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Confederação Nacional da Indústria
diz que PIB crescerá 0,9% este ano

Damares diz que violência sexual é
principal preocupação do ministério
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Acordo Mercosul-UE pode impactar
economia brasileira em US$ 79 bi

Em apresentação de novo
submarino, Bolsonaro

discursa sobre soberania

Esporte
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EURO

Comercial
Compra:   4,09
Venda:       4,09

Turismo
Compra:   3,94
Venda:       4,27

Compra:   4,52
Venda:       4,53

Brexit é tema
de reunião

entre líderes
da França e
Alemanha
Líderes da França e da

Alemanha se reunirão em
Paris no dia 13 de outubro
para se preparar para a cú-
pula da União Europeia e
discutir formas de garantir
um Brexit ordenado, disse a
presidência francesa em co-
municado.

O presidente da França,
Emmanuel Macron, recebe-
rá a chanceler alemã, Ange-
la Merkel, no dia 13 de ou-
tubro no Palácio do Eliseu,
onde trocariam, durante um
jantar de trabalho, pontos de
vista sobre os assuntos eu-
ropeus antes da cúpula da
UE prevista para 17 e 18 de
outubro.

Autoridades em Bruxelas
e Londres consideram as ne-
gociações do Brexit esta se-
mana tão cruciais quanto ten-
tam estabelecer novo acordo
antes que os líderes euro-
peus se encontrem na próxi-
ma semana.

No início deste mês, o
primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, enviou uma
carta a Bruxelas, descreven-
do seu acordo final para rom-
per o impasse de três anos
sobre o Brexit.         Página 3

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

18º C

Sábado: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosi-
dade diminui.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

34º C

19º C

Domingo: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosi-
dade diminui.

Manhã Tarde Noite

30º C

18º C

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

Brasil vence a Tunísia e segue
invicto na Copa do Mundo A vaga na semifinal do Mas-

ters 1000 de Xangai e a clas-
sificação para o ATP Finals.
A sexta-feira (11) foi  de
muita comemoração para o
mineiro Marcelo Melo e o
polonês Lukasz Kubot na
China. Com a vitória diante
do croata Ivan Dodig e do es-
lovaco Filip Polasek, nas quar-
tas de final, os atuais campe-
ões deram mais um passo na
defesa do título conquistado no

Marcelo Melo está no ATP
Finals pela sétima vez seguida

ano passado. E o resultado
classificou a dupla para o tor-
neio que encerra a tempora-
da, entre os dias 10 e 17 de
novembro, em Londres, na
Inglaterra, reunindo as oito
melhores parcerias de
2019. Marcelo estará no Fi-
nals pela sétima vez seguida
(desde 2013), recordista en-
tre os brasileiros - a terceira
ao lado de Kubot (2017,
2018 e 2019).         Página 7
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O Brasil segue imbatível na
Copa do Mundo. Na sexta-fei-
ra (11), a seleção brasileira
masculina de vôlei garantiu a
oitava vitória em oito jogos
disputados na competição que
conta com o total de 11 parti-
das realizadas em 15 dias.
Desta vez o resultado positi-
vo veio sobre a Tunísia, por 3
sets a 0 (25/17, 25/14 e 25/
13), em Hiroshima, no Japão.

Nas cinco primeiras ro-
dadas, em Nagano, o time
dirigido pelo técnico Rena
já havia derrotado o Canadá,
a Austrália, o Egito, Rússia
e Irã.                          Página 7 Isac no ataque

Circuito TRIDAY Series
2019 invade o Riacho

Grande pela segunda vez

Circuito TRIDAY Series 2019

Os vencedores do Circui-
to TRIDAY Series 2019 serão
conhecidos neste domingo
(13), no Riacho Grande. O dis-

trito de São Bernardo do Campo
será o palco, pela segunda vez no
ano, de uma etapa da competi-
ção. Depois de abrir a tempora-

da em março, agora sediará a sé-
tima e última disputa. Centenas
de atletas, nas categorias Sprint
(750 m de natação, 20 km de ci-
clismo e 5 km de corrida) e
Olímpico (1,5 km de natação, 40
km de ciclismo e 10 km de cor-
rida), participarão do evento, or-
ganizado pela Unlimited Sports. 

As atividades no Riacho
Grande no domingo começarão
às 5h30, com a abertura da Área
de Transição. As largadas, em
ondas, serão às 7h (Sprint) e 8h
(Olímpico). Mas programação
pré prova tem sequência neste sá-
bado, dia 12, com o segundo dia
de entrega de kits.          Página 7
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Inspirados no sucesso do pai,
pilotos tentam vitória no
Campeonato Brasileiro

Rodrigo: saltos e piso arenoso valorizam técnica
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Depois do tricampeonato
mundial na Copa do Mundo
de Rally Cross-Country, con-
quistado na última quarta-
feira no Marrocos por Rei-
naldo Varela/Gustavo Gugel-
min, a família Varela volta às

compe t i ções  com os  i r -
mãos Bruno e Rodrigo du-
rante a 11ª e 12ª etapas do
Campeonato Brasileiro de
Rally Baja, disputa na qual
o piloto não conta com na-
vegador.                    Página 7

O acordo comercial entre o
Mercado Comum do Sul
(Mercosul) e a União Europeia
(UE), fechado no fim
de junho, deve impactar a eco-
nomia brasileira em US$ 79
bilhões até 2035.

A estimativa é da Confede-
ração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), que divulgou na sexta-
feira (11) estudo sobre a ques-
tão, durante a 2ª Conferência
de Comércio Internacional e
Serviços do Mercosul (CI19),
realizada na sede da entidade,
no Rio de Janeiro.

Considerando a redução de
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O presidente Jair Bolsonaro
disse  na sexta-feira(11), no
Complexo Naval de Itaguaí, a 80
quilômetros do Rio de Janeiro,
que não aceitará tentativas de
colocar o Brasil como um país
colonizado. Acompanhado de di-
versos ministros e do governa-
dor fluminense Wilson Witzel,
ele participou da cerimônia que
marcou uma das últimas etapas

de construção do novo submari-
no brasileiro, nomeado Humaitá
ou SBR-2.

“Lá fora, estão cada vez mais
tentando nos colocar em uma si-
tuação de colonizados. Não per-
mitiremos isso”, disse em seu
breve pronunciamento. O presi-
dente também fez menção
ao discurso proferido na Assem-
bleia Geral da Organização das

Nações Unidas (ONU), realiza-
da no mês passado.

“O Brasil sofria um ataque
sobre a dúvida da nossa sobera-
nia na Amazônia e eu tive a grata
satisfação de falar na ONU, para
todo o mundo, que a Amazônia é
nossa. É patrimônio do Brasil.
Para nós garantirmos isso, preci-
samos de meios e de homens e
mulheres preparados, abnegados
e com vontade cada vez mais de
servir à nossa pátria. O destino do
Brasil, quem o fará seremos to-
dos nós juntos e unidos”, disse.

