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Gasto médio mensal das famílias
 é 45,3% menor na área rural

Ministério Público apresenta denúncia
por desvios do fundo eleitoral
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Captação líquida da poupança
bate recorde em setembro

Maia: governo deve compensar
perdas na Previdência no

pacto federativo

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,05
Venda:       4,05

Turismo
Compra:   4,04
Venda:       4,28

Compra:   4,44
Venda:       4,45

Brasil vence o Egito
e é o único invicto

do campeonato Na sequência da prepara-
ção para o Campeonato Mun-
dial de Tóquio, que acontece-
rá no final de novembro, a Se-
leção Brasileira de Ginástica
de Trampolim participa neste
final de semana da etapa da
Copa do Mundo da modalida-
de que será realizada em

Seleção Brasileira de
Ginástica de Trampolim

participa da Copa do Mundo
Valladolid, na Espanha.

Neste sábado (5), serão
disputadas as provas qualifi-
catórias do Trampolim Indi-
vidual e Sincronizado, a par-
tir das 6h (horário de Brasí-
lia). As finais acontecerão no
domingo (6), a partir das
11h55.                      Página 7

Leal, maior pontuador do jogo
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Mais uma vitória conquistada
na cidade de Nagano deixou o Bra-
sil como único invicto da Copa do
Mundo masculina de vôlei, que
acontece no Japão. Na sexta-fei-
ra, o time brasileiro derrotou o Egi-
to por 3 sets a 1 (25/19, 21/25,
25/19 e 25/22), depois de ter con-
quistado os resultados positivos
sobre Canadá e Austrália nas duas
primeiras rodadas.

A seleção brasileira já volta
à quadra neste sábado (5) quan-
do terá o quarto compromis-
so na competição. Desta vez,
a equipe dirigida pelo técnico
Renan irá enfrentar a Rússia na
partida que será às 2h (Horá-
rio de Brasília)         Página 7

Alberto Otazú participará
pela primeira vez do

Brasileiro de Kart Indoor

Alberto Otazu

O Kartódromo Granja Via-
na, em Cotia (SP), vai sediar
neste final de semana o 15º
Campeonato Brasileiro de Kart
Indoor, reunindo 384 pilotos de
14 Estados disputando o título
em seis categorias: Novatos,
Graduados, Super Graduados,
Master, Sênior e Super Sênior.
Ao todo serão cerca de 80 cor-
ridas de 15 minutos nos três
dias de evento.                Página 7F
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Campeão brasileiro Fernando
Cruel disputa dois títulos

internacionais
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Cruel venceu Castagnazzi no dia 8 de junho

O paulistano Fernando Cruel
sobe ao ringue no próximo dia 19
para enfrentar o santista Felipe
Moledas. Em jogo, dois títulos in-
ternacionais: Continental das Amé-
ricas (ABF – American Boxing
Federation) e Sul-Americano

(WBC - World Boxing Council),
vagos na categoria Peso Meio
Médio até 66kg. Cruel estará,
também, defendendo o título
brasileiro do Conselho Nacional
de Boxe (CNB), em que é cam-
peão desde 2017.         Página 7

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

34º C

18º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

28º C

19º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia. Pe-
ríodos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Manhã Tarde Noite

21º C

16º C

Segunda: Chuvo-
so durante o dia e
à noite.

Brasil e
Argentina
assinam

acordo de
livre

comércio
automotivo
Brasil e Argentina assina-

ram na quinta-feira (3), em
Montevidéu, o acordo co-
mercial para o setor auto-
motivo. O tratado prevê o li-
vre comércio de bens auto-
motivos, a partir de 1º de ju-
lho de 2029, sem quaisquer
condicionalidades. Até que
se atinja o livre comércio
em definitivo, o pacto prevê
aumentos graduais,  com
efeitos imediatos, dos volu-
mes intercambiados sem a
cobrança de tarifas. 

A negociação foi con-
cluída  no dia 6 de setem-
bro, no Rio de Janeiro, pe-
los Ministros da Economia
do Brasil, Paulo Guedes, e
da Produção e Trabalho da
Argentina, Dante Sica e ago-
ra firmado pelos diplomatas
dos dois países.

Os acordos anteriores
entre Brasil e Argentina para
o setor automotivo vinham
sendo renovados periodica-
mente. O novo texto, no en-
tanto, tem validade indeter-
minada.                      Página 3

Depois de alternar resulta-
dos negativos e positivos nos
últimos meses, a caderneta de
poupança, aplicação financeira
mais tradicional do país, regis-
trou captação líquida recorde
para meses de setembro. No mês
passado, os depósitos na cader-
neta de poupança superaram os
saques em R$ 8,72 bilhões,
informou na sexta-feira, (4) o
Banco Central. Este é o maior
valor para o mês desde o iní-
cio da série histórica, em 1995.

Em setembro do ano passa-
do, os correntistas tinham deposi-
tado R$ 8,54 bilhões a mais do
que tinham retirado. Apesar do
recorde do último mês, a poupan-

ça acumula saques líquidos em
2019. De janeiro a setembro, os
brasileiros retiraram R$ 6,06 bi-
lhões a mais do que depositaram
na caderneta. No mesmo período
do ano passado, as captações (de-
pósitos) tinham superado as reti-
radas em R$ 25,5 bilhões.

Até 2014, os brasileiros de-
positavam mais do que retiravam
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a R$
24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015, os
investidores passaram a retirar di-
nheiro da caderneta para cobrir
dívidas, em um cenário de que-
da da renda e de aumento de
desemprego.            Página 3

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
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O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), disse na quarta-feira,, (2)
que o governo deve compensar
as perdas econômicas com a de-
sidratação parcial da reforma da
Previdência por meio do proje-
to de um novo pacto federativo.
Ele reuniu-se com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, no fim

desta tarde.
Maia advertiu que a redução do

impacto fiscal da reforma da Pre-
vidência no Senado provocará uma
perda nos recursos que o governo
deverá distribuir para estados e
municípios. “Essa foi uma decisão
legí tima do Senado [a retirada de
pontos da reforma da Previdên-
cia], mas sem dúvida nenhuma,

vai ser preciso [o governo] re-
compor o valor ao longo dos pró-
ximos dez anos”, disse.

“Não é uma questão de que-
rer, agora é uma questão de obri-
gação. Se o governo tinha uma
expectativa de economizar R$ 1
trilhão em dez anos e agora tem
a previsão de economizar R$ 800
bilhões, é óbvio que ele tem que
tirar das contas dele os R$ 15
bilhões a R$ 20 bilhões que per-
deu por ano. Não é uma questão
de interesse”, acrescentou Maia.

Após o primeiro turno no
Senado, a economia com a refor-
ma da Previdência em dez anos
caiu de R$ 933,5 bilhões, valor
aprovado pela Câmara, para R$
800,2 bilhões. A principal res-
ponsável pela redução foi a apro-
vação do destaque para a retirada
da restrição do pagamento ao
abono salarial, na madrugada de
quarta-feira, (2).           Página 4

Encceja 2019 recebe mais
de 28 mil inscrições

de reeducandos

Rendimento médio vem de
transferências e trabalho,

indica IBGE

Para Bolsonaro, Justiça não
deve validar mensagens

obtidas ilegalmente
O presidente Jair Bolsonaro

disse na sexta-feira, (4) que as
mensagens e gravações que vêm
sendo divulgadas pelo The Inter-
cept Brasil, trocadas entre  autori-
dades do Ministério Público e do
Judiciário por meio do aplicativo
Telegram, não devem  ter validade.
Para o presidente, as mensagens
foram obtidas de forma ilegal e,
por isso, não podem ser incluídas
em processos pela Justiça. As

mensagens citadas pelo presiden-
te vêm sendo divulgadas pelo The
Intercept Brasil em parcria com
outros veículos de imprensa.

“O que é criminoso é crimino-
so. Respeita a lei. Igual a quebra de
sigilo. Se seguiu a lei, tudo bem.
Não seguiu, está errado”, disse Bol-
sonaro nesta manhã ao deixar o Pa-
lácio do Alvorada.           Página 4
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Encceja 2019 recebe mais de
 28 mil inscrições de reeducandos

O número de presos custo-
diados pelo Estado de São Pau-
lo inscritos neste ano no Exa-
me Nacional para Certifica-
ção de Competências de Jo-
vens e Adultos (Encceja) au-
mentou 18% em relação a
2018. Foram 28.146 partici-
pantes ante 24.035 no ano an-
terior. Nesta modalidade, é
possível conquistar a elevação
de escolaridade, certificando
o Ensino Fundamental ou Médio,
dependendo do nível de ensino
que o participante está inserido.

O Encceja é um exame vo-
luntário, gratuito e destinado a
jovens e adultos que não con-
cluíram os estudos na idade
apropriada para os ensinos
Fundamental e Médio. A ava-
liação é aplicada anualmente
em presídios e unidades soci-
oeducativas de todo o Brasil
pelo Inep (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira),
vinculado ao Ministério da
Educação. As inscrições foram
feitas pelos responsáveis peda-

gógicos de cada unidade prisio-
nal ou socioeducativa.

O exame ocorrerá em 8 e 9
de outubro. Será certificado o
participante que atingir o míni-
mo de 100 pontos em cada uma
das áreas de conhecimento e
atingir o mínimo de cinco pon-
tos na prova de redação. Os res-
ponsáveis pedagógicos também
ficam com a missão de acessar
os resultados e pleitear a certi-
ficação dos inscritos nas suas
unidades específicas.

Cada unidade prisional e so-

cioeducativa conta com um res-
ponsável pedagógico para repre-
sentar os participantes na inscri-
ção e certificação. Ele é o res-
ponsável pela inscrição e por
repassar todas as informações
necessárias aos participantes.
É necessário que os interes-
sados em fazer a inscrição
Encceja PPL 2019 tenham ida-
de mínima de 15 anos de idade
(para obter certificado de Ensi-
no Fundamental) ou de 18 anos
(para garantir a certificação de
Ensino Médio).

Coleta de e-lixo recolhe mais de 23 toneladas
e fortalece sistema de logística reversa na cidade

Os números são expressivos
e já superam as expectativas dos
responsáveis pela rede de cole-
ta sustentável. Em treze meses
de operação, a rede de coleta de
lixo eletrônico da cidade de São
Paulo já recebeu 23,9 toneladas
do chamado e-lixo das linhas
verde e marrom, que inclui com-
putadores, smartphones, tablets,
fios, baterias, carregadores,
monitores, aparelhos de tv e rá-
dio, entre outros.

Por meio da reciclagem dos
eletroeletrônicos, as 23,9 tone-
ladas de resíduos coletados re-
presentam uma redução de mais
de 8 toneladas em emissões de
CO2 e uma economia de ener-
gia de 82.130 kw/h. Comparati-
vamente, é como se 1.795 car-
ros fossem retirados do trânsi-
to de São Paulo por um dia ou o

equivalente a 1.369 aparelhos de
tv desligados durante 30
dias. “Acreditamos muito nas
ações realizadas em parceria
com a iniciativa privada. Somen-
te desta forma podemos ter um
maior número de pessoas e em-
presas engajadas em desenvolver
ideias inovadoras, capazes de
contribuir com a atuação ambi-
ental da Prefeitura de São Pau-
lo”, afirma Eduardo de Castro,
Secretário Municipal do Verde
e do Meio Ambiente.

Além dos pontos públicos de
coleta, o movimento de consci-
entização ambiental mantém ou-
tras iniciativas para estimular o
descarte correto de resíduos ele-
trônicos, como o Greenk Tech
Show, o maior festival de tecno-
logia e sustentabilidade do país,
que começa nesta sexta-feira

(04/10), no Centro de Conven-
ções do Anhembi, e vai até do-
mingo (06/10). Durante os três
dias, convidados especiais e
empresas irão mostrar como a
tecnologia pode contribuir para
a educação, sustentabilidade e
inovação. “Nosso objetivo é
conscientizar , cada vez mais,
toda a sociedade sobre a impor-
tância do descarte correto do e-
lixo. Estamos muito satisfeitos
com o engajamento de todos”,
comemora Fernando Perfeito,
Diretor Geral do Movimento
Greenk.

Em todas as suas ações, o
movimento já coletou mais de
253 toneladas de lixo eletrôni-
co. Quase 80% desse volume de
material reciclável foram reco-
lhidos através do Torneio Gre-
enk Intercolegial, uma competi-

ção que desafia 200 mil estudan-
tes de 13 a 18 anos, de 150 es-
colas do Estado de São Pau-
lo, para saber quem arrecada
mais lixo eletrônico. O resul-
tado é considerado um recor-
de na América Latina e será
apresentado durante a abertu-
ra do 3º Greenk Tech Show, no
Anhembi.

Todo mundo está convocado
a limpar suas gavetas e armários
de eletrônicos e acessórios que-
brados ou em desuso para parti-
cipar da maior campanha de des-
carte correto de lixo eletrônico
da América Latina.

A participação no 3º Greenk
Tech Show tem entrada franca. Para
garantir o ingresso e conferir a pro-
gramação completa do evento, os
interessados devem acessar o site
www.greenk.com.br.

Governo de SP oferece R$ 200 milhões
em crédito para audiovisual

O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (4), li-
nhas de crédito para o setor au-
diovisual, que é um dos que mais
crescem no Brasil atualmente.
O lançamento do Programa de
Investimento no Setor de Audi-
ovisual de São Paulo (ProAV
SP) foi feito no Palácio dos Ban-
deirantes.

O secretário de Cultura e
Economia Criativa, Sérgio Sá Lei-
tão, e o presidente da Desenvolve
SP, Nelson de Souza, apresenta-
ram os detalhes do programa que
impulsionará o setor no estado.

“São R$ 200 milhões em li-
nhas de crédito para o cinema e
o setor áudio visual, para capital
de giro e com aprovação em dois
dias. Um processo técnico, sim-
ples e objetivo, coordenado pela
Desenvolve SP”, disse o Gover-
nador. Doria também destacou a
atratividade com juros abaixo do
mercado. “Juros a partir de
0,33% ao mês, acrescido da taxa
selic. Portanto, é um juro baixo,
mais baixo que o dos bancos
comerciais. E um prazo de pa-
gamento até dez anos”.

São mais de 12 mil empre-
sas em todas as cadeias produti-
vas e mais de 300 mil postos de
trabalho, de acordo com dados
da Ancine. A contribuição para o
PIB do país chega a 0,46%. São
Paulo é o principal centro de
produção, distribuição e exibi-
ção de conteúdo, destacando-se
em segmentos como games, ci-
nema, TV e VOD (vídeo por de-
manda), entre outros setores
beneficiados com a medida.

De olho no imenso potenci-
al deste setor e na geração de
emprego, renda e desenvolvi-
mento, o Governo de São Paulo
lança do ProAV SP. “Entendemos
que estimular o crescimento
dessas empresas, oferecendo
amplo acesso ao crédito de lon-
go prazo, em condições diferen-
ciadas, é fundamental para pro-
mover o desenvolvimento da
economia do estado”, afirmou o
presidente da Desenvolve SP.

De acordo com o Secretário
de Cultura, a parceria é um mar-
co para as empresas do setor
audiovisual de São Paulo. “Um
dos principais desafios para as

empresas de produção, distribui-
ção, exibição e infraestrutura é
o acesso a capital para financiar
seus planos de expansão e tam-
bém o fluxo de caixa dos proje-
tos”, declarou Sá Leitão. “Esta-
mos suprindo esta lacuna com as
linhas lançadas agora no âmbito
do ProAV SP”, acrescentou.

Luz, câmera e crédito
A Desenvolve SP, instituição

financeira do Governo de São
Paulo, disponibilizará duas li-
nhas de financiamento para mi-
cros, pequenas e médias empre-
sas da economia criativa e do
setor audiovisual como produ-
toras, distribuidoras e desenvol-
vedoras de games, entre outras
com atividades afins, que este-
jam regulares nos âmbitos fis-
cal e de crédito.

