bro, reunindo mais de 20 equi-
pes de todo o país.

Kits
A entrega dos kits da cor-

rida acontecerá no dia 12 de
outubro, das 9h às 14h, no Bos-
que Maia de Guarulhos, loca-
lizada na Avenida Paulo Facci-
ni, s/n – Centro, Guarulhos. No
dia 13, os atletas deverão es-
tar no local de largada com
pelo menos uma hora de ante-
cedência (60 minutos antes da
largada – 8h), quando serão
dadas as instruções finais.

O Circuito Montanhês de
Ciclismo tem organização e
promoção da Associação Des-
portiva Facex, com apoio da
prefeitura de Mairiporã e su-
pervisão da Confederação Bra-
sileira de Ciclismo e Federa-
ção Paulista de Ciclismo. Mais
informações no site
www.voltaciclistadeguaruhos.com

Fórmula 4

Gianluca Petecof volta a
 acelerar em Mugello

Representante da Academia Shell Racing volta ao palco da conquista de suas primeiras pole position e vitória na categoria

Gianluca Petecof

O brasileiro Gianluca Pete-
cof volta neste fim de semana ao
palco de suas primeiras pole po-

sition e vitória no Italiano de
Fórmula 4, em Mugello, na pe-
núltima etapa da temporada

2019. Vencedor de quatro corri-
das no campeonato, o piloto da
Academia Shell Racing está na
disputa direta pelo título.

Com a temporada da F4 Ale-
mã encerrada, o foco do piloto
da equipe Prema passa a ser to-
tal no Italiano, e o representante
da Academia da Ferrari vai enca-
rar um dos circuitos mais seleti-
vos da temporada, com variações
de relevo, uma das retas mais lon-
gas entre todas as pistas, e cur-
vas de média e alta velocidade.

Nesta quinta-feira, o piloto da
Academia Shell Racing participou de
duas sessões extras de treinamentos
e aproveitou o dia para colher dados
importantes visando a um melhor
acerto do carro #5 para a programa-
ção oficial do fim de semana.

Depois da etapa de Imola ter
sido realizada com quatro corri-
das, uma para compensar a não
disputada em Misano por causa
de um temporal, a programação
em Mugello terá as três provas
habituais, sendo duas  no sábado
e uma no domingo.

Os grids também serão deci-
didos da forma habitual, ou seja,
com a primeira classificação de-
terminando as posições de larga-
da da primeira prova, os melho-
res tempos da classificação 2
definindo o grid da corrida 2, e
as segundas melhores marcas
aferidas para a terceira prova.

O site oficial da categoria
(www.f4championship.com)
transmitem ao vivo as três corri-
das da programação em Mugello.
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Rodada de clássicos no Campeonato
Paulista de Vôlei feminino

Três partidas estão marcadas para o fim de semana

Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2019
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A rodada de fim de semana
do Campeonato Paulista de
Vôlei feminino terá dois im-
portantes clássicos, envolven-
do os quatro primeiros colo-
cados na classificação geral da
competição no momento. Na
sexta-feira, o Sesi Vôlei Bau-
ru, vice-líder e único invicto
no torneio, terá pela frente o
São Paulo F.C. /Barueri, tercei-
ro colocado, tentando manter o
aproveitamento de 100% (três
jogos e três vitórias). A partida
começará às 19h30, no ginásio
José Correa, em Barueri.

Ainda na sexta-feira e no
mesmo horário, o São Cristóvão
Saúde/São Caetano receberá o
Vôlei Valinhos, no ginásio Lau-
ro Gomes, em São Caetano do
Sul. O jogo terá transmissão ao

vivo e online pela TVNSports. Os
fãs poderão acompanhar a parti-
da em todo o Brasil no endereço

https://spvolei.tvnsports.com.br/
, pela internet, celular ou tablet.

Já no sábado, a atração será a

disputa entre E.C. Pinheiros, lí-
der do campeonato com quatro
vitórias em cinco jogos e que
encerrará sua participação na
fase, e o Osasco Audax, quarto
colocado. O jogo acontecerá no
ginásio do time da capital, a par-
tir das 18h.

A Paulista feminino está as-
sim: 1) E.C. Pinheiros, 12 pon-
tos; 2) Sesi Vôlei Bauru, 9; 3)
São Paulo F.C./Barueri, 8; 4)
Osasco Audax, 7; 5) Vôlei Vali-
nhos, 5; 6) São Cristóvão Saúde/
São Caetano, 1 (0.91 no ponto
average); 7) São José, 1 (0,8).

O Campeonato Paulista
Adulto de Voleibol, Divisão Es-
pecial, tem organização e pro-
moção da Federação Paulista de
Volleyball. Mais informações no
site www.fpv.com.br