No pronunciamento, Bolso-
naro também disse que o Brasil
tem inimigos internos e exter-
nos. “Os de dentro são os mais
terríveis. Os de fora nós vence-
remos com tecnologia e dispo-
sição e meios de dissuasão”, ava-
liou. O presidente afirmou que
espera deixar o país melhor do
que encontrou ao assumir seu
mandato. “Nosso partido é o Bra-
sil”, acrescentou.          Página 4

barreiras não tarifárias, o im-
pacto pode chegar a US$ 112
bilhões no período, segundo a
CNC. Os números estão um
pouco abaixo dos divulgados
pelo governo brasileiro, de US$
87,5 bilhões e US$ 125 bilhões
incluindo as barreiras não
tarifárias em 15 anos.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, explicou que o
Brasil ocupa no momento a
presidência pro tempore  (tempo-
rariamente) do Conselho de Câ-
maras de Comércio do Mercosul
(CCCM), e, por isso, se coloca
na posição de liderar os debates
sobre o acordo.          Página 3
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O ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, disse na
sexta-feira (11), no Rio de Ja-
neiro, que, caso o óleo que
atinge praias do Nordeste te-
nha partido de um navio, hou-
ve crime ambiental porque ne-
nhuma embarcação informou a

Governo investiga navios
 que podem ser origem do

óleo que polui praias
ocorrência de um possível va-
zamento perto da costa brasi-
leira. Ele participou da despe-
dida dos atletas que vão repre-
sentar o Brasil nos Jogos Mun-
diais Militares, em Wuhan, na
China, entre os dias 14 e 28 des-
te mês.                           Página 4

Trabalho: 8 mil pessoas
atendidas  na

Feira do Empreendedor

O secretário especial de Deses-
tatização, Desinvestimentos e Mer-
cados do Ministério da Fazenda, Sa-
lim Mattar, voltou a reforçar  na sex-
ta-feira (11), durante o Fórum de In-

Secretário reafirma que
Petrobras, Caixa e BB não

serão privatizadas
vestimentos Brasil 2019, que o Ban-
co do Brasil, a Caixa Econômica
Federal e a Petrobras não serão pri-
vatizadas neste governo do presiden-
te Jair Bolsonaro.            Página 3
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Estado e Sinduscon-SP firmam convênio
para gerenciar resíduos sólidos

Gastronomia
St Etienne promove oficina de

panificação ludica para a criançada
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Com cinco unidades bem
situadas na capital, a St Etien-
ne, que está a frente do seg-
mento há 29 anos, anuncia uma
oficina de panificação lúdica,
em homenagem ao mês das cri-
anças, nos quatro sábados de
outubro.

O intuito é promover cer-
tos valores, como a importân-
cia do alimento, além de pro-
piciar uma experiência, aonde
as próprias crianças irão
atuar  na confecção dos pães,
com a supervisão e ensinamen-
tos de dois profissionais, o pa-
deiro e outro personagem, um

palhaço, que irá interagir com a
criançada.

Ao todo, serão 200 vagas, li-
mitadas, 04 turmas de 40 crian-

ças por sábado, sempre tendo
início às 16h, excepcional-
mente na unidade City, no Alto
de Pinheiros. As inscrições
deverão ser efetuadas previa-
mente em uma das cinco uni-
dades, para garantir a vaga. Ida-
de mínima: 05 e máxima: 10
anos. Gratuito. 

Na ocasião, a marca irá for-
necer um certificado de parti-
cipação especial aos “padeiros
mirins” e no final da atividade,
que dura aproximadamente 01
hora, irá cortejar a criançada
com um delicioso lanche pre-
parado pela casa.

... intitulada de “com a mão na massa”, o evento acontece em todos os sábados de outubro, na unidade City, no Alto de
Pinheiros ...

Na terça-feira (8), a  Com-
panhia Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb) e a Secretaria
Estadual de Infraestrutura e Meio
Ambiente (SIMA) assinaram um
convênio com o Sindicato da In-
dústria da Construção Civil de
Grandes Estruturas no Estado de
São Paulo (Sinduscon-SP).

A inciativa tem o objetivo de
conjugar esforços para a conso-
lidação da implantação do Sis-
tema Estadual de Gerenciamento
On-line de Resíduos Sólidos (Sigor)
– Módulo Construção Civil. A ação
está ligada à gestão e à rastreabilidade
de resíduos produzidos pelo setor. As-
sinaram o Termo de Convênio a dire-
tora-presidente Patrícia Iglecias, pela
Cetesb, o secretário Marcos Penido,
pela SIMA, e o presidente Odair Sen-
ra, pelo Sinduscon-SP.

Monitoramento
O sistema foi instituído pelo

Decreto Estadual nº 60.520, de
2014, e é uma ferramenta que
auxilia no monitoramento da
gestão dos resíduos sólidos, des-
de a geração até a destinação fi-
nal, incluindo o transporte e des-
tinações intermediárias.

No Módulo Construção Ci-
vil, a correta utilização assegura
que os resíduos gerados sejam
transportados por empresas ca-
dastradas e legalizadas, e desti-
nados a locais devidamente li-
cenciados, garantindo a destina-
ção ambientalmente adequada.

O evento de assinatura do
documento aconteceu na sede
da Cetesb e da SIMA e contou
também com as presenças, en-
tre outros, do assistente execu-
tivo da Presidência da CETESB
e idealizador do Sigor, João Luiz
Potenza, da gerente da Divisão
de Logística Reversa e Gestão
de Resíduos Sólidos da Compa-

nhia, Lia Demange, e do coor-
denador do Comitê de Integra-
ção de Resíduos Sólidos (CIRS)
da SIMA, José Valverde Filho.

Caso de sucesso
Patrícia Iglecias destacou a

importância da parceria, ao lem-
brar o caso de sucesso do muni-
cípio de São José do Rio Preto
com o Sigor – Módulo Constru-
ção Civil, criado em conjunto
com o Sinduscon-SP e gerenci-
ado pela Cetesb, com vários
transportadores cadastrados, usi-
nas privadas e pública de recicla-
gem, além de mais de 50 planos
de gerenciamento on-line vali-
dados, entre outros números.

A presidente também ressal-
tou o programa Cetesb de Por-
tas Abertas e enfatizou que a
companhia está aberta a receber
aporte do setor privado. O secre-
tário Marcos Penido observou

que o setor de construção civil
é grande gerador de resíduos. “A
junção de esforços é necessária
para que possamos buscar uma
solução para um tema tão im-
portante para o meio ambiente,
como este dos resíduos da cons-
trução civil”, afirma.

O presidente do Sinduscon-
SP reafirmou o compromisso da
entidade em apoiar a implanta-
ção do Sigor nos municípios do
Estado. “É com grande satisfa-
ção que participamos desta ini-
ciativa de sustentabilidade ambi-
ental”, salienta.

O dirigente mencionou o
exemplo de São José do Rio
Preto e recordou a implantação
do Sigor naquele município,
apesar de inicialmente estar
focado nos grandes geradores
de resíduos da construção ci-
vil, com benefícios para toda a
sociedade.

Trabalho: 8 mil pessoas atendidas
 na Feira do Empreendedor

A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e Traba-
lho, atendeu mais de oito mil
pessoas durante a Feira do Em-
preendedor do Sebrae, entre os
dias 5 e 8 de outubro, no Parque
Anhembi. Entre os serviços ofe-
recidos pela Prefeitura, desta-
que para orientações e formali-
zações do MEI – Microempre-
endedor Individual, além de pa-
lestras sobre finanças, empreen-
dedorismo e inovação.

“A cidade de São Paulo con-
ta com mais de 700 mil micro-
empreendedores individuais e é

um dos 30 ecossistemas mais
promissores do mundo para a
criação de startups. É extre-
mamente importante ofere-
cermos meios para fomentar
ainda mais o crescimento da
economia na capital e estimu-
lar quem deseja empreender”,
declara a secretária de Desenvol-
vimento Econômico e Trabalho,
Aline Cardoso.

Mais de seis mil pessoas
passaram pela arena “Empreen-
der é para todos”, organizada pela
Ade Sampa – Agência São Paulo
de Desenvolvimento, que contou
com palestras sobre liderança,

motivação, formas de empreen-
der e técnicas para se consoli-
dar no mercado. A Agência tam-
bém apresentou programas de-
senvolvidos para impulsionar e
fomentar a geração de renda e
empreendedorismo na cidade,
como o Vai Tec e o Teia.