Os empreendedores terão a
opção de buscar financiamentos
para capital de giro, com apro-
vação em até dois dias úteis, ou
também para projetos de moder-
nização, ampliação de atividades
e compra de máquinas e equipa-
mentos. A Desenvolve SP vai dis-

ponibilizar R$ 200 milhões em
crédito dentro do programa, que
terá taxas de juros a partir de
0,33% ao mês (acrescido da Se-
lic), carência de até 36 meses e
prazo de até dez anos.

Além das linhas de crédito
disponíveis, o ProAV SP também
vai contar com um Fundo de In-
vestimento em Participação di-
recionado ao setor. O novo fun-
do já está em estudo e deve ter
um capital de até R$ 150 mi-
lhões para investimento no de-
senvolvimento do setor audiovi-
sual de São Paulo.

Sobre a Desenvolve SP
Desenvolve SP – O Banco do

Empreendedor é a instituição
financeira do Governo de São
Paulo que, por meio de linhas de
crédito de longo prazo, fomenta
o crescimento planejado das
micro, pequenas e médias em-
presas e dos municípios paulis-
tas. Ao longo de sua atuação, a
instituição ultrapassou a marca
de R$ 3,3 bilhões em financia-
mentos, impactando diretamen-
te na geração de emprego e ren-
da em todo o estado.

SP anuncia serviço de stopover da
Azul e mais voos no interior

O Governador João Doria, o
Secretário de Turismo, Vinicius
Lummertz, e o Presidente da
Azul Linhas Aéreas, John Rod-
gerson, anunciaram na sexta-fei-
ra (4), no Palácio dos Bandeiran-
tes, o serviço de stopover  da
companhia. A partir de hoje, os
passageiros que quiserem esten-
der conexão, na ida ou volta de
suas viagens domésticas e inter-
nacionais, poderão ficar em São
Paulo por até três dias, sem cus-
to adicional. O serviço
de stopover está disponível no
site da empresa e é oferecido nos
aeroportos de Viracopos (Cam-
pinas), Guarulhos e Congonhas.

“O stopover é um programa
internacional que chega ao Bra-
sil pela primeira vez. E chega por
São Paulo. Hoje, estamos falan-
do, especificamente, da Azul e
os frequentadores podem esten-
der a sua permanência no portão
de entrada, que é São Paulo, por
até três dias, sem nenhum custo
adicional. Essa é uma prática
comum nos Estados Unidos, na
Europa, no Oriente Médio e ago-
ra o Brasil, com um programa
inédito aqui em São Paulo”, de-
clarou o Governador.

Outra novidade do serviço
de stopover fica por conta da
inclusão da Azul Viagens ao pro-
grama, que passa a oferecer pa-
cotes completos para essa mo-

dalidade. Em agosto, a Gol Li-
nhas Aéreas começou a oferecer
serviço semelhante, válido para
até duas noites.

Para Lummertz, esse é mais
um resultado positivo do progra-
ma São Paulo Pra Todos, que tem
entre seus compromissos a pro-
moção do programa de 
stopover em todo o Estado. “Co-
meçamos com a Gol, agora temos a
Azul e logo teremos outras compa-
nhias. Ao oferecer ao turista a possi-
bilidade de ficar em São Paulo sem
custo adicional, damos a ele tempo
para conhecer a cidade, usufruir dos
nossos serviços, e visitar outros des-
tinos no litoral ou interior. A per-
manência desses visitantes por
mais dias vai estimular ainda
mais o turismo paulista, que já
cresceu 7,7% no primeiro se-
mestre deste ano, muito acima
de toda a economia do país.”

“Poder oferecer essa possibi-
lidade de parada na maior metró-
pole da América do Sul e um dos
maiores polos culturais e gastro-
nômicos do Brasil para os nossos
clientes é uma oportunidade incrí-
vel para quem viaja de Azul e faz
conexões em qualquer aeroporto
de São Paulo”, afirma Rodgerson.

Para utilizar o stopover, o
cliente deve selecionar o servi-
ço na seção “Para sua viagem” e
escolher seus voos. A taxa de em-
barque do aeroporto de parada é

adicional. A única regra do servi-
ço é que o embarque deve acon-
tecer no mesmo terminal de pa-
rada. No caso de agências de via-
gens, os agentes têm mais infor-
mações sobre o novo serviço no
portal exclusivo da categoria.

Novos mercados
A partir de 20 de novembro,

os clientes da Azul de Ribeirão
Preto e Bauru terão mais opções
de voos diretos para chegarem até
São Paulo. A Azul incluirá em sua
malha três e duas frequências diá-
rias, respectivamente, ligando o
interior à capital. Os voos serão
operados pelos modernos turboé-
lices ATR 72-600 da Azul. Os no-
vos mercados estarão disponí-
veis nos canais de venda da com-
panhia nas próximas semanas.

A Azul já adicionou mais de
300 voos semanais a partir de São
Paulo desde o início do programa
São Paulo Pra Todos e continuará
ampliando a sua presença em São
Paulo. Nos próximos meses, cer-
ca de 50 frequências semanais adi-
cionais programadas para novem-
bro e dezembro estarão à venda nos
canais de relacionamento da com-
panhia. Os destinos são: Florianó-
polis, Salvador, Recife, Brasília,
Curitiba, Cuiabá e Vitória, além de
Araçatuba, Natal e Aracaju a partir
de Viracopos, em Campinas.

A partir de 27 de outubro, a

companhia pretende retornar
suas operações em Araraquara.

São Paulo Pra Todos
Lançado em fevereiro, o pro-

grama São Paulo Pra Todos redu-
ziu a alíquota do ICMS que incide
sobre o querosene de aviação em
São Paulo (QAV), de 25% para
12%. Segundo estudos do setor,
o combustível representa em tor-
no de 40% do custo operacional
total das empresas. Com a redu-
ção do ICMS, o Governo de São
Paulo pediu contrapartidas para
aumentar o fluxo de pousos e de-
colagens dentro do estado, prin-
cipalmente em cidades que ainda
não eram atendidas por linhas co-
merciais regulares.

Com esses novos voos da
Azul, serão mais de 700 novas
partidas semanais em São Paulo
até o final de 2019, com destino
a 38 municípios em 21 Estados.

Com a nova alíquota, a arre-
cadação prevista para 2019 so-
bre a comercialização de quero-
sene aéreo cairá de R$ 627 mi-
lhões para R$ 422 milhões, mas a
compensação total – direta, indi-
reta, induzida e catalisada – repre-
senta uma previsão de ao menos R$
316 milhões. A estimativa é que 59
mil empregos sejam gerados nos
próximos 18 meses a partir da de-
soneração, com previsão de R$ 1,4
bilhão em salários anualmente.

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

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

.
CÂMARA (SP)
Entre as bancadas de vereadores que devem crescer na elei-

ção 2020, estão o DEM (ex-PFL) de Milton Leite, o PODEMOS
de Mario Covas (ex-PSDB), o PSB de Márcio França, o REPU-
BLICANOS (ex-PRB) de Russomanno e o PSDB de Bruno Co-
vas         

.         
PREFEITURA (SP) 
Conforme antecipado (em setembro) por esta coluna, pintou

o cenário do deputado federal Celso Russomanno (REPUBLI-
CANOS ex-PRB) como vice na chapa por reeleição de Bruno
Covas (PSDB). O DEM (ex-PFL) de Milton Leite só observa

.                                
ASSEMBLEIA (SP)
“Aqui é Rota” é o livro que o deputado estadual coronel Te-

lhada (PROGRESSSISTAS) carreira na Polícia Militar com des-
taque na ROTA) será lançado neste dia 7 outubro 2019 na livraria
da Vila (Shopping Pátio Higienópolis), em São Paulo (SP)           
   

.
GOVERNO (SP) 
João Doria (PSDB) tá cada vez mais diplomata quando con-

cede entrevista ou até mesmo quando fala rapidamente ao celu-
lar, ou quando publica via twitter (que deve aumentar muito) o
que tá acontecendo. O cara não para, não para, não para ...        

.
CONGRESSO (BR)          
Na Câmara dos Deputados o partido agora Bolsonarista PSL

tá sentindo na pele a falta de uma efetiva liderança, uma vez que
Joice Hasselmann (eleita por São Paulo) representa o Presiden-
te também no Senado. É o preço do noviciado     

.
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro precisa urgentemente estabelecer bases fortes com

as lideranças dos demais ditos governistas desde que sejam aten-
didos naquilo que o Presidente peitou e disse que não faria: troca
de favores, cargos e interoperabilidade militar             

.
PARTIDOS (BR)
No MDB, o deputado federal (SP) Baleia Rossi pode se tor-

nar um tubarão, como o mais novo sócio preferencial nacional da
legenda na qual o ex-Presidente Temer ainda tem algum poder.
Não deverá ter candidatura à prefeitura paulistana 2020

.
JUSTIÇAS (BR)
Novel ministro no Supremo, Alexandre de Moraes (cabludo

no ano 2000) não precisou esperar muito pra dar aos demais 10
colegas todas as seguranças jurídicas que precisarem pra realiza-
rem ativismos. Afinal, o STF é o Teto dos Poderes   

.
HISTÓRIAS 
Luiz Inácio Lula da Silva foi o 1º Presidente da República

sem formação superior. Presidiu o Sindicato de Metalúrgicos
(ABC paulista), foi fundador e deputado federal (PT) e está con-
denado e preso por corrupções e lavagens de dinheiro  

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

NETO foi se tornando referencial das liberdades possíveis.
Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Brasil e Argentina
assinam acordo de

livre comércio
automotivo

Brasil e Argentina assinaram na quinta-feira (3), em Monte-
vidéu, o acordo comercial para o setor automotivo. O tratado
prevê o livre comércio de bens automotivos, a partir de 1º de
julho de 2029, sem quaisquer condicionalidades. Até que se atinja
o livre comércio em definitivo, o pacto prevê aumentos gradu-
ais, com efeitos imediatos, dos volumes intercambiados sem a
cobrança de tarifas. 

A negociação foi concluída no dia 6 de setembro, no Rio de
Janeiro, pelos Ministros da Economia do Brasil, Paulo Guedes,
e da Produção e Trabalho da Argentina, Dante Sica e agora firma-
do pelos diplomatas dos dois países.

Os acordos anteriores entre Brasil e Argentina para o setor
automotivo vinham sendo renovados periodicamente. O novo
texto, no entanto, tem validade indeterminada. 

Os produtos automotivos correspondem à metade do comér-
cio de bens entre os dois países. Em 2018, as exportações brasi-
leiras desse setor para a Argentina chegaram a US$ 7,5 bilhões. 

Em nota conjunta, os Ministérios da Economia e das Rela-
ções Exteriores informaram que o acordo traz segurança jurídi-
ca e previsibilidade de investimentos para importante parcela da
indústria nacional. Segundo as duas pastas, o tratado também fa-
cilitará a adequação do setor automotivo à união aduaneira do
Mercosul, onde os demais produtos circulam sem tarifas e são
exportados para fora do bloco com tarifas externas
comuns. (Agência Brasil)

Secretário-geral da
ONU pede ações

de combate a
mudanças climáticas
Em artigo publicado nos principais veículos de mídia do mun-

do, o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres pe-
diu aos países-membros da instituição esforços para combater
as mudanças climáticas.

Mais de 250 jornais e revistas publicaram a declaração de
Guterres na quinta-feira (3), entre eles o The Guardian, do Rei-
no Unido, Le Monde, da França, e o jornal semanal The Nation,
dos Estados Unidos.

Guterres disse que mais de 70 países e 100 cidades se com-
prometeram a reduzir as emissões de dióxido de carbono para
um volume próximo a zero até 2050, na cúpula de ações climáti-
cas de setembro, realizada na Assembleia Geral das Nações Uni-
das. Acrescentou que muitos países ainda são vistos como de-
pendentes do carvão.

Para Guterres, aqueles que negam o aquecimento global e os
maiores emissores de dióxido de carbono não têm como se escon-
der. Ele manifestou o compromisso de fazer com que esses países
negativos em relação a mudanças climáticas tomem medidas.

Guterres afirmou que “os jovens, as Nações Unidas e um nú-
mero crescente de líderes empresariais, governos e sociedade
civil estão se movendo e agindo”. Contudo, enfatizou que mui-
tos ainda precisam adotar medidas. “Temos um longo caminho a
percorrer, e o movimento já começou”. (Agência Brasil)
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Depois de alternar resultados
negativos e positivos nos últi-
mos meses, a caderneta de pou-
pança, aplicação financeira mais
tradicional do país, registrou
captação líquida recorde para
meses de setembro. No mês pas-
sado, os depósitos na caderneta
de poupança superaram os sa-
ques em R$ 8,72 bilhões,
informou na sexta-feira, (4) o
Banco Central. Este é o maior
valor para o mês desde o início
da série histórica, em 1995.

Em setembro do ano passa-
do, os correntistas tinham depo-
sitado R$ 8,54 bilhões a mais do
que tinham retirado. Apesar do
recorde do último mês, a poupan-
ça acumula saques líquidos em
2019. De janeiro a setembro, os
brasileiros retiraram R$ 6,06 bi-
lhões a mais do que depositaram
na caderneta. No mesmo período
do ano passado, as captações (de-
pósitos) tinham superado as reti-

radas em R$ 25,5 bilhões.
Até 2014, os brasileiros de-

positavam mais do que retiravam
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a
R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a reti-
rar dinheiro da caderneta para

cobrir dívidas, em um cenário de
queda da renda e de aumento de
desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões
foram sacados da poupança, a
maior retirada líquida da história.
Em 2016, os saques superaram os
depósitos em R$ 40,7 bilhões. A
tendência inverteu-se em 2017,

quando as captações excederam
as retiradas em R$ 17,12 bilhões,
e em 2018 – captação líquida de
R$ 38,26 bilhões.

Com rendimento de 70% da
Taxa Selic (juros básicos da eco-
nomia), a poupança está se tor-
nando menos atrativa porque os
juros básicos estão no menor
nível da história, em 5,5% ao
ano. Mesmo assim, o investi-
mento tem conseguido garantir
rendimentos acima da inflação,
que está em níveis baixos.

Nos 12 meses terminados
em setembro, a poupança rendeu
4,13%. O Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)-15,
que funciona como uma prévia
da inflação oficial, acumula
3,22% no mesmo período. Na
próxima quarta-feira (9), o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulga o
IPCA cheio de setembro. (Agên-
cia Brasil)

Gasto médio mensal das famílias
é 45,3% menor na área rural

A Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) 2017/2018 -
divulgada na sexta-feira, (4) pelo
IBGE - confirma que a vida é
mais cara na área urbana do que
na rural. “Por isso, há um nível
de despesas mais alto em áreas
urbanas do que nas rurais. A des-
pesa média da família na área
urbana chega a ser quase o do-
bro da rural”, disse à Agência
Brasil o gerente do estudo, An-
dré Martins.

A despesa total média men-
sal das famílias brasileiras atin-
giu R$ 4.649,03 no biênio. Na
área urbana, o gasto total médio
foi de R$ 4.985,39, com aumen-
to de 7,2% em comparação ao
valor nacional, enquanto na área
rural o valor da despesa atingiu
R$ 2.543,15, ou seja, 45,3% in-
ferior ao gasto médio.

O IBGE classifica as despe-
sas em três grupos:  correntes,
aumento do ativo e diminuição
do passivo. Os gastos correntes
concentram o maior percentual
de gastos (92,7%) e formam
dois grupos: as despesas de con-
sumo, que são os gastos feitos
no dia a dia e que correspondem
a 81% dos gastos totais; e ou-
tras obrigações correntes (im-
postos, contribuições trabalhis-
tas, serviços bancários, pensões,
mesadas e doações).

A sondagem mostra estabili-
dade nas despesas de consumo
em relação à pesquisa 2002/
2003, quando representaram
84,2% dos gastos totais.

Ouça na Rádio Nacional:
Mais representativos
Dentro do grupo de despesas

de consumo são mais represen-
tativos os segmentos de habita-
ção (36,6%), transporte (18,1%)
e alimentação (17,5%).

“O transporte, nessa pesqui-
sa, ganhou o segundo lugar. Bo-
tou alimentação no terceiro pla-

no”. Juntos, os três segmentos
respondem por boa parte das
despesas de consumo.

“Os outros setores dividem
o que sobra”, afirmou. Assistên-
cia à saúde, por exemplo, tem
participação de 8% e educação,
4,7%. A assistência à saúde tem
participação crescente desde o
Estudo Nacional da Despesa Fa-
miliar (Endef) 1974/1975,
quando somava 4,1%.

Na área urbana, a distribui-
ção das despesas de consumo
mostra a mesma posição, com
habitação na liderança (37,1%),
transporte (17,9%) e alimenta-
ção (16,9%). Já na área rural,
embora habitação se mantenha
em primeiro lugar (30,9%),
transporte perde a segunda po-
sição (20%) para alimentação,
que participa nas despesas de
consumo com 23,8%.

O pesquisador lamentou que
as despesas de consumo relati-
vas a fumo ainda tenham ficado
com participação de 0,5% no
estudo 2017/2018. “Eu queria
ver 0% de participação, mas não
foi ainda desta vez”, disse. No
que tange a outras despesas cor-
rentes, que “abrangem tudo que
você tem que pagar efetivamen-
te, mas não é consumo”, entre
os quais impostos, o estudo in-
dica aumento significativo entre
o Endef 1974/1975 e o levanta-
mento hoje divulgado, passando
de 5,3% para 11,7%.

Alimentação fora de casa
A pesquisa 2002/2003 já ha-

via observado uma participação
relevante da alimentação fora do
domicílio nos gastos das famí-
lias brasileiras. Analisando as
despesas com alimentação, a
POF 2017/2018 aponta que um
terço desses gastos é dedicado
a pagamento de alimentação fora
do domicílio.

São produtos que a família

compra para consumir fora da
moradia. “É um lanche, um jan-
tar no restaurante, um sanduíche,
é uma pipoca que adquire no
ponto do ônibus”.

Esse fenômeno é mais mar-
cante na área urbana. André Mar-
tins acrescentou que essa despe-
sa com alimentação fora de casa
veio aumentando ao longo do
tempo. Em 2002/2003, tinha
participação de 24,1% dos gas-
tos com alimentação; em 2008/
2009, 31,1%. Agora, 32,8%.

Na área urbana, esses gastos
com alimentação fora de casa
evoluíram de 25,7%, em 2002,
para 33,9% no estudo divulgado
hoje, e com estabilidade ante a
pesquisa de 2008 (33,1%). Já na
área rural, subiram de 13,1%
para 24,%.

Embora a alimentação fora
do domicílio tenha ficado es-
tável no Brasil nos últimos
anos, o IBGE informou que,
em termos regionais, o Nor-
deste, o Centro-Oeste e o Sul
tiveram expansão significativa
nesse tipo de gasto, passando
de 23,5%, 30,1% e 27,7% na
pesquisa anterior para 32,3%,
38% e 31,1%, na atual, respec-
tivamente.

No Sudeste, ao contrário,
“deu uma pequena encolhida”
(de 37,2% para 34,2%), que
pode ser explicada pelo “aperto”
provocado pela crise econômi-
ca. “Houve uma freada no tipo de
alimentação fora de casa porque
é mais cara um pouquinho”, dis-
se o pesquisador.

No item alimentação no do-
micílio, o levantamento atual
evidencia que o grupo de produ-
tos compostos de carne, vísce-
ras e pescados segue liderando
a despesa média mensal das fa-
mílias, com 20,2% do total,
com maior peso na Região Nor-
te (27,1%) e menor no Sudeste
(18,1%). Esse grupo de produ-

tos indica queda em comparação
ao estudo anterior, quando atin-
giu 21,9% dos gastos.

Produtos associados
Produtos associados ao pre-

paro de refeições, como cere-
ais, leguminosas e oleaginosas,
reduziram as despesas de
10,4%, em 2002, para 8%, em
2008, e para 5%, na pesquisa
mais recente. “Alguns alimentos
básicos (arroz e feijão, por
exemplo) têm diminuído parti-
cipação na alimentação no do-
micílio, e tem sobrado espaço
para produtos associados à ali-
mentação rápida e lanches”.

Um exemplo são os legumes
e verduras usados em saladas,
que subiram de 3% (em 2002/
2003) para 3,6% agora; e frutas,
que passaram de 4,2% para 5,2%
na mesma comparação. Do mes-
mo modo, as bebidas e infusões
mostraram incremento: de
8,5%, em 2002, para 10,6% em
2017/2018.

“Aquilo que pode estar asso-
ciado à alimentação rápida não
cai; e aquilo que está associado
à alimentação formal, no senti-
do de fazer a comida, tem dado
uma diminuída. Você vê que óleo
e gorduras diminuem (de 3,4%
em 2002/2003 para 1,7% em
2017/2018”, salientou.

André Martins ressaltou, ain-
da, que 18% das despesas da fa-
mília são gastos não monetários.
Isso significa os produtos obti-
dos pela família sem que ela pre-
cisasse desembolsar dinheiro.

Um exemplo são remédios
obtidos gratuitamente no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), cita-
dos na parte de assistência à saú-
de como doação. Considerando
o total dos gastos, verifica-se
que 15% deles são aquisições
que as famílias fizeram sem pre-
cisar desembolsar dinheiro.
(Agência Brasil)

As vendas nos supermerca-
dos registraram, de janeiro a
agosto, 3,39% de crescimento
real – deflacionado pelo IPCA/
IBGE, de acordo com o índice
Nacional de Vendas da Associa-
ção Brasileira de Supermerca-
dos (Abras), divulgado na sexta-
feira (4). Segundo a entidade,
este é o maior resultado acumu-
lado no período desde 2014. Em
agosto, as vendas reais registra-
ram alta de 4,25% na compara-
ção com o mês de julho e cres-
cimento de 7,10% em relação
ao mesmo mês de 2018.

“Em agosto, foram criadas
121,4 mil vagas de empregos
formais, e o acumulado chegou
a 593.4 mil postos, segundo o
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED), o
melhor desempenho para o pe-
ríodo desde 2014. Além disso,
outros fatores impactaram nos-
sos números: o crédito à pessoa
física aumentou, a inflação se-
gue estável, e os juros caindo.
Parece que o Brasil voltou ‘a
respirar’, disse o presidente da
Abras, João Sanzovo Neto.

Mesmo com o acumulado
ultrapassando os 3% de cresci-
mento previstos pela Abras para
o setor em 2019, Sanvozo des-
tacou que ainda é preciso caute-
la em relação a uma nova proje-

Vendas de
supermercados

crescem 3,39% de
janeiro a agosto

ção de vendas.
“Após uma recessão prolon-

gada, indicadores econômicos
positivos são sempre um moti-
vo para comemorar. Embora as
contratações formais tenham
apresentado crescimento, infe-
lizmente, a taxa de desemprego
continua elevada, uma parte da
população segue endividada, e a
recuperação ainda está aquém do
ideal, o que faz o consumidor
ponderar seus gastos. Mas as
nossas expectativas são boas para
o final do ano, e os próximos
meses serão decisivos para o
setor supermercadista”, afirmou.

Índice de Confiança
De acordo com o Índice de

Confiança do Supermercadista,
elaborado pela Abras em parce-
ria com a GfK, os empresários
do setor estão mais otimistas.
Depois de uma queda, o indica-
dor voltou a apresentar cresci-
mento. A pesquisa registrou
55,6 pontos (numa escala de 0 a
100), na última avaliação, divul-
gada em junho, o índice estava
em 54,9 pontos.

Segundo a Abras, entre os
principais motivos para o desem-
penho dos supermercadistos,
está a economia do país, que, aos
poucos, tem mostrado sinais de
recuperação. (Agência Brasil)

Caixa e BB promovem ações
para micro e pequenas empresas

A Caixa Econômica Fede-
ral e o Banco do Brasil desen-
volverão ações para as micro
e pequenas empresas, a partir
deste mês de outubro até o fi-
nal do ano.

Em comemoração ao Dia
Nacional da Micro e Pequena
Empresa, celebrado neste sába-
do(5), será realizada pelo Ban-
co do Brasil, pelo segundo ano
consecutivo, a MPE Week. O
projeto consolida a parceria
com o público micro e pequena
empresa (MPE), que representa
54% dos empregos com cartei-
ra assinada e 27% do PIB brasi-
leiro, de acordo com dados do
Sebrae. São 18,6 milhões de
MPE no Brasil, sendo que
12,7% são clientes BB.

O movimento acontece em
duas fases. Na primeira, que vai
até amanhã, as micro e pequenas
empresas são convidadas a ca-
dastrarem suas ofertas no
site mpeweek.com.br para ofe-
recer seus benefícios aos con-
sumidores. Toda MPE pode par-
ticipar, cliente do BB ou não,
gratuitamente.

A segunda fase da campanha
acontece a partir de amanhã (5)
até o dia 26 de outubro. Nessa
fase, o BB divulgará as ofertas
que as empresas cadastraram,
convidando o público em geral
a aproveitar as vantagens da

temporada de oportunidades,
no mesmo site onde as ofer-
tas foram cadastradas. Por
meio de geolocalização, a pá-
gina possibilita encontrar as
ofertas mais próximas.

Na primeira edição da MPE
Week, em 2018, cerca de 20 mil
empresas se cadastraram em
todo país, o que gerou mais de
23 mil ofertas.

Caixa
Já a Caixa, oferece, até o fi-

nal do ano, pacote com condi-
ções especiais em produtos e
serviços para micro e pequenas
empresas, visando facilitar o pa-
gamento do 13º salário dos fun-
cionários e demais despesas do
período de final de ano.

Entre as opções de crédito,
estão o GiroCAIXA Recurso
PIS, com taxa de juros de 0,83%
ao mês mais Taxa Referencial
(TR) e isenção do pagamento do
Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF) e a operação BN-
DES Crédito Pequenas Empre-
sas, com possibilidade de carên-
cia de três meses e garantia fle-
xibilizada.

A Caixa também oferece
10% de desconto no Seguro
Multirisco, isenção da tarifa
para a folha de pagamento e 50%
de desconto na Cesta de Servi-
ços Clássica. (Agência Brasil)

Pressionado pelas altas nos
gastos com pessoal, energia e
bens intermediários, o indicador
de custos industriais subiu
1,1% no segundo trimestre
deste ano frente ao período
imediatamente anterior na sé-
rie com ajustes sazonais. Na
comparação com o mesmo
trimestre do ano passado, os
custos industriais aumentaram
3,5%, informa o estudo divulga-
do hoje (4), pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

Os custos com energia, que
crescem desde o fim de 2016,
subiram 2,1% no segundo tri-
mestre em relação ao primeiro
trimestre deste ano, na série
com ajuste sazonal. O aumen-
to da energia foi impulsiona-
do pela alta de 5,1% do óleo
combustível e de 1,3% na
energia elétrica. O custo com
pessoal teve alta de 1,1%. O
de bens intermediários subiu
1,7%. Conforme o estudo da
CNI, os custos tributários dimi-

Indicador de custos
industriais sobe 1,1%
no segundo trimestre

nuíram 0,6% e os com capital de
giro recuaram 3,7%.

Preços
No mesmo período em que

os custos industriais subiram
1,1%, os preços dos produtos
industrializados no mercado do-
méstico aumentam 2%, o que
indica a elevação dos lucros das
empresas. Além disso, a alta dos
custos industriais foi inferior ao
crescimento de 5,4% nos preços
em reais dos manufaturados nos
Estados Unidos, o que melhorou
a competitividade dos produtos
brasileiros no mercado externo.

“Apesar do ganho de compe-
titividade nos mercados exter-
nos, a indústria brasileira perdeu
competitividade no mercado
doméstico, pois o preço dos
manufaturados importados, em
reais, cresceu 0,6%, menos do
que o aumento de 1,1% nos cus-
tos industriais das empresas bra-
sileiras”, diz o estudo da CNI.
(Agência Brasil)



Maia: governo deve compensar perdas
na Previdência no pacto federativo
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O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse na quarta-fei-
ra,, (2) que o governo deve com-
pensar as perdas econômicas
com a desidratação parcial da
reforma da Previdência por
meio do projeto de um novo pac-
to federativo. Ele reuniu-se com
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, no fim desta tarde.

Maia advertiu que a redução
do impacto fiscal da reforma da
Previdência no Senado provoca-
rá uma perda nos recursos que
o governo deverá distribuir
para estados e municípios.
“Essa foi uma decisão legítima
do Senado [a retirada de pon-
tos da reforma da Previdência],
mas sem dúvida nenhuma, vai
ser preciso [o governo] recom-
por o valor ao longo dos pró-
ximos dez anos”, disse.

“Não é uma questão de que-
rer, agora é uma questão de
obrigação. Se o governo tinha
uma expectativa de economizar
R$ 1 trilhão em dez anos e ago-
ra tem a previsão de economi-
zar R$ 800 bilhões, é óbvio que
ele tem que tirar das contas
dele os R$ 15 bilhões a R$ 20
bilhões que perdeu por ano. Não
é uma questão de interesse”,
acrescentou Maia.

Após o primeiro turno no
Senado, a economia com a re-
forma da Previdência em dez
anos caiu de R$ 933,5 bilhões,
valor aprovado pela Câmara, para

R$ 800,2 bilhões. A principal
responsável pela redução foi a
aprovação do destaque para a re-
tirada da restrição do pagamento
ao abono salarial, na madrugada
de quarta-feira (2).

Apesar da desidratação par-
cial da reforma, Maia disse con-
siderar expressivo o valor a ser
economizado. “Não acho isso
um problema. O valor aprovado
pelo Senado é um ótimo valor.
O Senado fez um ótimo trabalho,
assim como a Câmara”, disse.

Crítica
Em relação à oposição de

governadores do Nordeste à re-
forma da Previdência, Maia dis-
se que esses estados são os mais
interessados na redistribuição
de recursos do novo pacto fede-
rativo. Segundo ele, a retirada de
pontos da reforma da Previdên-
cia diminuirá o montante que a
região deve receber após a revi-
são do pacto federativo.

“Precisa refazer as contas e
refazer o pacto. Esse é um pac-
to estranho, porque aqueles que
mais querem o pacto são aque-
les que estão votando contra a
reforma da Previdência. A gente
não teve apoio de parte dos es-
tados, principalmente do Nor-
deste, na Previdência, e ao mes-
mo tempo eles querem exigir
muito mais recursos do gover-
no federal”, afirmou.

Maia também criticou a pos-
sibilidade de o governo editar

uma medida provisória (MP)
para regulamentar a distribuição
de 30% do leilão do excedente
da cessão onerosa do petróleo
na camada pré-sal. Segundo ele,
uma MP não pode entrar em
matéria de uma proposta de
emenda à Constituição (PEC).

Reforma tributária
Maia reiterou que o governo

encaminhará ao Congresso uma
proposta de reforma tributária
que une pontos dos textos em
discussão na Câmara dos Depu-
tados e no Senado e acrescenta
pontos elaborados pela equipe
econômica. Na Câmara, a pro-
posta de autoria do deputado
Baleia Rossi (MDB-SP) está
sendo analisada por uma comis-
são especial.

“A participação do Poder
Executivo na reforma tributária
é fundamental. Os estados já
mandaram a sua proposta, alguns
prefeitos apoiam a proposta do
deputado Baleia, então precisa-
mos da liderança do governo
nesse processo, já que tem par-
ticipação decisiva para essas ar-
ticulações”, declarou.

Privatizações
Em relação a algumas priva-

tizações de empresas que preci-
sariam passar pelo Congresso, o
presidente da Câmara disse que
uma eventual venda da Petrobras
enfrenta resistências. Ele, no
entanto, se disse favorável a pri-

vatização de estatais como Ele-
trobras e Correios.

“Não consigo responder de
forma genérica sobre privatiza-
ções. Sou a favor da privatização
da Eletrobras. Acho que o custo
da administração da Eletrobras
prejudica muito o Estado brasi-
leiro. Isso acaba gerando preju-
ízo à sociedade. Esse é um caso
importante”, disse. Sobre os
Correios, ele disse ser necessá-
rio encolher a estrutura da em-
presa. “Não se sabe por que os
Correios ainda têm a estrutura
que têm”.