“Os quatro dias de evento
foram essenciais, uma vez que
tivemos a oportunidade de
apresentar serviços da Ade
Sampa para aqueles que já em-
preendem e também para quem
deseja abrir um negócio na ci-
dade de São Paulo”, declara o
presidente da Ade Sampa,

Frederico Celentano.
Já no estande de serviços do

MEI mais de 1800 pessoas tive-
ram contato com os serviços do
Cate – Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo.
Durante os quatro dias de even-
to, 113 empresas foram aber-
tas e formalizadas, e 665 pes-
soas foram atendidas. Os ser-
viços mais procurados pelos
empreendedores foram o CC-
MEI - Certificado da Condição
do Microempreendedor Indivi-
dual, o CCM - Cadastro de
Contribuintes Mobiliários e o
cartão do CNPJ.

Prazo para pedir isenção da taxa do
Vestibular das Fatecs vai até segunda-feira

O prazo para candidatos so-
licitarem isenção total ou redu-
ção de 50% na taxa de inscri-
ção do Vestibular das Faculda-
des de Tecnologia (Fatecs) do
Estado de São Paulo para o pri-
meiro semestre de 2020 foi al-
terado para a próxima segunda-
feira (14), às 15 horas. O prazo
terminaria na sexta-feira (11),
mas foi prolongado. A mudança
ocorreu devido à retificação na
portaria que estabelece os re-
quisitos para ter direito ao be-
nefício. O valor integral da taxa
do Vestibular é R$ 70.

A inscrição integral pode
ser feita a partir de terça-fei-
ra (15), até 11 de novembro,
também pela internet.

Os candidatos  podem
pleitear os dois benefícios,
desde que atendam aos requi-
sitos. Neste caso, é preciso
fazer duas inscrições, preen-
chendo o formulário especí-
f ico,  d isponível  no
site www.vestibularfatec.com.br.
Em seguida, devem selecionar

o link “Envio de Documentos”,
disponível na seção “Documen-
tos Comprobatórios”, para en-
caminhar os documentos rela-
cionados abaixo, que precisam
ser digitalizados com o tamanho
de até 500 kb, nas extensões
.pdf, .png, .jpg ou .jpeg. O perí-
odo de envio também termina
às 15 horas da próxima segun-
da-feira (14).

As Fatecs vão disponibili-
zar computador e acesso à in-
ternet aos interessados em so-
licitar isenção e redução da
taxa de inscrição. Cabe ao can-
didato entrar em contato com
a unidade para saber o horário
de atendimento.

A resposta à solicitação será
divulgada somente na internet
no dia 25 de outubro. O candi-
dato que receber um dos be-
nefícios deve fazer sua inscri-
ção, exclusivamente pela in-
ternet, em um único curso de
graduação na Fatec de sua es-
colha até as 15 horas do dia 11
de novembro.

Outras informações pelos
telefones (11) 3471-4103 (ca-
pital e Grande São Paulo) e
0800-596 9696 (demais loca-
lidades) ou pela internet.

Requisitos para isenção
O candidato precisa ter con-

cluído integralmente ou con-
cluir em 2019 o Ensino Mé-
dio no território brasileiro;
estar concluindo o terceiro
semestre da Educação de Jo-
vens e Adultos – EJA (suple-
tivo) em escolas da rede pú-
blica (municipal,  estadual
ou federal) ou em institui-
ção particular; ou estar con-
cluindo o curso no Centro
Estadual de Jovens e Adul-
tos (Ceeja) com carga horá-
ria flexível e atendimento
individual izado,  todas  no
te r r i tó r io  nac iona l .  A l é m
disso, deve ter renda fami-
liar bruta mensal máxima de
dois salários mínimos (R$
1.996) por pessoa.  Se for
independente, sua renda bru-

ta mensal máxima precisa ser
nesse mesmo valor.

Documentos necessários:
 comprovante de escolaridade e
de renda. Candidatos desempre-
gados e autônomos devem se-
guir as instruções no site do
Vestibular.

Requisitos para redução
da taxa

É preciso ser estudante re-
gularmente matriculado em
uma das séries do Ensino Fun-
damental ou Médio; em curso
pré-vestibular ou em curso su-
perior de graduação ou de pós-
graduação. O interessado deve,
também, ter uma remuneração
mensal inferior a dois salários
mínimos (R$ 1.996) ou estar
desempregado.

Documentos necessários: 
comprovante de escolaridade e
de renda. Candidatos desempre-
gados, autônomos e aposenta-
dos podem conferir as instru-
ções na portaria, disponível na
internet.

M Í D I A S 
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar

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

.
CÂMARA (SP)
Vereador Quito Formiga (PSDB) tá causando. É o único espí-

rita com alguma coragem de dizer que muitos dos seus colegas
que trabalham com honestidade e respeito não merecem passar
pelo que estão passando: serem desacreditados por causa do cri-
minoso João ‘de deus’      .   

.
PREFEITURA (SP) 
... Vereador Milton Leite pode ser o garantidor de manter o

DEM (ex-PFL) na candidatura de Bruno Covas (PSDB) pela ree-
leição à prefeita paulistana. ML pode trabalhar contra a vinda da
deputada federal (SP) Joice (no PSL) pro seu partido, apoiada
pelo amigo dela, João Doria    .   

.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputada estadual (PSOL) Isa Penna (que o ainda dono naci-

onal do PV faz questão de frisar que não é sua parente) não tá
nem aí sobre o que pensam homens, mulheres e até LGBTIs so-
bre os termos chulos que ela cita em plenário, quando lê texto
sobre o que é ser prostituta 

.
GOVERNO (SP)
João Doria (novo sócio preferencial do PSDB ‘de centro’) tá

atendendo desde já os pedidos da maioria dos prefeitos candida-
tos à reeleição e aos candidatos às prefeituras no Estado de São
Paulo, vai construindo sua rede de apoios pra sua candidatura Pre-
sidencial 2022. Tá Ok ? 

.
CONGRESSO (BR)
Deputados que conviveram com parlamentares como - por

exemplo - Antonio Carlos Rodrigues (PL), senador por 2 anos
quando Marta = ex-Suplicy = foi ministra, comentam como fa-
zem falta políticos profissionais em crises políticas como a atu-
al. Com amadores não funciona    

.
PRESIDÊNCIA (BR)
Virou questão de honra pra Jair Bolsonaro tomar literalmente

(ainda que na Justiça Eleitoral por conta inclusive das contas não
prestadas como deviam ser desde 2014) o PSL do deputado fe-
deral (PE) Bivar, promovendo uma limpeza geral. Em tempo: Bi-
var diz a mesma  coisa

.
PARTIDOS (BR)
Algumas legendas menores já se movimentam pra dar a con-

dição pra família Bolsonaro (ainda no PSL) embarcar num novo
partido através de fusões entre pelo menos 2 deles. Seus donos
juram que não farão com os filhos (vereador, deputado e sena-
dor) o que Bivar aprontou  

.
HISTÓRIAS (BR)
Pernambuco: teve o vice de FHC, Marco Maciel, reeleito.

Teve Lula, Presidente reeleito. Tem a família Arraes, dona do PSB
(que podia ter tido o ex-Supremo Barbosa candidato Presidenci-
al 2018, se fosse corajoso. E tem Bivar, dono do PSL, enfrentan-
do o Presidente Bolsonaro ...