Em relação à Petrobras, o
presidente da Câmara admitiu
que o ambiente continua desfa-
vorável a uma eventual privatiza-
ção. “O governo vendeu a BR
Distribuidora e não teve manifes-
tações e nem problemas. Então é
um movimento que vai crescen-
do”, avaliou. Mais tarde, o secre-
tário especial de Desestatização,
Desinvestimento e Mercados do
Ministério da Economia, Salim
Mattar, confirmou que Caixa
Econômica, Banco do Brasil e
Petrobras não estão nos planos
de privatizações do governo. 

Na avaliação de Maia, cada
privatização ocorre em dife-
rentes circunstâncias. Ele, no
entanto, defendeu que o gover-
no explique, caso a caso, por
que a gestão pública tem sido
mais ineficiente para o cidadão
do que a administração da ini-
ciativa privada. (Agência Brasil)

Moro diz não ver problema com
fiscalização de ações policiais

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro,
disse não ver problemas na fis-
calização da atividade das forças
policiais em geral, nem nas
ações desenvolvidas no âmbito
do programa Em Frente Brasil,
cujo projeto-piloto foi lançado
pelo governo federal no dia 29
de agosto.

“Não existe nenhum pro-
blema com a fiscalização da
atuação das forças policiais,
sejam elas locais, sejam das
forças nacionais”, disse Moro
durante uma coletiva de im-
prensa em São José dos Pi-
nhais (PR), na região metropo-
litana de Curitiba.

A declaração de Moro, foi
motivada por uma pergunta a res-
peito da fala do presidente Jair
Bolsonaro sobre a iniciativa do
prefeito de Cariacica (ES), Ge-
raldo Luzia Júnior, de liberar a
linha 162, da Ouvidoria Munici-
pal, para receber denúncia con-
tra excessos dos agentes  fede-
rais que chegaram na cidade para
reforçar a  segurança pública.  
Ao tomar conhecimento  do
caso, o presidente Jair Bolsona-
ro  disse que sugeriria ao minis-
tro Sergio Moro que a experi-
ência em Cariacica fosse inter-
rompida. 

São José dos Pinhais e Cari-
acica estão entre os cinco mu-
nicípios com elevados índices
de violência que integram o pro-
jeto-piloto do programa lança-
do há pouco mais de um mês,
em caráter experimental. Além
de São José dos Pinhais, na re-

gião Sul, e de Cariacica, no Su-
deste; também participam da ini-
ciativa Ananindeua (PA), na re-
gião Norte; Paulista (PE), no
Nordeste; e Goiânia (GO), no
Centro-Oeste.

Bolsonaro destacou que o
programa prevê a participação
não só da Força Nacional, mas
de vários outros órgãos de
Estado. Anunciado como uma
iniciativa para reduzir a vio-
lência e a criminalidade, o
Em Frente Brasil envolve os
ministério da Justiça e Segu-
rança Pública; da Cidadania;
da Educação; da Saúde; do
Desenvolvimento Regional;
da Economia; da Mulher , da
Família e dos Direitos Huma-
nos; da Casa Civil; além da
Advocacia-Geral da União
(AGU) e órgãos estaduais e
municipais. O foco principal
são os crimes violentos como

homicídios, feminicídios, estu-
pros, latrocínios e roubos.

De acordo com Moro, a fala
desta quinta-feira do presidente
Bolsonaro “retrata uma insatis-
fação” de setores mais amplos.
“O grande problema foi a for-
ma como isto foi colocado
por quem teve a iniciativa de
gerar esta situação”, disse o
ministro. “Como se a Força
Nacional fosse uma intrusa,
fosse algo incômodo, e não
estivesse lá para ajudar, servir
e proteger as pessoas. A insa-
tisfação do presidente é exa-
tamente com esta iniciativa”,
concluiu o ministro.

Prefeitura
Em nota, a prefeitura de Ca-

riacica informou que o canal
para que cidadãos que se sintam
desrespeitados denunciem even-
tuais abusos de autoridade já fun-

ciona desde 2017, no âmbito da
Ouvidoria Municipal. Trata-se
do telefone 162.

“Como o Programa Em
Frente Brasil de enfrentamento
à criminalidade violenta se trata
de um projeto-piloto, construí-
do pelos três entes (União, Es-
tado e Município), o município
abriu um canal específico volta-
do à [receber a] contribuição dos
cidadãos”, afirma a prefeitura,
classificando o episódio como
um “desencontro de informa-
ções”. “O município acredita no
poder resolutivo do programa e
por isso aderiu ao mesmo.”

Em um vídeo divulgado pe-
las redes sociais pouco após o
pronunciamento de Bolsonaro,
o prefeito Geraldo Luzia Júni-
or garante que o telefone 162
recebe sugestões, contribui-
ções, reclamações e dúvidas
dos munícipes. “Colocamos
este mesmo canal à disposição
do Programa Em Frente Brasil,
oferecido pelo governo fede-
ral. [Assim] Todos podem con-
tribuir para termos o sucesso
com este programa de enfren-
tamento à violência criminal.
Até agora, não recebemos ne-
nhuma denúncia criticando a
Força [Nacional de Segurança
Pública] ou as nossas polícias
Civil e Militar. Fizemos muita
força para que este programa vi-
esse para Cariacica […] e nos
colocamos à disposição do go-
verno federal se tivermos que
fazer alguma mudança para que
este programa continue dando
certo.” (Agência Brasil)
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O presidente Jair Bolsona-
ro disse na sexta-feira, (4) que
as mensagens e gravações que
vêm sendo divulgadas pelo The
Intercept Brasil, trocadas
entre autoridades do Ministé-
rio Público e do Judiciário por
meio do aplicativo Telegram,
não devem ter validade. Para o
presidente, as mensagens fo-
ram obtidas de forma ilegal e,
por isso, não podem ser inclu-
ídas em processos pela 
Justiça. As mensagens citadas
pelo presidente vêm sendo di-
vulgadas pelo The Intercept
Brasil em parcria com outros
veículos de imprensa.

“O que é criminoso é cri-
minoso. Respeita a lei. Igual a
quebra de sigilo. Se seguiu a
lei, tudo bem. Não seguiu, está
errado”, disse Bolsonaro nes-
ta manhã ao deixar o Palácio do
Alvorada.

A afirmação foi feita dois
dias após conteúdos das maté-
rias terem sido lidos pelo mi-

Para Bolsonaro,
Justiça não deve

validar mensagens
obtidas ilegalmente

nistro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Gilmar Mendes,
durante seu voto sobre a ordem
das alegações finais, no julga-
mento do habeas corpus do
ex-gerente da Petrobras Már-
cio de Almeida Ferreira.

O ex-gerente da estatal foi
condenado, na Lava Jato, a 10
anos de prisão por corrupção
e lavagem de dinheiro.

Terras Indígenas
Perguntado sobre quando o

governo apresentará o projeto
que libera atividades econômi-
cas em terras indígenas, Bol-
sonaro disse que a questão está
sendo discutida no âmbito do
Ministério de Minas e Energia,
mas que deverá ser finalizada
“em mais alguns dias”.

Disse também que a indicação
de seu filho Eduardo Bolsonaro
para a embaixada brasileira nos
Estados Unidos ainda faz parte de
seus planos, e que ela será feita “na
hora certa”. (Agência Brasil)

O ministro da Controladoria-
Geral da União (CGU), Wagner
Rosário, disse na sexta-feira, (4)
que entre dezembro de 2018 e
agosto deste ano foram suspen-
sas licitações para compras pú-
blicas com um valor total de R$
812 milhões por suspeita de
fraude. Segundo o ministro, os
indícios foram identificados a
partir de problemas ocorridos
em contratos anteriores.

“Nós pegamos casos de cor-
rupção confirmados e fomos
estudar os editais de licitação.
Verificamos que esses editais
possuíam características co-
muns”, disse ao palestrar na
universidade Mackenzie. Es-
ses pontos foram usados para
elaborar um programa que faz
uma triagem nos textos das
concorrências públicas. “A
partir daí, a turma de TI [tec-
nologia da informação] de-
senvolveu um algoritmo que
identifica esses casos. Então
diariamente agora, 250 licita-

CGU suspendeu
 R$ 812 milhões em
editais por suspeita

de fraude
ções de pregão eletrônico vão
para o sistema de compras do
governo federal”, explicou o
ministro.

O uso do processamento di-
gital permite que a CGU consi-
ga analisar a grande quantidade
de processos de licitação aber-
tos diariamente. “São em torno
de 5 mil páginas de edital de li-
citação por dia e o algoritmo
tentando identificar aqueles
problemas que, quando presen-
tes em editais anteriores, oca-
sionaram casos de fraude. A
partir dessa análise nós levan-
tamos os editais que apresen-
tam risco de ocorrência de frau-
de”, acrescentou.

As licitações com pontos
duvidosos são, então, checadas
por uma comissão do órgão. “Es-
ses editais vão para a análise de
um grupo de três servidores an-
tes da licitação ocorrer. E as re-
comendações de resoluções de
problemas vão antes da licitação
ocorrer”, disse. (Agência Brasil)

Ministério Público apresenta denúncia
por desvios do fundo eleitoral

O Ministé r io  Púb l ico
Eleitoral  de Minas Gerais
denunciou,  na  sexta-fe i ra
(4), 11 pessoas por crimes
envolvendo candidaturas-la-
ranja do PSL no estado em
2018. Entre os denunciados,
está o ministro do Turismo,
Marcelo Álvaro Antônio. Se-
gundo a denúncia, foram co-
metidos os crimes de falsi-
dade ideológica, de apropri-
ação indébita eleitoral e de as-
sociação criminosa.

A suspeita é de que, nas elei-
ções de 2018, o diretório do
PSL em Minas Gerais inscreveu
para disputar o pleito mulheres
cujas candidaturas seriam uma
forma de a legenda receber ver-
bas públicas por meio do Fundo
Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), o fundo par-
tidário. Parte deste dinheiro te-

ria sido então desviado para em-
presas de pessoas ligadas ao di-
retório estadual do PSL

Segundo a denúncia, cerca de
R$ 260 mil foram recebidos
pelas candidatas, dos quais mais
de R$190 mil foram repassados
a outras candidaturas. À época
dos crimes apontados, Marcelo
Álvaro Antônio era o presidente
estadual do PSL. Na denúncia, o
ministro é citado por seu nome
de batismo, Marcelo Henrique
Teixeira Dias.

Por meio de nota, o minis-
tro reafirma confiança na Justi-
ça e reforça a convicção de que
“a verdade prevalecerá e sua ino-
cência será comprovada”. No
texto, o ministro reitera que não
cometeu qualquer irregularida-
de na campanha eleitoral de
2018 e que seguirá à frente do
Ministério do Turismo.

Investigação
Segundo a apuração do MPE-

MG, o PSL inscreveu candidatas
sem a intenção de que elas fos-
sem, de fato, eleitas. Resolução
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) estabelece que os partidos
políticos destinem no mínimo
30% do total de recursos do Fun-
do Partidário para o financiamen-
to de campanhas de suas candi-
datas em campanhas eleitorais.

De acordo com o promotor de
Justiça Eleitoral, Fernando Abreu,
candidatas mulheres foram coop-
tadas e receberam propostas para
que se candidatassem e, durante a
campanha, pagassem despesas elei-
torais de outros candidatos, como
uma forma de burlar o repasse de
recursos do fundo eleitoral e be-
neficiar outras candidaturas.

“Naturalmente, como presi-
dente do partido [Marcelo Álva-

ro Antônio], havia direciona-
mento de recursos partidários, o
controle do dinheiro passava por
toda a diretoria. Como presiden-
te, naturalmente, existia uma
certa influência. Agora, o apon-
tamento, o direcionamento, não
consta nos autos no sentido de
se dizer que teria sido ele o res-
ponsável para direcionar [os re-
cursos]”, explicou o promotor.

Abreu explicou que a apura-
ção identificou maior direciona-
mento de recursos para a cam-
panha de dois deputados, que
foram eleitos no último pleito:
Marcelo Álvaro Antônio (eleito
a deputado federal) e Professor
Irineu (deputado estadual). Se-
gundo ele, donos de gráficas for-
neciam notas subfaturadas ou em
nome de terceiros para omitir as
informações dos reais benefici-
ários. (Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Lei 13.878 de
2019, que estabelece os limites
de gastos de campanha para as
eleições municipais. A lei foi
publicada em edição extra
do Diário Oficial da União de
quinta-feira (3).

Por se tratar de alteração na
legislação eleitoral, a lei pre-
cisava ser sancionada um ano
antes do pleito do ano que
vem, marcado para o dia 4 de
outubro, para que as regras
possam valer.

Na última quarta-feira (2),
o Senado aprovou o projeto de
lei que define o teto de gastos
de campanha para as eleições de
prefeitos e vereadores de 2020.
O texto prevê que o valor seja o
mesmo do pleito de 2016, cor-

Sancionada lei que
estabelece limite de
gastos na campanha

municipal
rigido pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA).

A lei também determina que
nos municípios onde houver se-
gundo turno na eleição para pre-
feito, o limite de gastos de cada
candidato será de 40% do esta-
belecido para o primeiro turno
da disputa.

O texto também autoriza o
candidato a usar recursos própri-
os em sua campanha até o total
de 10% dos limites previstos
para gastos de campanha no car-
go em que concorrer.

Caberá ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) divulgar a tabela
de tetos por município e cargo
antes do pleito, assim como
ocorreu nas eleições de 2016.
(Agência Brasil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1º, 2º e 3º Convocação

WILLIAM COSTA FREITAS  no uso de suas atribuições conforme artigo 17 do estatuto social convoca os 20
cooperados da COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS FRIGORIFICADAS
E EM GERAL para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , que fará realizar em sua
sede social à Rua Bartolomeu Paes, n° 574, Vila Anastácio, nesta cidade de São Paulo às 15:00 horas do
dia 19 do corrente mês, em primeira convocação ás 15:30, com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em
2ª convocação às 16:30  horas, com metade mais um dos seus cooperados, ou em terceira convocação às
17:30  horas com o mínimo de 10 cooperados, para tratar da seguinte ordem do dia: a) -  Reforma do Estatuto;
b) - outros assuntos de interesse dos cooperados.
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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

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de outubro de 2019, 
às 10 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, Sala 08, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberarem sobre: (i) a alteração de certas
características e condições das debêntures conversíveis da 1ª emissão da Companhia (“Debêntures”) e a consequente assinatura do “Segundo Aditamento ao
Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real, para Colocação
Privada, da Aguassanta Participações S.A.”, para refletir as alterações aprovadas nesta data (“Segundo Aditamento à Escritura de Emissão” e, conforme consolidado, 
“Escritura de Emissão”); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer outras providências necessárias à formalização
da deliberação acima, incluindo, mas não se limitando à assinatura dos instrumentos articulares de segundo aditamento aos contratos de cessão fiduciária de
direitos creditórios, todos celebrados em 24 de janeiro de 2018 entre a Companhia e o Malta - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, para
refletir as alterações aprovadas nesta data; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia para formalização das deliberações aprovadas no
âmbito da Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo (SP), 04 de outubro de 2019. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

INGAZINHO INVESTIMENTOS S.A. - (Em Constituição)
Ata de Assembleia Geral para Constituição da S.A. em 01/08/2019