.
E D I T O R
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar

Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Re-
cebeu 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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Brexit é tema de reunião entre
líderes da França e Alemanha

Líderes da França e da Alemanha se reunirão em Paris no dia
13 de outubro para se preparar para a cúpula da União Europeia e
discutir formas de garantir um Brexit ordenado, disse a presi-
dência francesa em comunicado.

O presidente da França, Emmanuel Macron, receberá a chan-
celer alemã, Angela Merkel, no dia 13 de outubro no Palácio do
Eliseu, onde trocariam, durante um jantar de trabalho, pontos de
vista sobre os assuntos europeus antes da cúpula da UE prevista
para 17 e 18 de outubro.

Autoridades em Bruxelas e Londres consideram as negociações do
Brexit esta semana tão cruciais quanto tentam estabelecer novo acordo
antes que os líderes europeus se encontrem na próxima semana.

No início deste mês, o primeiro-ministro britânico, Boris
Johnson, enviou uma carta a Bruxelas, descrevendo seu acordo
final para romper o impasse de três anos sobre o Brexit.

Johnson propôs que a Irlanda do Norte, controlada pela Grã-
Bretanha, e a Irlanda, membro da União Europeia (UE), perma-
neçam em uma zona de comércio regulamentar para toda a Irlan-
da, para evitar a necessidade de verificações.

Johnson prometeu tirar seu país do bloco europeu até o final
deste mês, com ou sem acordo. (Agencia Brasil)

Indígenas do Equador
rejeitam diálogo com governo

A tensão no Equador aumentou nas últimas 24 horas. Após a
morte de dois indígenas, eles subiram o tom dos protestos. Li-
derados por Jaime Vargas, presidente da Confederação de Naci-
onalidades Indígenas do Equador (Conaie), os indígenas manti-
veram “detidos” dez policiais e cerca de 30 jornalistas  na quin-
ta-feira(10) na Casa da Cultura em Quito. Quase dez horas de-
pois, no início da noite, decidiram entregá-los sob a supervisão
de organismos internacionais como a Anistia Internacional (AI) e
a Organização das Nações Unidas (ONU).

Vargas afirmou que os indígenas detiveram os policiais pois
eles “infringiram o espaço onde estávamos, mas serão entregues
da maneira como saíram de casa, não como fizeram a Polícia e
as Forças Armadas com os nossos jovens que agarraram saudá-
veis e nos devolveram feridos ou mortos”.

Em uma mensagem no twitter, a ONU Equador agradeceu à
Conaie pela entrega pacífica dos policiais. “Consideramos isso
como um gesto de boa vontade que contribui para criar
condições de maior confiança para prevenir a violência e buscar
saídas concertadas para essa situação.”

Número de mortos
Governo e indígenas discordam sobre o saldo de mortos nas

manifestações dos últimos dias.
Na quinta-feira (10), a Defensoria Pública afirmou que cinco

civis morreram, incluindo um dirigente indígena. Os nomes divul-
gados pela Defensoria eram de Raúl Chilpe, Marco Otto, José
Daniel Chaluiza, José Rodrigo Chaluiza e Inocencio Tucumbi.

Em um anúncio feito em rede nacional de televisão, o secre-
tário-geral da Presidência, José Augusto Briones, afirmou que,
oficialmente, havia a confirmação de duas mortes.

No entanto, a Conaie emitiu um comunicado onde afirmava
que “existem companheiros que perderam a vida”, mas não pre-
cisava o número de mortos.

Sem diálogo - Apesar de o presidente Lenín Moreno 
ter afirmado essa semana que estava dialogando com repre-
sentantes indígenas, o presidente da Conaie, Jaime Vargas,
negou. Ele afirmou que os indígenas seguirão com paralisações
por tempo indeterminado, exigindo a revogação do decreto que
trata do pacote de medidas econômicas anunciadas pelo governo e
o abandono do acordo feito com o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI). Os indígenas exigem, ainda, a saída de dois ministros
(María Paula Romo, ministra de Governo, e Oswaldo Jarrín,
ministro da Defesa) e a  liberdade  de  centenas  de  pessoas
detidas nos protestos. (Agencia Brasil)

Morre astronauta russo que
foi o primeiro homem a

caminhar no espaço
O cosmonauta russo Alexei Leonov morreu  na sexta-feira(11),

em Moscou, aos 85 anos de idade. Ele foi o primeiro homem a cami-
nhar no espaço sideral. O pioneiro andou do lado de fora de uma espa-
çonave em 1965. A informação foi confirmada pela Agência Espacial
Estadunidense (Nasa) e pela agência de notícias russa Tass.

Leonov lutava contra uma doença há muitos anos. Ele mor-
reu no Hospital Burdenko, na capital russa. O enterro ocorrerá
no Cemitério Federal de Memória Militar, na região de Moscou,
na próxima terça-feira (15).

O cosmonauta fez dois voos ao espaço. O primeiro foi em
março de 1965, como co-piloto da espaçonave Voskhod-2. Foi
nessa missão em que Leonov realizou a primeira caminhada no
espaço sideral, durante 12 minutos. Ele realizou novo voo em
julho de 1975, como comandante de uma missão de encontro
com astronautas estadunidenses.

A Nasa lamentou a morte do cosmonauta. “Estamos entriste-
cidos com a perda do legendário Alexei Leonov, que se tornou o
primeiro a andar no Espaço. Sua aventura no vácuo do espaço
começou a história de atividades extraveiculares que permitem a
manutenção de estações espaciais hoje possível”, destacou a
entidade em sua conta no Twitter. (Agencia Brasil)

O acordo comercial entre o
Mercado Comum do Sul (Mer-
cosul) e a União Europeia (UE),
fechado no fim de junho, deve
impactar a economia brasileira
em US$ 79 bilhões até 2035.

A estimativa é da Confede-
ração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), que divulgou na sexta-
feira (11) estudo sobre a ques-
tão, durante a 2ª Conferência de
Comércio Internacional e Servi-
ços do Mercosul (CI19), reali-
zada na sede da entidade, no Rio
de Janeiro.

Considerando a redução de
barreiras não tarifárias, o impac-
to pode chegar a US$ 112 bi-
lhões no período, segundo a
CNC. Os números estão um pou-
co abaixo dos divulgados pelo
governo brasileiro, de US$ 87,5
bilhões e US$ 125 bilhões in-
cluindo as barreiras não tarifá-
rias em 15 anos.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, explicou que o
Brasil ocupa no momento a
presidência pro tempore  (tempo-
rariamente) do Conselho de Câma-
ras de Comércio do Mercosul
(CCCM), e, por isso, se coloca na
posição de liderar os debates
sobre o acordo.

Relação de trocas
“Mercado exterior é comér-

cio, então nós estamos inseridos
neste contexto. Não só na rela-
ção de trocas como também no
que diz respeito a turismo, ser-
viços, então esta é a casa para
tratar desses assuntos e das re-
lações internacionais”, obser-
vou.  O economista da CNC Fá-
bio Bentes, um dos responsáveis
pelo estudo, explica que o mon-
tante foi calculado somando-se
o saldo da balança comercial,
estimado em US$ 66 bilhões,
com o investimento agregado, de
US$ 13 bilhões, mais US$ 33
bilhões pela redução de barrei-
ras como as fitossanitárias, para
chegar aos US$ 112 bilhões.

“A gente considerou o cres-
cimento do Brasil esperado para
os próximos anos, na casa de
2%, 2,5%, e o crescimento da
Europa, que é um pouco menor,
de 1,2%, mas dado o tamanho
da economia do continente,
isso também ajuda a potenci-
alizar o impacto positivo do
acordo. Outra premissa é a
taxa de câmbio, entre R$ 3,80
e R$ 4 até 2024, segundo o
Boletim Focus, do Banco Cen-
tral, e depois reajustado pela in-
flação”, argumentou.

Para ele, o acordo é históri-
co e vai beneficiar exportadores,
importadores e consumidores.
“Do ponto de vista das nossas
exportações a tendência é bene-
ficiar o setor agroexportador. O
Brasil é o segundo maior expor-
tador de produtos agropecuári-
os para a Europa e vai passar os
Estados Unidos em questão de
dois ou três anos. Do ponto de
vista das importações, nós, do
comércio e serviços, se a gente
tem acesso a produtos de quali-
dade sem barreiras tarifárias ele-
vadas, vai importar mercadorias
ou serviços a um preço menor e
a população vai ter preços mais
competitivos” explicou o eco-
nomista.

O diretor da Câmara Argen-
tina de Comércio e Serviços,
Carlos Arecco, ressaltou a im-
portância da abertura da Europa
para os países do Mercosul.
“Um mercado como a Europa,
onde um quarto do Produto In-
terno Bruto (PIB) do mundo está
em jogo, é uma coisa tremenda-
mente importante. Temos que
trabalhar e acertar a letra peque-
na nos acordos que os governos
do Mercosul e da União Euro-
peia assinaram, [eles] tiveram 20
anos para fechar esse acordo.

Agora, cabe a nós levar isso para
a frente. Hoje, comércio e ser-
viço são praticamente 70%, 80%
dos negócios no mundo”, frisou.

Também presente na confe-
rência, o ministro de Estado para
o Comércio Exterior do Líbano,
Hassan Mourat, explicou que
seu país também espera poder
aderir a esse acordo com a Eu-
ropa, como já feito por outros
países árabes, além de reforçar
as relações comerciais e de ami-
zade com o Brasil, país que, se-
gundo ele, abriga cerca de 12
milhões de pessoas de origem
libanesa e árabe.

“O Líbano está fazendo de
tudo para virar uma zona franca
para poder escoar toda a merca-
doria que vem da América Lati-
na, servindo como um entrepos-
to para outros países como a
China e no Oriente Médio. Por
outro lado, [pretende] reforçar
essa amizade que tem entre Bra-
sil e Líbano e também as rela-
ções comerciais e turísticas”,
afirmou

O acordo Mercosul-UE ain-
da precisa ser ratificado por cada
um dos 32 países que compõem
os dois blocos para começar a
valer. As negociações começa-
ram em 1999. (Agencia Brasil)

Secretário reafirma que Petrobras,
Caixa e BB não serão privatizadas

O secretário especial de
Desestatização, Desinvesti-
mentos e Mercados do Minis-
tério da Fazenda, Salim Mattar,
voltou a reforçar  na sexta-fei-
ra (11), durante o Fórum de In-
vestimentos Brasil 2019, que o
Banco do Brasil, a Caixa Eco-
nômica Federal e a Petrobras não
serão privatizadas neste gover-
no do presidente Jair Bolsona-
ro. “No meu mandato não cons-
ta a privatização da Petrobras,
nem da Caixa e nem do Banco
do Brasil. Essas empresas não
serão vendidas”, afirmou.

A intenção do governo, se-
gundo ele, é privatizar todas as
637 estatais, mas algumas de-
las, destacou, ficarão de fora.
“Venderemos todas que sejam
possíveis de serem vendidas”,
disse. Entre as que não serão
privatizadas estão empresas da
área de segurança nacional.
“Não serão vendidas algumas
empresas militares de seguran-
ça nacional e empresas que o
Congresso achar que não devem
ser vendidas”.

Mattar disse que o governo
tem se reunido para definir es-

tratégias para  agilizar as priva-
tizações. “Estamos neste mo-
mento discutindo, em diversas
áreas, uma forma de como po-
deremos fazer isso [privati-
zar]. Porque tem um arcabou-
ço jurídico já feito, comple-
xo, que é difícil de ser muda-
do. Então esse é um grande de-
safio”, disse.

A ideia do governo, segun-
do o secretário, é fazer um fast
track [sistema de aceleração
dos processos], para acelerar as
vendas das estatais. “Precisa-
mos elaborar um fast track para

vender mais rápido essas em-
presas. Não posso citar nomes,
mas a mais rápida que vamos
conseguir vender, vamos gastar
entre 10 e 11 meses. Uma em-
presa que, na iniciativa privada,
seria vendida em 60 ou 75 dias”.

“O Estado brasileiro é obe-
so, lento, burocrático e onero-
so”, disse, acrescentando que o
governo fará o possível para re-
duzir o seu tamanho. “Vamos fa-
zer o máximo para reduzir a
presença do Estado e vender
todas as estatais que sejam pos-
síveis”. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
informou  na sexta-feira (11) que
o governo federal vai dobrar o
limite atual para compras
em free shops. “Os brasileiros
que voltam de viagens do exte-
rior poderão comprar US$ 1 mil
em produtos nos aeroportos –
hoje, o limite é de US$ 500”,
escreveu em sua conta pessoa
no Twitter.

Os free shops ou duty free
shops são lojas geralmente loca-
lizadas em salas de embarque e
desembarque de aeroportos

Governo vai dobrar limite de
compras em free shops

onde os produtos são vendidos
sem encargos e tributos. De
acordo com o presidente, o Mi-
nistério da Economia prepara
decreto com a medida, a ser pu-
blicado nos próximos dias.

Ainda pelo Twitter, Bolso-
naro também informou que a
cota permitida para compras
no Paraguai, via terrestre, vai
mudar. Nesse caso, o governo
vai ampliar de US$ 300 para
US$ 500 o valor máximo por
pessoa que cruza a fronteira.
(Agencia Brasil)

CNI diz que PIB crescerá 0,9% este ano
Diante do cenário de recupe-

ração gradual da econômica, a
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) manteve a previsão
de crescimento de 0,9% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), soma
de todos os bens e serviços pro-
duzidos no país. Também foi man-
tida a estimativa de expansão de
0,4% do PIB industrial em 2019,
segundo o Informe Conjuntural
do terceiro trimestre, divulgado
na sexta-feira(11) pela CNI.

Segundo a entidade, o fraco
desempenho da atividade econô-
mica e industrial é explicado por
dois fatores: “o sentimento cres-
cente de que o processo de apro-
vação das reformas indispensá-
veis ao crescimento da economia
será mais demorado e complexo
do que inicialmente percebido e
os poucos avanços na agenda de
redução do Custo Brasil”.

O consumo das famílias,
com um crescimento estimado
de 1,5%, será novamente o prin-

cipal motor da expansão do PIB
em 2019. Na comparação com
anos anteriores, a taxa de 1,5%
é inferior ao registrado em 2018
(1,9%) e levemente superior ao
registrado em 2017 (1,4%).

O Informe Conjuntural indi-
ca um descolamento entre o rit-
mo de crescimento do consumo
e da produção industrial. “As ven-
das no comércio varejista têm
crescido, mas este movimento
não tem sido transmitindo para
a indústria, que segue quase es-
tagnada principalmente por con-
ta da falta de competitividade”,
disse o gerente-executivo de
Política Econômica da CNI, Flá-
vio Castelo Branco.

O investimento passou por
uma leve revisão, indo de 2,1%
no informe do segundo trimes-
tre para 2,5% no terceiro, como
resultado da melhora gradual da
economia. O documento revisou
também a taxa média de desem-
prego, que deve ficar em 11,9%

em 2019, um recuo de 0,4 pon-
to percentual em relação ao ve-
rificado em 2018 (12,3%).