1. Data, hora e local: 1.1 Em 01/08/2019, às 10h, na sede da Companhia, no Município de SP, SP, 
na Rua Jerônimo da Veiga, 164, conj. 13-C, Jardim Europa, CEP 04536-000. 2. Presença: 2.1 Presentes 
os fundadores e subs critores da Companhia representando a totalidade do capital social, a saber: 
(i) Maria Alice Setubal, RG 4.565.033-0-SSP/SP, CPF 570.405.408-00; e (ii) Fernando Setubal 
Souza e Silva, RG 32.493.601-1, SSP/SP, CPF 311.798.878-59; 3. Composição da Mesa: 
3.1 Presidente: Maria Alice Setubal, acima qualificada; e 3.2 Secretário: Fernando Setubal Souza e 
Silva, acima qualificado. 4. Deliberações por unanimidade de votos dos subscritores: 
4.1 Constituicão e Denominacão Social. Os fundadores resolvem constituir uma sociedade anônima 
sob a denominação social de Ingazinho Investimentos S.A. (“Companhia”), com sede no Município 
de SP, SP, na Rua Jerônimo da Veiga, 164, conj. 13-C, Jardim Europa, CEP 04536-000, nos termos 
da Lei 6.404/76. 4.2 Capital Social. O capital social da Companhia será de R$ 1.000,00, dividido em 
1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada 
uma, totalmente subscritas neste ato pelos acionistas, em conformidade com o Boletim de Subscrição 
anexo (“Anexo I - Boletim de Subscrição”). 4.3 Integralizacão. O capital social da Companhia está 
integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R$ 100,00 depositados em 
conta vinculada no Banco do Brasil, nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei 6.404/76, tudo de acordo 
com o Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os Anexos I e II à presente Ata. 
4.4 Estatuto Social. Assim, formado o capital da Companhia, foi lido o projeto do seu Estatuto Social, 
que, colocado em discussão e posterior votação, foi aprovado sem restrições pelos acionistas 
fundadores, nos termos do Anexo III à presente Ata de Constituição. 4.5 Casos Omissos. Os casos 
omissos no Estatuto constante do Anexo III à presente, serão resolvidos pela Assembleia geral e 
regulados de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. 4.6 Eleicão dos Diretores. Os acionistas, 
neste ato, elegem, os membros da Diretoria da Companhia, nos termos do Estatuto Social, para um 
mandato de 3 anos, ficando a Diretoria da Companhia assim constituída: 1) Diretora Presidente: Maria 
Alice Setúbal, acima qualificada; e 2) Diretora sem designacão específica: Tide Setubal Souza e Silva 
Nogueira, RG 21.595.162-1 SSP/SP, CPF 296.682,978-81. 4.6.1 As Diretoras ora eleitas são 
empossadas, neste ato, mediante a assinatura do respectivo termo de posse que fica arquivado na 
sede da Companhia, havendo declarado, expressamente, no ato de suas respectivas nomeações, 
para todos os fins e sob as penas da lei, não estarem impedidas, por lei especial, de exercer 
administração de Companhia e nem terem sido condenadas (ou se encontrarem sob efeito de 
condenação) (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a 
economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade. 4.6.2 A Diretoria da Companhia fica autorizada a promover 
todos os atos relacionados ao arquivamento desta ata na JUCESP, e a providenciar a abertura dos 
livros sociais e contábeis e tudo mais que for legalmente exigido para a regular constituição e 
funcionamento da Companhia. 4.7. Aprovação da Ata de Constituição. Nada mais havendo a tratar, 
foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada por unanimidade e assinada pelos membros da 
Mesa, pelos acionistas fundadores da Companhia e pelos Diretores ora eleitos. 4.8. Publicações. 
Autorizam os acionistas a publicação da presente ata em forma de extrato no “DOESP” e no jornal 
“O Dia”. Presidente: Maria Alice Setubal. Secretário: Fernando Setubal Souza e Silva. Acionistas: Maria 
Alice Setubal, Fernando Setubal Souza e Silva. Diretoras eleitas: Maria Alice Setubal, Tide Setubal 
Souza e Silva Nogueira. Visto do Advogado: Andre Farhat Pires - OAB/SP 164.817, CPF 250.931.968-
00. JUCESP - NIRE 3530054152-9 em 13/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Organosolví - Soluções Orgânicas para a Vida S.A.
CNPJ nº 12.589.885/0001-95 - NIRE: 35.300.454.791

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 09.09.2019, 14:30hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400, 1º andar, Lado A, São Pau-
lo/SP. Presença: Maioria dos membros do Conselho de Administração, ausentes os Conselheiros Sérgio Keenji Wa-
tanabe e Sérgio Massao Watanabe, que haviam concedido procuração à Dra. Bianca Zanardi Verduro, OAB/SP 
172.474, em razão de serem indelegáveis os poderes de administração conferidos aos membros do Conselho de Ad-
ministração. Mesa: Presidente: Celso Pedroso, Secretário: Ricardo Nogueirão Luiz. Deliberações aprovadas: 1. 
Renúncia do Diretor Clineu Adaime Vieira dos Santos, por meio de carta endereçada ao Conselho de Administração 
em 15/08/2019. Eleger o Sr. Luciano Junqueira Vilarinho, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, RG nº 
54.892.943-9, CPF nº 138.752958-70, com endereço comercial em Coroados/SP, como Diretor Presidente, com man-
dato de 02 anos. 2. Alteração das Diretorias de todas as empresas controladas pela Companhia, a saber: 2.1. Orga-
noeste Biotecnologia & Participações Ltda., com sede Curitiba/PR, CNPJ nº 10.335.680/0001-58: Eleição de 
Luciano Junqueira Vilarinho, já qualifi cado, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da sociedade, com mandato 
com prazo indeterminado. 2.2. Organoeste Indústria e Comércio de Adubos e Fertilizantes Ltda., com 
sede Dourados/MS, CNPJ nº 06.878.548/0001-15: Eleição de Luciano Junqueira Vilarinho, já qualifi cado para ocupar 
o cargo de Diretor Presidente da sociedade, com mandato de 02 anos. 2.3. S.M. Watanabe & CIA Ltda., com sede 
Dourados/MS, CNPJ nº 09.260.945/0001-17: Eleição de Luciano Junqueira Vilarinho, já qualifi cado para ocupar o car-
go de Diretor Presidente da sociedade, mandato com prazo indeterminado. 2.4. S.M. Watanabe & Filhos Ltda., 
com sede Pirapozinho/SP, CNPJ nº 00.021.039/0001-95: Eleição de Luciano Junqueira Vilarinho, já qualifi cado, para 
ocupar o cargo de Diretor Presidente da sociedade, com mandato com prazo indeterminado. Deliberam também pela 
eleição do Sr. Kaito Pablo Bueno, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, RG 6621696-
9-SESP/PR, CPF 048.863.159-92, com endereço comercial Rio de Janeiro/RJ, como Diretor sem Designação Especifi -
ca da sociedade, mandato com prazo indeterminado, contados desta data. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a 
ata. São Paulo, 09.09.2019. Conselheiros: Celso Pedroso - Presidente, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcel-
los, Ricardo Nogueirão Luiz. JUCESP nº 515.600/19-2 em 30.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

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

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

ARY ANDRE NETO

26/09 - 07 - 23/10/2019

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 23/10/2019 - A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/Sp, Cep 13295000, telefone (11) 93285-4559, faz
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS
E VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/
70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED :B49622 - CONTRATO: 811550024891-3 - EMPRESA  GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1155
ALEXANDRA  ALVES DOS SANTOS, Brasileiro(a), Operadora de telemarketing,
Solteiro(a), CPF 247.976.808-22, CI: 18.132.036 SSP/SP e cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 1811 do Edificio Codema, situado a Rua
General Olimpio da Silveira, 196, Barra Funda, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 96.030,82
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 203.700,00

SÃO PAULO, 24/09/2019
ARY ANDRE NETO

30/09 - 07 - 23/10/2019

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão: 23/10/2019 - A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/Sp, Cep 13295000, telefone (11) 93285-4559, faz
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS
E VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/
70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B49639 - CONTRATO: 1165641780466 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1656
FRANCISCO ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA, Brasileiro(a), Socio Gerente, CPF
090.036.418-11, CI: 14.380.154-5 SSP/SP, Casado(a) com YARA REGINA OTHERO
TIOSSI, Brasileiro(a), Professora, CPF 091.485.418-69 CI: 14.395.541 SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: predio sob número 196 da Rua Marcio Mazzei, Vila Mazzei,
com 122,00 metros quadrados de área construida, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 116.293,89
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 400.000,00

SÃO PAULO, 20/09/2019
ARY ANDRE NETO

01- 07 - 23/10/2019

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 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.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digit al 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 Quata, 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

Alarmes
Monitoramento 24hrs

Câmeras de Segurança
Pronta Resposta

Cerca Elétrica
Manutenção

Controle de acesso

Contato
(11) 3294.8920

(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

Edital de Leilões Eletrônicos
Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/2015 (CPC/2015) - 17ª Vara e Ofício
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.
Edital de Leilões Eletrônicos de Bem  Imóvel  e para Intimação do
executado Marcelo Bauch; de Eryka Yikie Fukuda; de Caixa Econômica Federal - CEF, na(s) pessoa(s)
de seu(s) representante(s) legal(ais), de Nicole Magalhães Bauch, menor impúbere, representada por sua
genitora Maria Antonia Magalhães; de Maria Antonia Magalhães; de Condominio Edificio Costa Azzurra
, na pessoa do(a) síndico(a); de Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes
desconhecidos, expedido nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Despesas
Condominiais e Acessórios promovida por Condominio Edificio Costa Azzurra , processo nº 1064666-
23.2019.8.26.0100. O Dr. Paulo Rogério Santos Pinheiro, MM Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e etc., faz saber que o sistema gestor de leilões
eletrônicos judiciais www.casareisleiloesonline.com.br levará a hastas públicas os Bens ao final descritos.
O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 21 (vinte e um) de Outubro de 2019, 12:00:00 horas e término dia
23 (vinte e três) de Outubro de 2019, 12:00:00 horas, oportunidade em que o Bem Imóvel será entregue
a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada.
 O 2º (Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 23 (vinte e três)
de Outubro de 2019, 12:01:00 horas e término dia 14 (catorze) de Novembro de 2019, 12:00:00 horas,
ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a
70% (setenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art.
885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015).
O Bem Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015) , no estado de conservação
em que se encontra, em caráter “ad corpus”.  O Pagamento do Preço da Arrematação será realizado à vista
ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/
2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. As propostas para pagamento
parcelado devem ser encaminhadas ao leiloeiro oficial e respeitar os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/
2015.
A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da
arrematação, sob pena de desfazimento, por meio de depósito endereçado para conta corrente em instituição
bancária a ser indicada pelo sistema gestor na ocasião a aquisição judicial.
Bem Ofertado : 01 (um) Apartamento nº 101, localizado no 10º andar do edifício Montecarlo - Bloco “A”,
integrante do empreendimento denominado “Residencial Costa Azzurra”, situado na Rua Roque Giangrande
Filho, nº 130, e Avenida Sargento Geraldo Santana, no Sítio Tapera, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área
privativa de 69,000m² e a área comum de 57,479m², na qual acha-se incluída a área referente a 01 vaga
indeterminada na garagem coletiva, localizada a nível do térreo e nos 1º e 2º subsolos, destinada a guarda de
igual número de veículo de passeio sujeito ao auxilio de manobrista, perfazendo a área total de 126,479m²,
correspondendo-lhe um coeficiente de proporcionalidade de 0,0036952 no terreno condominial. Referido
edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro feito sob nº 423 na matrícula nº 282.991..
Matrícula nº 319.201 do 11º CRI/SP. Inscrição Municipal nº: 090.194.0050-9.
A Matrícula do Imóvel indica que o imóvel foi havido por Marcelo Bauch e Eryka Yikie Fukuda, enquanto
casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6515/77; hipoteca em favor da Caixa
Econômica Federal - C E F (Av. 01); a penhora executada (Av. 03); penhora oriunda da Execução de Alimentos
nº 4005604-14.2013.8.26.0002 da 05ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro de São
Paulo/SP em favor de Nicole Magalhães Bauchmenor impúbere, representada por sua genitora Maria Antonia
Magalhães para garantia de dívida de R$ 40.247,06 em abril de 2014 (Av. 04). Oficiada pelo MM Juízo, a Caixa
Econômica Federal informou saldo residual do financiamento a ensejar a hipoteca no valor de R$ 5.941,63 em
abril de 2019 - fls. dos principais.
Posse. O Sr. Perito Judicial informou que por ocasião da visita ao aparamento verificou que o imóvel é ocupado
pela ex-companheira do executado.  Débitos Tributários. Conforme a pesquisa realizada em 09 de setembro
de 2019, sobre o imóvel não pesam débitos de IPTU. Há R$  908,18de 2019.  Débitos de Condomínio. Trata-
se Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança de Cotas Condominiais devidas pela unidade
101 do bloco A condomínio autor (fls. 02/05). Em 25 de fevereiro de 2014, a r. sentença proferida nos principais
processados sob nº 0166701-25.2012.8.26.0100 desse MM Juízo houve bem por julgar “procederente a ação
para para condenar o requerido ao pagamento das parcelas condominiais apontadas na petição inicial e das
que se venceram até a data do trânsito em julgado, nos termos do artigo 290 do Código de  Processo Civil,
acrescidas de multa de 2% (dois por cento), correção monetária desde o vencimento de cada parcela e
jurosmoratórios de 1% (um por cento) desde o vencimento de cada parcela.” (pags. 07/09). O trânsito em
julgado se deu em 23 de abril de 2014. O valor da execução atingia R$ 22.861,37 para 31.041,29 para março
de 2015 (fls. 41/42)
Avaliação Original: R$ 305.000,00 em NOV/2018.
Avaliação Atualizada: R$ 321.311,63 em set/2019.
Crédito Executado. O valor da execução atingia R$ 22.861,37 para 31.041,29 para março de 2015 (fls. 41/
42).
Recursos. Dos autos não se verifica recurso pendente de julgamento.
Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima citados, serão aplicados na alienação
em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para fins de sub-rogação dos débitos
tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso; os artigos 1499 a 1501 do Código
Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de quaisquer outras normas e dispositivos legais
cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis.
Da Remição da Execução. Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma do
artigo 826 do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do
equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços de
organização e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido pelo E. STJ em caso
análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317).
Do Acordo. Por analogia, sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação do edital de leilões, o
pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre
o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços até então executados.  Informações Finais.
Compete recordar que conforme o r. despacho de fls. 218/219 “o arrematante arcará com os eventuais débitos
pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme artigo 130,
parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor.”
Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da
propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio,
aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais
documentos; bem como as despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na
posse, sendo que eventuais demais ônus e pendências, taxas e/ou impostos porventura incidentes sobre os
bens correrão por conta do arrematante. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos
supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Marcelo Bauch, Eryka Yikie Fukuda;  Caixa
Econômica Federal - CEF, na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais),  Nicole Magalhães Bauch,
menor impúbere, representada por sua genitora Maria Antonia Magalhães;  Maria Antonia Magalhães;
Condominio Edificio Costa Azzurra , na pessoa do(a) síndico(a), a Prefeitura do Município de São Paulo/SP
e eventuais atuais ocupantes desconhecidos. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de setembro de 2019.  Eu,  ,  Escrevente, digitei.  Eu,  ,  Escrivã
(o) Diretor(a), subscrevi.

Paulo Rogério Santos Pinheiro
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1138836-68.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Miguel Ferrari
Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Yung Hee Bae, RG w292829H, CPF 126.299.238-94, que lhe
foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo
– Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 26.607,45 (junho/2016), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2012. Encontrando-se a ré 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, 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 30 de setembro de 2019.           Dia: 05.10

Rendimento médio vem de
transferências e trabalho, indica IBGE

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada na sexta-feira,
(4), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), mostra que a grande contribuição para o rendimento médio
familiar vem do trabalho e das transferências, que reúnem programas
sociais e aposentadorias, entre outros itens.

Segundo o gerente do estudo, André Martins, 57,5% do rendimen-
to das famílias vêm do trabalho e a parcela que resulta da colaboração
da transferência alcança quase 19,5%.

A contribuição não monetária aparece em terceiro lugar (14,5%),
englobando tudo que a família adquiriu, como um presente recebido,
por exemplo, mas não teve que desembolsar nenhum valor.

A soma de todos os ganhos gerou o rendimento total das famílias,
em 2017/2018, equivalente a R$ 5.426,70. Para as famílias em áreas urba-
nas, o valor do rendimento e da variação patrimonial atingiu R$ 5.806,24,
enquanto nas áreas rurais ficou em R$ 3.050,49. Isso significa que, em
média, as famílias em situação rural receberam o equivalente a 52,3%
dos valores auferidos pelas famílias em áreas urbanas, o que comprova
uma diferença relevante entre as duas áreas.

Desigualdade
Pesquisadores do IBGE fizeram uma tabela para entender a desi-

gualdade de contribuição das regiões brasileiras para a formação do
rendimento médio da população. A média encontrada, segundo expli-
cou André Martins, é puxada por um percentual menor de famílias,
enquanto um percentual enorme de famílias, quase 80%, contribui com
uma parcela reduzida dessa média total.

Analisando a pesquisa, observa-se que 7,3% das famílias morado-
ras na Região Norte contribuem com uma parcela de R$ 265,09 (4,9% do
rendimento médio total de R$ 5.426,70).

Quando se examina a Região Centro-Oeste, as famílias contribuem
com R$ 525,44. Esse valor, somado à contribuição do Região Norte,
gera um acumulado de R$ 790,52. Juntas, 15% das famílias das duas
regiões colaboram com 14,6% para a geração do rendimento médio
total.

Sozinho, o Nordeste poderia dar R$ 921,45 de contribuição para
a média total. “Quando o Nordeste entra na brincadeira, você salta
de 15% das famílias acumuladas e passa a ter 40,9% das famílias no
estudo”.

A contribuição conjunta de Norte, Nordeste e Centro-Oeste atinge
R$ 1.711, 97, ou 31,5% do rendimento médio total.

Com a entrada da Região Sul, somada às demais regiões, tem-se R$
2.636,76 do rendimento médio. “Juntando as quatro regiões, você con-
seguiu  48,6% do total e já usou 56,3% das famílias”, destacou o pes-
quisador.

Com a inclusão da Região Sudeste, que determina a maior parte da
renda (R$ 2.789,94), todas as famílias são usadas e isso completa a
renda média de R$ 5.426,70. A conclusão é que os rendimentos são mais
baixos em algumas áreas do país do que em outras.

Classes de rendimento
A contribuição das famílias, segundo as classes de rendimento,

indica que, embora haja o rendimento médio nacional de R$ 5.426,70, a
colaboração das famílias que recebem até dois salários mínimos, base-
ado em valores de 2018, atinge R$ 297,18, ou o equivalente a 5,5%.

Mas isso não significa que elas recebam esse valor de renda. O
percentual resulta da divisão de R$ 297,18 pelo valor médio do rendi-
mento total. Estão nessa classe 23,9% das famílias brasileiras.

“Você tem quase um quinto das famílias colaborando com 5,5%
dessa renda total. Ou seja, elas recebem muito abaixo dessa média
mensal familiar, desse rendimento total que está representando o Bra-
sil”, disse Martins.

O gerente da pesquisa afirmou que, olhando pela outra ponta, cons-
tata-se que 97,3% do acumulado das famílias que ganham até R$ 23.850
colaboram com R$ 4.346,44 da renda média. Isso quer dizer que o res-
tante para completar 100% das famílias, ou seja, 2,7%, contribui com a
diferença entre R$ 5.426,70 e R$ 4.346,44, o que significa que a colabo-
ração é de R$ 1.080,26. “Ou seja, esses 2,7% colaboram com quase 20%
da média total”.

Essa média tem muita influência das pessoas que têm muito rendi-
mento, revela o levantamento do IBGE.

Ele quer ver chegar o dia em que não seja mais preciso ter tão pouca
gente que concentre tanto rendimento. “Mas, por ora, a gente ainda tem
uma pequena parcela da população que se apropria muito dos rendimen-
tos totais gerados da população”, finaliza. (Agência Brasil)
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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 B49542 - CONTRATO 812340067156-4 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1234 CARLOS DE OLIVEIRA FORTES, Brasileiro (A), Servidor Publico, CPF
042.426.638-54, CI 13.410.642 SSP/SP, Casado(a) com SOLANGE MONICA MELO
DE LIMA FORTES, Brasileiro, CPF 184.894.638-40 CI: 23.617.141-0 SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: um prédio e seu terreno, situado na Rua Fritz Johansen, 79
(121 não oficial), do Parque Boturussu (designado em planta de desdobro como lote A),
no distrito de Ermelino Matarazzo, com a área de 183,75 m2, com a extensão de 5,00m
de frente para a referida rua, 36,70m do lado direito de quem da rua olha para o imóvel,
onde confina com o lote B, 36,80m do lado esquerdo de quem da rua olha para o
imóvel, onde confina com o lote 39, e 5,00m nos fundos, onde confina com o lote 08,
com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.

São Paulo, 27/09/2019
ARY ANDRE NETO

01 - 07 - 16/10/2019

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

Data do leilão:23/10/2019 - A partir das: 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara Itupeva/Sp, Cep 13295000, telefone (11) 93285-4559, faz saber
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/
70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B49579 - CONTRATO: 817970002993-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1816 - GRANJA JULIETA
ULISSES MANOEL DE OLIVEIRA, Brasileiro(a), Operador, CPF 264.918.184-20, CI:
223895623 SSP/SP, Casado(a) com DALVA MASSUMI YOSSUGO, Brasileiro, Do Lar,
CPF 010.689.648-20 CI: 9369638 SSP/SP
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 21, localizado no 1º andar do Bloco 7B,
designado Edificio Principe George, integrante do Portal dos Principes, NO 29 Subdistrito
– Santo Amaro, situado a Rua Luiz de Oliveira, 260, com todas as suas instalações,
benfeitorias e acessórios e vaga nº 16, localizada no estacionamento 3, integrante do
Portal dos Principes.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 403.682,59
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 201.000,00
SÃO PAULO, 24/09/2019

ARY ANDRE NETO

02 - 06 - 23/10/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

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

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.

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.

#�<=�(��#��<=�>?�� �&��+���#��-��<�%��&���#%%��,;�2-.�9�E .0��-2.�3��0�-2--������������	
��������
��
��
��2D������������������������������������#$������%"��&�	��������������<(������<JQ#%�!��J#%��#��+#�#���
���*��)����(�
����'���+�%�!#�������(�'�6R�$���#4	
5�)����$�S	
���
$	�
$�(����#���,&���-.�/2-�02E1---2 
2D�� ������*�� ��$7��
����!��8��� ��&��� -30�.0.�/E3 0-��� 4	��!��'��!���$'��%1�� �G�$� �I	
��	� �6"�� ��#H�'	6"��
�8I��
����� �� 4	���
�� ���C� �0�3.3�92� �)��6�� �� �-23��� ��5��$������ 5�����7	��� ����7
��� !��'A�
���G�4	�
���H�&�� �P� 3D303D0��#$����� �$� �H�'	���$� �)� �	���� 
�������� �H5�� $�� �
����� 5���� 4	�� �)�-/� 
�$�� �� *�	
�� �$
�-� 
�$� $	5���� 5��	�)��� 78
��� ��	��
����� �'�$
"�� �)� 4	�� �� ���8�� G����A�
�� $��A� ��	�
�� 5����)������ �	� �)
29�
�$���)8���	�)��	� ��'��G�6�)���'�7
������H�4	������'�)5����������5B$
�����/-F������������H�'	6"��

�'�	$
��� '	$��$� �� G����A�
�$�� 5����� ��4	����� 4	�� �� 5���)����� ��$������ $�I�� *�
��� �)� 0� 5��'���$� )��$�
$�
�'��$'
�$� �� '����6"��)����A�
�� �� I	��$� �� 2F� �	)�5��� '������ ���)T$�� $�8� 5���� �� '�������� $�� �)�5��G���� �
����$��� 5��'�
�� $�8��� �$� 4	���
�$� 8��4	���$� I	
'
��)����� ���C� 9�39/�.�� �� �C� 2�3.�� ��'���
�$� �$� 5����$
$	5���� ��� $
�T�'
��� $��A� ��)���� '	����� �$5�'
��� �� ��� ���	���� 5��$$��	
)����� ��� *�
���� %��A� �� 5��$����� �
����
5��� �H������� �*
H��� �� 5	8�
'��� ��� *��)���� ��
��,������<%������ �� 5�$$��� ��$��� '
��� ��%"��&�	���� ��$� 2.
��$���)8������-2D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������-E���-9�1�2-�1��-2D

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

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.

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

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 PAGAMENTO 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

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.
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FINANCIAL ABV PARTICIPAÇÕES S.A. - NIRE: 35.300.41328-8 - CNPJ: 14.367.758/0001-77
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora, local: 26.08.2019, 16hs, na sede, Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 10º andar, parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Luis Cláudio Garcia de Souza, Secretário: Marcos Moretti. 
Deliberações aprovadas: A totalidade das decisões constantes da ordem do dia. Com isso, a Diretoria da Compa-
nhia, passa a ser composta por 3 membros, quais sejam, os Srs. Marcos Moretti, brasileiro, divorciado, advogado, RG 
5.772.152/SSP-SP, CPF/ME 448.215.738-49, Douglas Shibayama; brasileiro, solteiro, administrador, RG 
0025668109-SSP/SP, CPF/ME 287.502.788-35 e Marcello Rodrigues Leone, brasileiro, casado, economista, RG 
24.947.879-1, CPF/ME 251.837.088-94, todos residentes São Paulo/SP, todos com mandato unifi cado de 02 anos, ten-
do seu início em 28.11.2018 e término em 28.11.2020, sendo permitida reeleição, de modo que o Termo de Posse e a 
Declaração de Desimpedimento estão arquivados na sede da companhia. Consignar que a Sra. Margot Alyse Green-
man não será reeleita ao cargo de  Diretora da Companhia. Os Diretores ora reeleitos declaram que não estão impedi-
dos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Captalys Compa-
nhia de Investimentos, por seus Diretores Marcos Moretti e Marcello Rodrigues Leone e; Captalys Serviços de 
Crédito Ltda., por seus Diretores Marcos Moretti e Margot Alyse Greenman. São Paulo, 26.08.2019. JUCESP nº 
512.026/19-1 em 26.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

UHE São Simão Energia S.A. - CNPJ n.º 27.352.303/0001-20 - NIRE 35.300.502.329 
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

UHE São Simão Energia S.A., por meio da presente, convocar seus acionistas a comparecer à AGE que se realizará em SP/SP, na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek 1909, Torre Norte, 27º andar, sala 01, em 1ª convocação no dia 15/10/19, às 8:30 hs, e em 2ª convo-
cação no dia 21/10/19 às 8:30 hs, com a finalidade de deliberar: (i) a realização da 1ª emissão, de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, em duas séries (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), objeto de oferta pública de distribuição com 
esforços restritos, nos termos da Lei n.º 6.385/76, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16/1/2009, 
conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (ii) a autorização para a Companhia (a) celebrar 
todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta; (b) contratar 
instituição(ões) financeira(s) para intermediar e coordenar a Oferta, bem como os demais prestadores de serviços para a Emissão e a Ofer-
ta, incluindo agente fiduciário, instituição escrituradora das Debêntures, banco liquidante da Emissão e assessores legais, entre outros, po-
dendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorários; e (iii) a ratificação de todos os atos já 
praticados relacionados às deliberações acima. SP, 04/09/19. Rui Yuan - Presidente do Conselho de Administração. (05, 08 e 09/10/2019)

11ª V. Cível – Processo 1000957-19.2016.8.26.0100. Este juízo FAZ SABER a Hyuk Soo Hong, domiciliado 
em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação Execução de Título Extrajudicial movida por 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, alegando em síntese: o réu lhe deve do valor de R$ 147.914,48 para 
03/2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 

do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais. Não sendo contestada a 

Edita de Citação - Prazo 20 dias Proc. nº 1043399-66.2017.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de Carvalho, 
Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da Lei. Faz Saber a Andréa 
Fontolan, CPF 135.211.668-56, que Marino Vitorino Fontolan, ajuizou uma Ação Declaratória de Nulidade 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0001685-09.2018.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PRISCILA CINCINATO
ALVES, CPF 432.471,658-78, que lhe proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de banco
Itaú Veículos S/A, atual denominação de Banco Fiat S/A. 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 prazo de 20 dias supra, pague a quantia de R$
104.566,05 (maio/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). Pelo presente,
fica a executada intimada do bloqueio realizado sobre R$ 1.130,15, em contas de sua titularidade, para que,
no prazo de 05 dias, comprove a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, § 3º, do CPC). 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 para que a executada, 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
17 de setembro de 2019.                            Dia: 05.10

Aplicativo DER Online permite
fazer defesa de autuação

 
O aplicativo DER Online permite ao usuário, desde quarta-feira (2),

fazer a Defesa de Autuação. Após o registro da infração, o primeiro
comunicado ao proprietário do veículo é chamado de Notificação de
Autuação. Nesta etapa, o proprietário terá 30 dias após a emissão da
notificação para entrar com uma defesa.

Essa opção existe caso o motorista discorde da aplicação da infração
ou para identificar o condutor responsável pela autuação (serviço que
também poderá ser realizado por meio do app do DER Online).

Especificamente para a defesa, está disponível um botão específico.
O passo a passo é bem intuitivo. Deverão ser anexados, usando a câmera
do próprio smartphone:

– cópia da notificação da autuação ou do auto de infração
– cópia da CNH ou documento que comprove a assinatura do reque-

rente
– cópia documento do veículo (CRLV)
– além de documentos específicos em casos de pessoa jurídica
A Defesa de Autuação também está disponível no site oficial do DER

(www.der.sp.gov.br), por meio do botão com o mesmo nome na aba (lado
esquerdo) “Multas e Recursos”.

A Defesa de Autuação é prevista pelo Artigo 9º da Resolução Con-
selho Nacional de Trânsito (Contran) nº 619/2016, que estabelece e
normatiza os procedimentos para a aplicação das multas por infrações.

Sobre o aplicativo
O aplicativo está disponível para os sistemas Android, por meio

da Google Play Store, e iOS, da Apple Store. Gratuito, o DER Online
possibilita acesso aos serviços relacionados às multas e recursos emiti-
dos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Com design moderno, de fácil usabilidade e navegação intuitiva, o
app permite que os proprietários dos veículos realizem procedimentos
antes burocráticos, com mais comodidade, agilidade e em qualquer horá-
rio. De 12 de agosto, quando o aplicativo foi lançado, até o início de
outubro, já foram realizados 24.428, downloads.

Outros serviços
O DER Online permite a indicação do condutor, consulta de quais-

quer multas cometidas nas rodovias estaduais paulista e o pedido da
Penalidade de Advertência por Escrito (PAE). Os motoristas também
poderão acompanhar o resultado da análise da defesa de autuações e os
recursos administrativos enviados ao órgão e indicação de condutor
infrator.
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Brasil vence o Egito e é o
único invicto do campeonato

Página 7

Copa do Mundo

Na terceira rodada, depois de bater Canadá e Austrália, seleção brasileira levou a melhor sobre o Egito e amanhã enfrenta a Rússia

Comemoração brasileira
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Mais uma vitória conquistada
na cidade de Nagano deixou o
Brasil como único invicto da
Copa do Mundo masculina de vô-
lei, que acontece no Japão. Na
sexta-feira, o time brasileiro der-
rotou o Egito por 3 sets a 1 (25/
19, 21/25, 25/19 e 25/22), depois
de ter conquistado os resultados
positivos sobre Canadá e Austrá-
lia nas duas primeiras rodadas.

A seleção brasileira já volta
à quadra neste sábado (5) quan-
do terá o quarto compromisso na
competição. Desta vez, a equipe
dirigida pelo técnico Renan irá
enfrentar a Rússia na partida que
será às 2h (Horário de Brasília)
e terá transmissão ao vivo do
SporTV 2. Ainda em Nagano, o
último duelo será contra o Irã.

Na sequência, a equipe bra-
sileira seguirá para outra sede,

em Hiroshima, onde terá como
adversários os times da Argenti-
na, Estados Unidos, Tunísia, Po-
lônia, Japão e Itália. No total, são
11 jogos em 15 dias de Copa do
Mundo.

Na partida de hoje o pontei-
ro Leal saiu como maior pontua-
dor, com o total de 22 acertos (18
de ataque, três de bloqueio e um
de saque). O oposto Alan, respon-
sável por um dos mais
bonitos momentos do jogo ao fa-
zer uma recepção com o pé, tam-
bém se destacou na pontuação ao
marcar 20 vezes (18 de ataque,
um de bloqueio e um de saque).