Taxa básica de juros
A previsão da CNI é que a

taxa básica de juros, a Selic, en-
cerre 2019 em 5% ao ano. Atu-
almente, a taxa está em 5,5%. A
expectativa da CNI é que haja
reduções nas reuniões de outu-
bro e dezembro deste ano.

Dívida pública
O déficit nominal deve recu-

ar de 7,14% do PIB, em 2018,
para 6,43%, em 2019. A redução
é explicada pela manutenção do
patamar de déficit primário e a
redução de 0,7 ponto percentu-
al do PIB nas despesas com ju-
ros nominais. O déficit nominal,
no entanto, continua a ser supe-
rior ao necessário para estabili-
zar a relação Dívida Bruta/PIB,
que deve passar de 77,2%, em
2018, para 78,4%, em 2019.

Dólar
Para o dólar, a previsão é que

valerá R$ 4,02 no fim deste ano.
Segundo a CNI, a elevação em
relação ao Informe Conjuntural
do segundo trimestre (R$ 3,75)
é justificada pelo crescente im-
pacto de fatores conjunturais,
como a guerra comercial entre
Estados Unidos e China e a crise
na Argentina. A presença de mu-
danças estruturais, pelo menos no
médio prazo, da política mone-
tária doméstica também afeta a
desvalorização do real frente ao
dólar, diz a confederação.

Balança comercial
A CNI projeta o saldo co-

mercial de US$ 49,2 bilhões,
com as exportações registrando
US$ 228,4 bilhões e as impor-
tações US$ 179,2 bilhões. Se
confirmar a projeção, o superá-
vit será 16,12% menor que o
registrado em 2018 – R$ 58,659
bilhões. (Agencia Brasil)

IBGE inclui 56 itens no
cálculo da inflação

Os gastos com transportes
passam a ser, a partir de janei-
ro do ano que vem, o principal
componente do Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação
oficial. Pela primeira vez, o
grupo ultrapassa as despesas
com alimentação e bebidas,
que eram o principal compo-
nente do IPCA.

A mudança do cálculo do
IPCA será feita devido à divul-
gação, na semana passada, da
Pesquisa de Orçamentos Fami-
liares (POF) 2017-2018, a
qual avalia o peso de cada gas-
to dentro do orçamento das fa-
mílias brasileiras. Atualmente,
o cálculo do IPCA é feito com
base na POF 2008-2009.

Os alimentos, que respon-
diam por 22,1% do IPCA pas-
sarão a representar 19%. Já os
transportes, que correspondi-
am a 22% passam a compor
20,8% do índice.

Em seguida aparecem os
gastos com habitação, que

eram 14,3% do índice e pas-
sam a ser 15,2% e saúde e
cuidados pessoais, que pas-
sam de 11,1% para 13,5%.
Os demais componentes pas-
sam a responder pelos se-
guintes percentuais da taxa:
despesas  pessoas ,  10,6%;
comunicação, 6,2%; educa-
ção, 6%; vestuário, 4,8%, e
artigos de residência, 4%.

De acordo com o IBGE,
377 produtos e serviços serão
analisados no novo IPCA, com
a inclusão de 56 novos itens
que refletem novos hábitos de
consumo dos  bras i le i ros ,
como transporte por aplicati-
vo, integração transporte pú-
blico, serviços de  streaming 
e combo de telefonia,  inter-
net e TV por assinatura, além
de cuidados com animais de
estimação.

Outros produtos e servi-
ços que perderam espaço no
consumo dos brasileiros se-
rão excluídos do cálculo,
como aparelho de DVD, as-

sinatura de jornal, máquina fo-
tográfica, revelação de fotos e
fotocópias.

 
Cidades
Entre as 16 cidades e regi-

ões metropolitanas que são
analisadas pelo IPCA, São Pau-
lo continua tendo o maior
peso, respondendo 32,3% da
taxa nacional - antes eram
30,7%; Belo Horizonte com
9,7% teve queda na participa-
ção, que era 10,9%, mas ultra-
passou o Rio de Janeiro, cuja
participação recuou de 12,1%
para 9,4%.

Além de Rio de Janeiro e
Belo Horizonte, tiveram que-
da na participação do IPCA as
cidades de Salvador, de 6,1%
para 6%; São Luís, de 1,9%
para 1,6%; Belém, de 4,2%
para 3,9%, e Recife também de
4,2% para 3,9%.

Por outro lado, aumentaram
sua participação Porto Alegre,
de 8,4% para 8,6%; Curitiba,
de 7,8% para 8,1%; Goiânia,

de 3,6% para 4,2%; Brasília, de
2,9% para 3,2%; Fortaleza,
também de 2,9% para 3,2%;
Vitória, de 1,8% para 1,9%;
Campo Grande, de 1,5% para
1,6%; Aracaju, de 0,8% para
1%, e Rio Branco, de 0,4%
para 0,5%.

INPC
Já o INPC, que calcula a

cesta de compras para famí-
lias com renda até cinco sa-
lários mínimos e é comumen-
te usado em acordos coleti-
vos para reajustes salariais,
também teve os pesos dos
gastos recalculados.

A alimentação continua
sendo o principal componente,
respondendo por 21,5% do ín-
dice, seguida por transportes,
20%; habitação, 17%; saúde e
cuidados pessoais com 11,9%;
despesas pessoais, 8%; comu-
nicação, 6,6%; vestuário,
5,7%; artigos de residência,
4,9%, e educação com 4,3%.
(Agencia Brasil)
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Bolsonaro discursa sobre soberania
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O presidente Jair Bolsonaro
disse  na sexta-feira(11), no
Complexo Naval de Itaguaí, a 80
quilômetros do Rio de Janeiro,
que não aceitará tentativas de
colocar o Brasil como um país
colonizado. Acompanhado de
diversos ministros e do gover-
nador fluminense Wilson Wit-
zel, ele participou da cerimônia
que marcou uma das últimas eta-
pas de construção do novo sub-
marino brasileiro, nomeado Hu-
maitá ou SBR-2.

“Lá fora, estão cada vez mais
tentando nos colocar em uma
situação de colonizados. Não
permitiremos isso”, disse em
seu breve pronunciamento. O
presidente também fez menção
ao discurso proferido na Assem-
bleia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), realiza-
da no mês passado.

“O Brasil sofria um ataque
sobre a dúvida da nossa sobera-
nia na Amazônia e eu tive a grata

satisfação de falar na ONU, para
todo o mundo, que a Amazônia é
nossa. É patrimônio do Brasil.
Para nós garantirmos isso, pre-
cisamos de meios e de homens
e mulheres preparados, abne-
gados e com vontade cada vez
mais de servir à nossa pátria.
O destino do Brasil, quem o
fará seremos todos nós juntos e
unidos”, disse.

No pronunciamento, Bolso-
naro também disse que o Brasil
tem inimigos internos e exter-
nos. “Os de dentro são os mais
terríveis. Os de fora nós ven-
ceremos com tecnologia e
disposição e meios de dissua-
são”, avaliou. O presidente
afirmou que espera deixar o
país melhor do que encontrou
ao assumir seu mandato. “Nos-
so partido é o Brasil”, acres-
centou. A afirmação ocorre
em meio a notícias de que o
presidente poderia deixar seu
partido, o PSL, por desgaste na

relação com dirigentes nacio-
nais da sigla.

Submarino
Na cerimônia, as partes do

casco do submarino Humaitá fo-
ram integradas. A próxima etapa
de construção envolve a conexão
de 80 quilômetros de cabos elé-
tricos e lógicos. A previsão é de
que, no segundo semestre do pró-
ximo ano, ele seja lançado ao mar
para a fase de testes.