Após a partida, Alan comen-
tou sobre o ocorrido: “foi um
lance um pouco diferente, que
não estamos muito acostumados
a ver no vôlei. Eu vi que a bola ia
dentro, botei o pé e deu tudo cer-

to. Foi na mão e conseguimos
rodar”, contou Alan, que também
falou sobre o valor do resultado
positivo.

“Foi uma vitória extrema-

mente importante. Conseguimos
manter nossa invencibilidade, fa-
zendo três vitórias de três pon-
tos em três jogos, e isso é muito
bom para a sequência do campe-

onato, que é muito duro e contra
adversários muito fortes”, com-
plementou o oposto da seleção
brasileira.

O técnico Renan também
destacou a importância da vitó-
ria por 3 sets a 1, sem perder
pontos no campeonato.

“Conseguimos os três pontos
diante de um time que fez uma
excelente partida. Eles começa-
ram de forma brilhante a compe-
tição e sabíamos que seria um
jogo muito complicado. Agora é
pensar na partida de amanhã e sa-
bemos que cada jogo conta mui-
to. Temos que encarar sempre
como uma grande final. Hoje es-
tamos felizes pela vitória sobre
o Egito, que vem fazendo uma
excepcional Copa do Mundo”,
concluiu Renan.

Único invicto entre os 12 par-

ticipantes do campeonato, o Bra-
sil soma nove pontos, seguido
por Estados Unidos (sete pon-
tos), e outras cinco seleções
com seis pontos: Japão, Polônia,
Egito, Argentina e Rússia.

Na Copa do Mundo, o Brasil
estará com os levantadores Bru-
ninho e Fernando Cachopa; os
opostos Alan e Felipe Roque; os
centrais Lucão, Maurício Souza,
Isac e Flávio; os ponteiros Lu-
carelli, Leal, Douglas e Maurí-
cio Borges, e os líberos Thales
e Maique.

A Copa do Mundo será a
quinta competição da seleção
brasileira masculina nesta tem-
porada 2019. Antes, o Brasil dis-
putou a Liga das Nações, os Jo-
gos Pan-Americanos, o Pré-
Olímpico e o Campeonato Sul-
Americano.

O paulistano Fernando Cru-
el sobe ao ringue no próximo
dia 19 para enfrentar o santista
Felipe Moledas. Em jogo, dois
títulos internacionais: Conti-
nental das Américas (ABF –
American Boxing Federation)
e Sul-Americano (WBC -
World Boxing Council), vagos
na categoria Peso Meio Médio
até 66kg. Cruel estará, também,
defendendo o título brasileiro
do Conselho Nacional de Boxe
(CNB), em que é campeão des-
de 2017. O combate está pre-
visto para 10 rounds. 

A luta integra a terceira edi-
ção do Arte do Boxe, a partir
das 16h, no Clube Mogiano, em
Mogi Mirim, no interior de São
Paulo. O evento é realizado
pela academia Arte da Luta,
Mike Promotions, Clube Mo-
giano e supervisão do CNB,
com patrocínio da Syngre Be-
tclub. A programação terá total
de 12 combates. Acompanha-
rão os confrontos os campeões
mundiais Éder Jofre e Miguel
de Oliveira.

“Será a principal luta da mi-
nha carreira, diante de um atle-
ta renomado, que está invicto.
A partir dela, eu me credencio
para o mercado internacional.
A expectativa é muito grande e
a preparação segue forte, em
dois períodos, com os treinos
de boxe e parte física”, afirma
Cruel, que tem um cartel de
nove combates, com sete vitó-
rias – todas por nocaute -, um
empate e uma derrota (porcen-
tagem de 77% de nocautes).

Campeão brasileiro
Fernando Cruel disputa

dois títulos internacionais
Boxeador paulistano defenderá o cinturão nacional do
CNB e buscará as conquistas do Continental das Américas
da ABF e o Sul-Americano WBC diante do santista Felipe
Moledas, na categora Meio Médio. Evento será no dia 19
deste mês, em Mogi Mirim (SP), com total de 12 combates
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Éder Jofre e Fernando Cruel

Seu adversário, Felipe Mole-
das, defende uma invencibi-
lidade de 10 lutas (34 roun-
ds), sendo sete vitórias por
nocaute (70%).

Cruel é considerado um
dos principais pugilistas da atu-
al geração no Brasil e coman-
da a promotora Cruel Fight.
Assim, ao longo do ano, di-
vide seu tempo entre as ati-
vidades de boxeador e de pro-
motor. “Dependendo do mo-
mento, o foco fica mais vol-
tado para uma delas, como
agora, com a preparação para
esta luta. E, com isso, uma não
atrapalha a outra, pelo contrá-
rio”, explica.

Além do sócio Fernando
Cruel, a Cruel Fight terá mais
dois boxeadores no evento: o
paulistano Paulo Tebar, o “Sni-
per”, e Erick Resedá, de São
José dos Campos (SP).
Tebar lutará pelo título brasi-
leiro do CNB, vago na cate-
goria Super Leve, diante de
Daniel Lima, o “Sem Massa-
gem”, combate também em
10 rounds. Já pelo card ama-
dor, Resedá enfrentará Na-
than Batista, na categoria Eli-
te 69kg, em 3 rounds. 

Para os sócios do Clube
Mogiano, o ingresso para a
terceira edição do Arte do
Boxe é 1 kg de alimento não
perecível. Não sócios pagam
R$ 20,00 – até o dia 10 – e
R$ 30,00 – a partir do dia 11.
O Mogiano fica na Avenida
Professor Adib Chaib, 801 –
Centro.

Alberto Otazú participará pela primeira
vez do Brasileiro de Kart Indoor

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Alberto Otazu

O Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP), vai sediar neste
final de semana o 15º Campeo-
nato Brasileiro de Kart Indoor,
reunindo 384 pilotos de 14 Es-
tados disputando o título em seis
categorias: Novatos, Graduados,
Super Graduados, Master, Sêni-
or e Super Sênior. Ao todo serão
cerca de 80 corridas de 15 mi-
nutos nos três dias de evento

Pela primeira vez participan-
do do maior evento individual do
kartismo amador nacional, o pi-
loto Alberto Otazú (AKSP/
AVSP/Bianchi Automóveis/Car-
doso Funilaria e Pintura/No Fire
Services/Rolley Ball/Speed Tru-

ck) vai enfrentar outros 107 pi-
lotos na categoria Master, que
reúne muitos pilotos experientes
e alguns ex-campeões brasileiros
tanto de kart quanto de automo-
bilismo. Destaque para André
Martinho (DF), Bruno Monteles
(SP) e Carolina Persona (SP),
campeões brasileiros de kart
amador, Johnny Silva (SP), Bru-
no Grigatti (SP), Leonardo Reis
(SP), campeões brasileiros de
kart profissional, Rafael Reis
(SP), campeão sul-americano e
brasileiro de kart profissional, e
Luiz Sérgio Sena (RS), campeão
brasileiro de automobilismo,
além de vários campeões de cer-

tames regionais de kart.
“Eu escolhi a principal cate-

goria para a minha estreia. De-
pois de três temporadas comple-
tas no kartismo amador, já me
considero experiente para en-
frentar os melhores pilotos do
Brasil. Vou atrás de vitórias e
espero terminar esta maratona de
provas no pódio”, acredita Ota-
zú, que soma várias vitórias e tí-
tulos em campeonatos de kart
amador.

Um evento gigantesco
Cada piloto de todas as cate-

gorias disputará cinco corridas
(duas na sexta-feira, duas no sá-
bado e uma no domingo) de 15
minutos, divididos em cinco gru-
pos. O grid de largada da primei-
ra série de corridas será forma-
do por sorteio. A formação do
grid de todas as categorias na
série 2, será dada na ordem in-
versa do resultado do sorteio re-
alizado para a série 1.

As baterias das séries 2, 3, 4
e 5 serão formadas através do
cruzamento entre as baterias da
série imediatamente anterior.
Este cruzamento deverá respei-
tar o seguinte critério: 1° da ba-
teria 1, 2° da bateria 2, 3° da ba-
teria 3, 4° da bateria 4, 5° da ba-
teria 5 e assim por diante.

A formação do grid de todas

as categorias nas séries 3 e 5,
será dada através de uma única
volta lançada (super pole) e os
pilotos serão alinhados, largan-
do na pole position o piloto que
obtiver o melhor tempo, e assim
por diante até completar o grid.
A formação do grid de largada de
todas as categorias na série 4,
será dada pela ordem inversa à
posição que o piloto estiver ocu-
pando na tabela de classificação.

Ao término da série de cinco
baterias por piloto, os melhores
classificados em cada categoria,
considerando o total de pontos,
participarão de uma prova final
na tarde de domingo, com 5 mi-
nutos de classificação e 15 mi-
nutos de corrida. Para efeito do
total de pontos, os pilotos de to-
das as categorias descartarão o
pior resultado para fins de soma
dos pontos obtidos.

No caso da categoria Master,
serão realizadas duas finais. Taça
de Ouro contendo os classifica-
dos entre a 1ª e a 20ª posição e
Taça de Prata contendo os clas-
sificados entre a 21ª e 40ª posi-
ção nas preliminares.

Assista todas as provas do
BKI ao vivo: https://
brasi leirodeindoor.com.br/
informativo.php?id=184

V i s i t e
www.brasileirodekartindoor.com.br

Seleção Brasileira de Ginástica de
Trampolim participa da Copa do Mundo

Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim

Na sequência da preparação
para o Campeonato Mundial de
Tóquio, que acontecerá no final
de novembro, a Seleção Brasilei-
ra de Ginástica de Trampolim
participa neste final de semana da
etapa da Copa do Mundo da mo-
dalidade que será realizada em
Valladolid, na Espanha.

Neste sábado (5), serão dis-
putadas as provas qualificatórias
do Trampolim Individual e Sin-
cronizado, a partir das 6h (horá-
rio de Brasília). As finais acon-
tecerão no domingo (6), a partir
das 11h55. As competições es-
tão marcadas para acontecer no
Pablellón Polideportivo Pisuer-
ga, em Valladolid.

Representarão o Brasil na
Copa do Mundo de Valladolid os
ginastas Alice Helen Gomes e
Camilla Lopes Gomes, no femi-
nino, Rafael Andrade e Rayan de

Casto Dutra, no masculino.
O treino de pódio aconteceu

nesta sexta (4) e a treinadora e

coordenadora de seleções de
Ginástica de Trampolim da CBG
(Confederação Brasileira de

Ginástica), Tatiana Figueiredo,
entende que os atletas estão
mais confiantes após a partici-
pação na etapa anterior da Copa
do Mundo, realizada em Khaba-
rovsk, na Rússia.

“Os atletas estão bem prepa-
rados e confiantes. A única mu-
dança será em relação a série obri-
gatória da Alice, que está come-
çando com outros elementos para
aumentar a nota de tempo de voo.
Mas o objetivo principal é que os
atletas realizem as séries com
solidez para obter notas altas de
execução, deslocamento hori-
zontal e tempo de voo, que são os
critérios que compõem a nota fi-
nal” afirmou Tatiana.

A delegação do Brasil em
Valladolid é composta ainda pelo
treinador Alexandre Pereira, a
árbitra Eliane Simão e a fisiote-
rapeuta Marina Araújo.
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Chegou o Novo Corolla 2020
Líder de seu segmento há cinco anos

consecutivos no Brasil e o veículo mais ven-
dido do mundo, o Novo Corolla 2020 é dis-
ponível exclusivamente na versão sedã, com
duas opções de motores: 2.0L Dynamic For-
ce flex com transmissão Direct Shift de 10
marchas e injeção direta, e o inédito siste-
ma híbrido que combina três motores, dois
elétricos e um a combustão flexfuel, que faz
dele o carro movido a etanol mais eficiente
do Brasil.

A Nova Geração do Corolla ainda con-
ta com novo design, mais robusto e esporti-
vo, mais itens de tecnologia e conforto, além
do pacote de segurança ativa Toyota Safety
Sense, que faz dele o sedã médio com mais
itens de segurança do Brasil.

O Novo Corolla 2020 chegou às con-
cessionárias em três versões diferentes e
duas motorizações. O Corolla com motor
2.0L Dynamic Force estará disponível nas
versões GLi (R$ 99.990), XEi (R$ 110.990)
e Altis (R$ 124.990), enquanto a exclusiva
versão com sistema híbrido estará disponí-
vel apenas na versão topo de linha Altis.

O Novo Corolla 2020 chega com um de-
senho externo completamente renovado.
Agora, as laterais dos para-choques dian-
teiro e traseiro sobressaem-se. Na frente,
destaca-se a forma trapezoidal das laterais
do para-choque que circundam a grade fron-
tal inferior. A grade dianteira superior é co-
nectada aos faróis de desenho longo e an-
gular, que, por sua vez, alongam-se até as
laterais do veículo.

Complementam o design uma grande
grade na cor preta e os faróis de neblina de
LED disponíveis nas versões XEi e Altis. A
versão Altis híbrida conta com logomarca
Toyota com acabamento na cor azul, enquan-
to o pacote Premium para essa versão ofe-
rece grade na cor black piano.

Na traseira, o desenho das lanternas
está em harmonia com o porta-malas, en-
quanto o para-choque pronunciado de de-
sign moderno possui vincos marcantes. O
design trapezoidal reverso do porta-malas e
a queda acentuada nos cantos do para-cho-
que procuram obter uma impressão unifica-
da entre o design dianteiro e traseiro.

Os novos faróis dianteiros com regula-
gem de altura e sistema automático de ilu-
minação são de halogênio nas versões GLi
e XEi em formato de três “J”, complemen-
tados pelas luzes diurnas DRL em LED co-
locadas abaixo da linha cromada que per-
corre toda a frente do veículo. Para a ver-
são Altis, os faróis Bi-LED possuem dese-
nho em formato de dois “J” com DRL que
acompanha o mesmo design. A versão hí-
brida ainda possui acabamento na cor azul.

Com relação às lanternas traseiras, o
design da lente e o acabamento cromado
alternam sua direção para expressar uma
aparência sofisticada. Enquanto a versão
Altis (híbrida e 2.0L Dynamic Force) possui
lanternas inteiras em LED, o conjunto nas
versões GLi e XEi é de halogênio, com luz
de freio, de ré e de neblina em LED.

Todas as versões do Novo Corolla pos-
suem rodas de liga leve, sendo que na GLi é
de 16" com acabamento na cor prata com
pneus 205/55 R16, enquanto a XEi e Altis
híbrida são de 17" com acabamento na cor
prata. A versão Altis 2.0L Dynamic Force
conta com acabamento na cor preto brilhante
com pneus 225/45 R17 (opcional para a ver-
são Altis híbrida no pacote Premium).

Uma das novidades do Novo Corolla
2020 é o teto solar elétrico com função anti-
esmagamento, disponível de série para a ver-
são Altis 2.0L Dynamic Force ou como op-
cional no pacote Premium (R$ 6.000) para
a versão Altis híbrida.

Com relação às dimensões gerais, o mo-
delo possui 4.630 mm de comprimento (+10

mm em relação à geração anterior), 1.780
mm de largura (+5 mm) e 1.455 mm de al-
tura (-20 mm), enquanto a distância entre
eixos se manteve a mesma, ou seja, 2.700
mm, e o volume do porta-malas também, de
470 litros. Já o tanque de combustível com-
porta 50 litros nas versões a combustão e
43 litros na versão híbrida.

Design Interno
O interior do Novo Corolla 2020 foi com-

pletamente renovado. O volante de três rai-
os com controles de áudio e computador de
bordo tem acabamento em couro e possui
aletas para troca de marcha (paddle shift)
nas versões XEi e Altis com motor 2.0L
Dynamic Force.

O painel de instrumentos nas versões
com motor 2.0L Dynamic Force conta com
três mostradores, um circular, no centro,
onde é possível visualizar o velocímetro e o
nível de combustível; um semicircular do lado
esquerdo, onde o motorista exibe o conta-
giros e o termômetro do motor, e uma tela
de TFT de 4,2" colorida do lado direito que
mostra o computador de bordo, com infor-
mações como indicador de marcha, consu-
mo de combustível, hodômetro, autonomia
etc.