O Humaitá é o segundo dos
quatro submarinos com propul-
são diesel-elétrica planejados para
atuar na defesa da costa brasilei-
ra. Eles estão previstos no Progra-
ma de Desenvolvimento de Sub-
marinos (Prosub), lançado em
2008, que prevê ao todo um in-
vestimento de R$35 bilhões.

Para a construção das embar-
cações, são priorizados compo-
nentes fabricados no Brasil. Se-
gundo a Marinha, o Prosub forta-
lece diversos setores industriais

de importância estratégica para
o desenvolvimento nacional.

Também está nos planos a
construção de um quinto subma-
rino, que terá propulsão nucle-
ar. Sua entrega é prevista para
2029. Atualmente, apenas seis
países constroem e operam sub-
marinos com propulsão nuclear:
Estados Unidos, Reino Unido,
França, China e Índia. Para en-
trar nesse seleto grupo, o Brasil
fechou um acordo com a Fran-
ça, o único país que concordou
com a transferência de tecnolo-
gia no nível demandado e com a
capacitação de trabalhadores bra-
sileiros.

O primeiro submarino do
Prosub, nomeado Riachuelo, já
foi lançado ao mar e iniciará
uma fase de testes ainda este ano.
Os outros dois com propulsão
diesel-elétrica, o Tonelero e o
Angostura, têm entrega prevista
respectivamente para 2022 e
2023. (Agencia Brasil)

O ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, disse na
sexta-feira (11), no Rio de Ja-
neiro, que, caso o óleo que
atinge praias do Nordeste te-
nha partido de um navio, hou-
ve crime ambiental porque
nenhuma embarcação infor-
mou a ocorrência de um pos-
sível vazamento perto da cos-
ta brasileira.

Ele participou da despedi-
da dos atletas que vão repre-
sentar o Brasil nos Jogos
Mundiais Militares, em
Wuhan, na China, entre os
dias 14 e 28 deste mês.

“Uma das possibilidades é
que um navio, passando no
Atlântico Norte, teve algum
incidente ou acidente, e as
correntes chegam ao litoral
do Nordeste. E ali, em Sergi-
pe e Pernambuco, uma parte
das correntes vai para o Nor-
te e outra vai para o Sul. É exa-
tamente o que está ocorren-
do. Então, estamos investigan-
do esses navios e essas ban-
deiras”, disse.

“Se aconteceu isso, e há
grande possibilidade, se tor-

Governo investiga navios
que podem ser origem do

óleo que polui praias
na um crime ambiental, por-
que esses navios não infor-
maram um possível vazamen-
to”, afirmou.

O ministro reforçou que o
governo brasileiro está inves-
tigando navios que trafegaram
pelo Atlântico e podem ser a
origem do óleo encontrado
em praias do Nordeste desde
setembro. Ele acredita ser
pequena a possibilidade de o
vazamento ter como origem um
navio já naufragado, como che-
gou a ser cogitado por pesqui-
sadores.

Uma conclusão que as in-
vestigações já apontam, segun-
do disse, é que o petróleo não
é brasileiro. “Ele tem um DNA
do tipo do petróleo que tem a
Venezuela. O que não significa
que eles sejam culpados em
relação a isso”, argumentou.

A chegada do óleo ao lito-
ral do Brasil começou a ser de-
tectada no início de setembro,
mas em quantidades mais es-
parsas. “No início de outubro,
se intensificaram muito esses
óleos”, acrescentou o ministro
da Defesa. (Agencia Brasil)

Intenção de compra para Dia das
Crianças aumenta 20%, revela FGV

A intenção de compra dos
brasileiros para o Dia das Cri-
anças em 2019 aumentou, em
média, 20% em relação a 2017,
quando foi realizada a última
Sondagem do Consumidor -
Quesito Dia das Crianças, pelo
Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getúlio Vargas
(Ibre-FGV). De acordo com a
economista do Ibre Viviane Seda
Bittencourt, apesar do aumento,
a intenção de compra para a data
ainda está abaixo da média his-
tórica. Essa característica se
mantém nos últimos quatro le-
vantamentos.

A pesquisa mostra que o ím-
peto de gastos com presentes
para as crianças subiu 13,3 pon-
tos percentuais, passando de
64,3 pontos percentuais, em
2017, para 77,6 pontos percen-
tuais, em 2019, enquanto o ní-
vel histórico é da ordem de 84,1
pontos percentuais. “Há uma
melhora da intenção de compra

dos consumidores, provocada
também pela liberação de recur-
sos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e dos
programas de Integração Soci-
al e Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Públi-
co (PIS/Pasep), a partir de se-
tembro. Parte desses consumi-
dores está usando isso para
quitar suas dívidas, mas tam-
bém abre espaço no orçamen-
to doméstico para outras com-
pras. Ele está usando realmente
para comprar não só bens, mas
serviços. Isso contribui para o
Dia das Crianças, com certeza”,
analisou Viviane.

Faixas de renda
A pesquisa mostra que todas

as faixas de renda aumentaram a
intenção de compra para a data
comemorativa das crianças.
“Não só no indicador de compra,
mas também com relação à fai-
xa média de preço dos presen-

tes”, informa Viviane. Segundo
ela, a classe de renda mais alta
(acima de R$ 9.600 por mês)
presenteia com os itens mais
caros. Mas o aumento do pre-
ço médio não ocorreu na fai-
xa de renda mais alta.  “O
maior aumento foi entre as
famí l ias  de  menor  poder
aquisitivo, com renda mensal
até R$ 2.100, em que o indi-
cador  sub iu  21 ,9  pontos ,
atingindo 69,4 pontos, o mai-
or desde 2014”.

O preço médio dos presen-
tes para o Dia das Crianças, este
ano, ficou em R$ 88,90, alta de
16,1% em relação a 2017. As
famílias com maior renda puxa-
ram o preço para cima e plane-
jam gastar, em média, R$ 136,30
com os presentes para as crian-
ças, contra R$ 56,80 das pesso-
as de renda mais baixa. Na faixa
de renda 3, entre R$ 4.800 e R$
9.600, o aumento do preço mé-
dio atingiu 25,5%.

Brinquedos
Brinquedos permanecem li-

derando a preferência do consu-
midor, com 50,8% das inten-
ções de compra, seguidos de
vestuário (21,1%) e livros
(4,9%). Viviane observou que
na comparação com 2017, há
uma redução de 9,2 pontos
percentuais na intenção de
compra de brinquedos. Naque-
le ano, os brinquedos eram os
preferidos por 60% dos con-
sumidores. No item vestuário,
foi observada queda de 3,7
pontos percentuais em relação
à pesquisa anterior, enquanto
livros teve a preferência reduzi-
da de 5,4% para 4,9%. Em con-
trapartida, os produtos eletrôni-
cos subiram, em dois anos, de
1,8% na preferência dos consu-
midores, para 3,7%.

A pesquisa do Ibre-FGV ou-
viu 1.733 brasileiros entre os
dias 2 e 20 de setembro. (Agen-
cia Brasil)

A ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, afirmou
na sexta-feira (11) que, em ter-
mos de direitos de crianças e
adolescentes, o que mais a tem
preocupado é a violência sexu-
al. A declaração foi dada duran-
te entrevista concedida ao pro-
grama de Pânico, da rádio Jo-
vem Pan.

“Acho que a educação sexu-
al tem que começar a ser falada
com os pais, em casa”, ponderou,
acrescentando que se deve “em-
poderar” os menores de idade
para que possam se defender.
“Nunca as crianças foram tão ata-
cadas quanto  hoje.”