Já a versão Altis híbrida possui uma tela
TFT de 7" digital e colorida, no centro do
painel, exibindo o velocímetro e informações
do computador de bordo. Enquanto o semi-
círculo do lado esquerdo possui um indica-
dor do sistema híbrido, no lado direito é pos-
sível visualizar a informação de combustível
e temperatura do motor.

O acabamento interno segue sendo um
ponto de destaque nessa nova geração com
três tipos de acabamento dos bancos. A ver-
são GLi conta com partes revestidas de te-
cido e de couro, ambos na cor preta. Já as
versões XEi e Altis híbrida contam exclusi-
vamente com partes revestidas de couro pre-
to, enquanto a versão Altis 2.0L Dynamic
Force e Altis híbrida com pacote Premium
contam com partes revestidas em couro
bege e marrom.

Além disso, os ocupantes do banco tra-
seiro contam com apoio de braços com por-
ta-copos central.

Uma das grandes novidades do Corolla
é o teto solar elétrico disponível, de série, na
versão Altis 2.0L Dynamic Force e opcional
no pacote Premium para a versão híbrida.
Com movimentos de basculamento e retrá-
til, ele tem acionamento elétrico por um to-
que e função antiesmagamento.

Equipamentos
Desde a versão de entrada GLi o mo-

delo conta com ar-condicionado manual com
filtro antipólen e ar quente, banco do moto-
rista com regulagem para seis ajustes - al-
tura, distância e inclinação – (também dis-
ponível na versão Altis híbrida), banco do
passageiro dianteiro com regulagem manu-
al para quatro ajustes (distância e inclina-
ção), direção eletroassistida progressiva
(EPS), computador de bordo com tela TFT
de 4,2" de alta resolução, vidros dianteiros e
traseiros com acionamento elétrico por um
toque e função antiesmagamento e sistema
de áudio central multimídia Toyota Play com
tela sensível ao toque de 8", rádio AM/FM,
função MP3, entrada USB, Bluetooth, co-
nexão para smartphones e tablets com An-
droid Auto, Apple CarPlay e SDL.

No que se refere a equipamentos de se-
gurança, o Novo Corolla é o sedã médio com
mais itens, com sete airbags, freios ABS com
BAS e EBD, câmera de ré com linhas de
distância com projeção na central multimí-
dia, sistema ISOFIX para fixação de cadei-
rinhas no banco traseiro com ancoragem de
três pontos, controle de estabilidade (VSC),
tração (TRC) e assistente de partida em ram-
pa (HAC), dentre outros.

A versão XEi adiciona os seguintes itens:
ar-condicionado automático, controle de ve-
locidade de cruzeiro, modo de seleção de
condução Sport, paddle shift, sistema de des-
travamento das portas por sensores na cha-
ve (Smart Entry), sistema de partida por bo-
tão (Start Button/Push Start), faróis de ne-
blina dianteiros em LED e espelho retrovi-
sor interno eletrocrômico.

Já a versão Altis 2.0L Dynamic Force
adota faróis dianteiros em LED e o exclusi-
vo pacote de segurança ativa Toyota Safety
Sense, que inclui Sistema de Alerta de Mu-
dança de Faixa (Lane Departure Alert –
LDA), Controle de Velocidade de Cruzeiro
Adaptativo (ACC), Farol Alto Automático
(Auto High Beam – AHB), e Assistente de
Pré-Colisão (Pre-Crash System – PCS) com
alerta sonoro e visual e, se necessário, fre-
nagem automática (comandos podem ser
controlados também pelo volante)

Além disso, tem como item de série o
pacote premium composto por: ar-condicio-
nado automático Dual Zone com sistema S-
Flow, banco do motorista com regulagem elé-
trica para oito ajustes (altura, distância, in-
clinação ou altura com distância), espelhos
retrovisores externos eletro-retráteis com re-
gulagem elétrica e rebatimento automático
ao fechar o veículo, teto solar elétrico, lim-
pador do pára-brisa com sensor de chuva e
faróis e lanternas traseiras em LED.

Na versão híbrida, o Altis conta com pa-
inel de instrumentos com tela TFT de 7" di-
gital e colorida com computador de bordo e
como opcional o pacote Premium. O Coro-
lla híbrido não conta com o paddle shift no
volante.

Maior estabilidade com centro de
gravidade mais baixo

O motor e a transmissão foram coloca-
dos em uma posição mais baixa em virtude
de sua estrutura compacta e materiais le-
ves. O capô foi rebaixado, usando peças e
componentes menores. Na versão híbrida,
a bateria foi colocada sob o assento do ban-
co traseiro. Todas essas melhorias que di-
minuíram o centro de gravidade do carro em
10mm contribuíram para reduzir o efeito de
rolagem da carroceria e, consequentemen-
te, aprimorar a estabilidade do sedã.

A maior rigidez e menor peso dos mate-
riais utilizados contribuíram consideravel-
mente com a rigidez torcional do veículo e
todo o sistema de suspensão, especialmente
quando está sob pressão intensa. O chassi
do Novo Corolla é 60% mais rígido do que a
geração anterior.

A nova suspensão traseira de duplo bra-
ço triangular independente proporciona um
conforto de condução agradável, melhoran-
do a absorção de choques, mesmo ao en-

frentar terrenos irregulares.
A coluna A foi refinada e reposiciona-

da, melhorando a visibilidade lateral frontal.
Os espelhos retrovisores externos foram re-
posicionados, conseguindo uma visibilidade
frontal diagonal superior. Finalmente, o pai-
nel central foi colocado em uma posição mais
baixa, criando um claro efeito de visão am-
pla e uma sensação de espaço para os ocu-
pantes dos bancos dianteiros.

Motorização
A Toyota oferece duas opções de mo-

torização. O novo motor a combustão 2.0L
Dynamic Force de quatro cilindros em linha
e 16 válvulas conta com comando de válvu-
las variável inteligente VVT-iE que, por meio
de um motor elétrico, modifica os tempos
de abertura das válvulas de admissão. Ele
ainda vem com um novo sistema de injeção
direta e indireta de combustível D-4S que
adapta a injeção às condições de direção,
oferecendo mais potência e menor consu-
mo de combustível.

Com alta taxa de compressão (13:1) e
curso longo, novos pistões de baixa fricção, o
novo motor 2.0L Dynamic Force é 15% mais
potente e 9% mais eficiente do que o motor
da geração anterior. Sendo assim, temos:

- 2.0L Dynamic Force Dual VVT-iE
16V DOHC de ciclo Atkinson Flex, que ren-
de 177 cv de potência a 6.600 rpm, quando
abastecido com etanol, e 169 cv, a 6.600 gi-
ros, com gasolina. O torque máximo abas-
tecido com etanol ou gasolina é 21,4 kgfm a
4.400 rpm.

O Novo Corolla 2020 com motor 2.0L
Dynamic Force também tem uma inédita
transmissão Direct Shift de 10 marchas, que
proporciona a suavidade de uma transmis-
são CVT convencional com uma sensação
de aceleração direta. Para isso, os engenhei-
ros da Toyota acoplaram uma engrenagem
mecânica que atua na arrancada do veículo,
melhorando a aceleração do veículo em 1ª
marcha.

O inédito sistema híbrido que combina
três motores, dois elétricos e um a combus-
tão com tecnologia flex e transmissão hy-
brid transaxle é a maior novidade da Toyo-
ta, afinal, este é o primeiro híbrido flex do
mundo.

O sistema híbrido da Toyota, nesta nova
geração do Corolla, combina um motor a ga-
solina de 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson
flex, com 101 cv de potência a 5.200 giros
quando abastecido com etanol, e 98 cv tam-
bém a 5.200 rpm, quando abastecido com
gasolina, e 14,5 kgfm de torque a 3.600 rpm
(abastecido com etanol ou gasolina). Esse
motor funciona em conjunto com dois moto-
res elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de po-
tência e 16,6 kgfm de torque, garantindo ace-

leração suave e excelente conforto ao ro-
dar em qualquer tipo de condução.

A bateria híbrida de níquel-hidreto metáli-
co, responsável por alimentar o motor elétrico
do Corolla, está localizada embaixo do banco
traseiro, contribuindo para a redução do cen-
tro de gravidade e aprimorando a estabilidade
na condução do veículo, sem comprometer o
espaço interno para os ocupantes.

A transmissão Hybrid Transaxle funci-
ona através de planetária com engrenagem,
praticamente eliminando perdas e atritos.
Este tipo de transmissão entrega uma ace-
leração mais linear, que reduz ou aumenta
continuamente as marchas de acordo com
a demanda do motor, sem desperdiçar ener-
gia, contribuindo para a eficiência de com-
bustível.

O Novo Corolla possui sistema de frei-
os regenerativos, que acumula a energia ci-
nética gerada pelas frenagens e a transfor-
ma em energia elétrica, alimentando a bate-
ria híbrida. Isso garante maior autonomia ao
modelo no modo elétrico, também contribu-
indo para economia de combustível.

Sobre esse tema, segundo o INMETRO,
o Corolla híbrido é capaz de rodar 14,5 km/
l na estrada e 16,3 km/l na cidade quando
abastecido com gasolina. Com etanol, o mo-
delo roda 9,9 km/l na estrada e 10,9 km/l na
cidade. Além disso, ele é o carro movido a
etanol mais eficiente do Brasil com 1,38 MJ/
km.

No que se refere à suspensão, todas as
versões do Novo Corolla 2020 incorporam
uma suspensão dianteira independente tipo
McPherson com molas helicoidais e barra
estabilizadora. A nova suspensão traseira é
independente, double-wishbone, com molas
helicoidais e barra estabilizadora.

Segurança
O Novo Corolla chega como o sedã mé-

dio com mais itens de segurança do Brasil.
Isso quer dizer que desde a versão de en-
trada GLi, o modelo já vem dotado de sete
airbags (dois frontais, dois laterais, dois de
cortina e um de joelho para o motorista), câ-
mera de ré com linhas de distância com pro-
jeção na central multimídia, faróis com acen-
dimento automático e com ajuste de altura,
controle eletrônico de estabilidade (VSC),
controle eletrônico de tração (TRC), siste-
ma de assistência ao arranque em subida
(HAC), sistema ISOFIX para fixação de ca-
deirinhas infantis no banco traseiro e mais.

No entanto, a maior estrela da Toyota
nesse quesito é o exclusivo pacote de segu-
rança ativa Toyota Safety Sense (TSS), dis-
ponível nas versões Altis a combustão e hí-
brida. Este sistema conta com um radar de
ondas milimétricas combinado com uma câ-
mera monocular para detectar uma varie-
dade de perigos e alertar o motorista.

As tecnologias incluídas nesse pacote
são: Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS);
Sistema de Alerta de Mudança de Faixa com
condução assistida (LDA); Faróis altos au-
tomáticos (AHB); Controle de Cruzeiro
Adaptativo (ACC).

O Novo Corolla tem garantia exclusiva
de cinco anos, tanto para a versão 2.0L Dy-
namic Force, quanto para a versão híbrida
flex. Além disso, assim como já ocorre com
seus outros modelos híbridos à venda no Bra-
sil, a versão híbrida do Novo Corolla tam-
bém contará com garantia estendida de oito
anos para o sistema híbrido, que é composto
por bateria híbrida, inversor/conversor, mó-
dulo de controle da bateria híbrida e módulo
de controle de energia.

As cores disponíveis para o Novo Co-
rolla são Branco Polar (sólido), Branco Pe-
rolizado, além das cores metálicas: Preto
Eclipse, Prata Supernova, Vermelho Grana-
da, Marrom Urban e a nova e exclusiva cor
Cinza Celestial.

Onix Joy mais refinado

O modelo de entrada da Chevrolet apri-
mora ainda mais a sua relação custo-benefí-
cio com refinamento em sua primeira atuali-
zação visual. Por fora, as mudanças no Onix
Joy se concentram basicamente na parte fron-
tal e traseira do veículo. Mudam capô, grade,
faróis, lanternas e para-choques. Outra novi-
dade é a opção de acabamento Black, que
agrega luz de posição diurna em LED, rodas
aro 15 com calotas escurecidas, maçanetas
pintadas na mesma cor da carroceria, logo
Chevrolet com fundo preto e moldura da grade
e retrovisor em preto brilhante.

Por dentro, as diferenças ficam por con-

ta do acabamento exclusivo do painel central
e dos bancos com revestimento híbrido. Ar-
condicionado, direção com assistência elétri-
ca, transmissão com seis marchas e coman-
do elétrico das travas e vidros são equipa-
mentos de série em todas configurações. Já
o sistema multimídia e o ajuste eletrônico dos
retrovisores externos, por exemplo, são ofer-
tados como acessórios.

O Onix Joy chega às concessionárias
Chevrolet a partir deste mês em seis opções
de cores: Branco Summit, Prata Switchbla-
de, Vermelho Chili, Cinza Graphite, Preto
Ouro Negro e a nova cor Azul Blue Eyes.
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Truck

Volvo lança App ‘Eu Rodo
Seguro’O Programa Volvo de Segurança no

Trânsito (PVST) está apresentando o aplica-
tivo Eu Rodo Seguro, ferramenta de gestão
de risco de acidentes nas rodovias federais
brasileiras. O aplicativo é uma evolução do
Portal Atlas da Acidentalidade no Transporte
e tem como objetivo contribuir com a redu-
ção do número de mortos e feridos.

O App Eu Rodo Seguro emite alertas
sonoros quando o motorista estiver se apro-
ximando dos trechos com maior risco de aci-
dentes nas rodovias federais brasileiras. É
uma ferramenta que ajuda o motorista a ado-
tar um estilo de direção preventivo e a che-
gar ao destino em segurança, uma vez que o
sinal de alerta é um aviso para que redobre a
atenção nos trechos de periculosidade alta e
moderada.

As empresas que usarem o App terão
mais uma importante ferramenta de gestão
de riscos na mão. Poderão orientar os moto-
ristas antecipadamente e, durante o trajeto,
eles ainda receberão alertas para aumentar
a atenção próximo aos trechos de maior ris-
co.

Para usar o App, antes de sair de via-
gem, o motorista deve indicar sua origem e
destino e clicar na lupa para traçar a rota.
Feito isso, o aplicativo vai apontar os trechos
de risco grave e moderado, e emitir alertas
sonoros toda vez que o veículo estiver se
aproximando de um desses locais.

O Eu Rodo Seguro é gratuito e está dis-
ponível para os sistemas Android e IOS, nas
lojas Google Store e Apple Store. Trabalha
em conjunto e paralelamente com o navega-
dor GPS utilizado pelo motorista e funciona
offline.

Localidades com mais acidentes
Os dados do Atlas apontam que os tre-

chos das rodovias federais com o maior nú-
mero de mortos e feridos do país encontram-
se nos estados de Santa Catarina, São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito San-
to. Em comum, os trechos com maior índice
de periculosidade são próximos a cidades e
com fluxo de pedestres.

Um trecho de alto risco fica em Guaru-
lhos, entre os km 212 e 221 da BR 116. No
ano passado, foram registrados no local 376
acidentes que resultaram em 20 mortos e 400
feridos.

Os trechos mais perigosos apontados pelo
APP Eu Rodo Seguro são atualizados a cada
semestre e são estabelecidos a partir dos
dados do Atlas da Acidentalidade no Trans-
porte. O levantamento é feito pela Tecnomé-
trica, empresa de engenharia da informação,

com base nas estatísticas de acidentes da
Polícia Rodoviária Federal. Foram incluídos
no aplicativo os locais de periculosidade alta
e moderada em todos os estados brasileiros,
considerando o total de acidentes, mortos e
feridos.

Santa Catarina e Minas Gerais são os
estados com os trechos mais perigosos em
acidentes envolvendo caminhões.  O municí-
pio de São José, na Região Metropolitana de
Florianópolis também está no topo da lista de
acidentes com caminhões. Entre os km 204
e 213, da BR 101, foram registrados 84 aci-
dentes que resultaram em 5 mortos e 72 feri-
dos.  Em Minas, o trecho mais perigoso fica
entre os km 469 e 478 da BR 251, próximo a
Francisco Sá, onde ocorreram 25 acidentes
que deixaram 11 mortos e 87 feridos.