A ministra disse, ainda, que
é contra a utilização de próte-
ses de borracha semelhantes a
órgãos genitais em ações de
educação sexual. Os itens são
usados por instrutores para de-
monstrar o modo correto de se
colocar preservativos femini-
nos e masculinos. Além disso,
o recurso é utilizado para en-
sinar sintomas de doenças se-
xualmente transmissíveis e no-
ções sobre higiene.

Para a ministra, as famílias
das crianças e dos adolescentes
devem ser consultadas previa-
mente para que se manifestem
autorização antes de as escolas
abordarem o assunto desse modo.
Segundo Damares Alves, usar pró-
teses para se ensinar sobre tema
“não é a realidade da maioria das
famílias brasileiras”. 

Conforme noticiou a Agência

Damares diz que violência
sexual é principal preocupação

do ministério
Brasil, o Disque 100 (Disque
Denúncia do ministério) rece-
be, por dia, cerca de 50 denún-
cias relatando crimes sexuais
cometidos contra crianças e
adolescentes, em todo o terri-
tório nacional. No ano passa-
do, esse tipo de violação gerou
17.093 denúncias, número
considerado subnotificado,
uma vez que muitas vítimas aca-
bam não denunciando os cri-
mes, por medo, vergonha ou
desconhecimento.

Além das comunicações di-
rigidas ao canal, o governo
mantém um levantamento do
Ministério da Saúde, que infor-
ma que, das 184.524 ocorrên-
cias de violência sexual soma-
das entre 2011 e 2017, 58 mil
foram perpetradas contra cri-
anças (31,5% do total). Do to-
tal, 83 mil (45%) tinham como
vítimas adolescentes. 

Quase 70% desses casos
aconteceram dentro das casas
das vítimas. Outro dado mos-
tra que, em 37% das ocorrên-
cias, o autor do crime tinha vín-
culo familiar com a vítima.

O 13ª Anuário Brasileiro de
Segurança Pública  mostra  ín-
dices igualmente preocupantes.
No registro do documento, fo-
ram registrados, em 2018, 66
mil casos de violência sexual no
país. Trata-se de um recorde,
quando analisada a série históri-
ca, que iniciou a coleta de dados
em 2007. A maioria das vítimas
(53,8%) foram meninas de até
13 anos. (Agencia Brasil)

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de 

São Paulo - COHAB-SP, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, 
no dia 21 de outubro de 2019, às quinze horas, no Gabinete da Presidência, 

Rua São Bento nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia: 1 - Alteração no Conselho de Administração da COHAB-SP.

São Paulo, 10 de outubro de 2019.

Jorge Damião de Almeida
Presidente do Conselho de Administração

Alexsandro Peixe Campos
Diretor Presidente
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Vara Única do Foro Regional de Santana de Parnaíba - SP. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL. Nº 1004436-86.2019.8.26.0529. 
A MM. Juíza de Direito da Vara Única do Foro Regional de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, Dra. Roseane Cristina de Aguiar Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS 
TERCEIROS INTERESSADOS que o Sr. EMERSON SOARES MOREIRA, portador do RG nº 19.447-
574-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 163.654.578-55 e a Sra. MARILENE DA ROCHA LIMA MOREIRA, 
portadora do RG nº 29.609.983-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 296.056.648-36, ajuizaram ação 
para Alteração do Regime de Bens objetivando ALTERAR O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL 
DE BENS, PARA SEPARAÇÃO DE BENS, na forma da lei, declarando que vivem harmoniosamente, 
tomando tal decisão em comum acordo. Para ressalva dos direitos de terceiros (ainda que fictamente), 
foi determinada a expedição de edital com prazo de 20 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, 
nos termos da do art. 1.639, § 2º do Código Civil, o qual, por extrato, será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019.
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“Indignado com tentativa de me
envolver”, diz Collor sobre operação
Alvo da Operação Arremate,

deflagrada  na sexta-feira (11),
pela Polícia Federal (PF), o se-
nador Fernando Collor de Me-
llo (Pros-AL) afirmou estar in-
dignado com o que classificou
como uma tentativa de envolver
seu nome na investigação.

“Estou indignado com a ten-
tativa de envolver meu nome
num assunto em que não tenho
nenhum conhecimento ou parti-
cipação. Trago a consciência
tranquila e a certeza de que, mais

uma vez, ficará comprovada a
minha inocência”, escreveu o
ex-presidente da República
(1990-1992) nas redes sociais.

Collor é um dos principais
alvos da operação autorizada
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF). Segundo a PF, os inves-
tigados são suspeitos de ad-
quirir imóveis em leilões de
bens públicos realizados nos
anos de 2010, 2011, 2012 e
2016. Ainda de acordo com a
PF, os envolvidos recorriam a

“laranjas”, pessoas que arrema-
tavam os imóveis com o supos-
to propósito de ocultar os reais
compradores.

A PF apura se a aquisição dos
imóveis servia para ocultar e dis-
simular a utilização de recursos
de origem ilícita e ocultar o pa-
trimônio dos principais benefi-
ciários do esquema. Investiga-
dores estimam que, desta forma,
os envolvidos movimentaram
cerca de R$ 6 milhões (valores
ainda não corrigidos).

Setenta policiais federais
cumprem 16 mandados de bus-
ca e apreensão em endereços
residenciais e comerciais de
Maceió (AL) e Curitiba (PR)
ligados aos suspeitos. Se con-
firmadas as suspeitas, os en-
volvidos poderão responder
pelos crimes de lavagem de
ativos, corrupção ativa, cor-
rupção passiva, peculato, fal-
sificações e por participação
em organização criminosa.
(Agencia Brasil)
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Santo Alphege Participações S/A
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores em Reais)
Balanços patrimoniais

Ativo 2018 2017
Circulante 4.171.321 3.301.705
Caixa e equivalentes de caixa 3.710.080 2.894.009
Impostos a recuperar 103.497 103.497
Outros créditos 357.743 304.199
Não circulante 151.410.696 124.973.938
Partes relacionadas 21.237.727 9.986.194
Investimentos 130.172.969 114.987.744
Total do ativo 155.582.017 128.275.643
Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante 6.457.335 5.272.429
Impostos a recolher 2.353.794 1.168.804
Outras contas a pagar 3.558.889 3.558.974
Credores diversos 544.652 544.652
Não circulante 3.104.864 1.540.047
Impostos parcelados 1.051.639 1.213.029
Partes relacionadas 2.053.225 327.018
Patrimônio líquido 146.019.818 121.463.166
Capital social 75.283.674 75.283.674
Reserva de lucros 70.736.144 46.179.492
Total do passivo e patrimônio líquido 155.582.017 128.275.643

Demonstrações de Resultados
Outras receitas/(despesas) operacionais 2018 2017
Resultado da equivalência patrimonial 21.319.353 10.320.533
Outras receitas operacionais - 428.270
Administrativas e gerais (1.483.690) (1.930.452)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos 19.835.663 8.818.351
Receitas financeiras 6.613.386 6.335.929
Despesas financeiras (240.456) (303.306)
Financeiras líquidas 6.372.930 6.032.623
Resultado antes dos impostos 26.208.593 14.850.974
Imposto de renda e contribuição social (1.651.942) (1.451.713)
Lucro líquido do exercício 24.556.652 13.399.260

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Atividades operacionais 2018 2017
Resultado do exercício 24.556.652 13.399.260
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Resultado da equivalência patrimonial (21.319.353) (10.320.533)
Subtotal 3.237.298 3.078.727
Variações no ativo: Impostos a recuperar
  (Circulante e não circulante) - 130.381
Créditos com pessoas ligadas (Não circulante) (11.578.551) (3.886.723)
Outos créditos (53.545) -
Subtotal (11.632.096) (3.756.342)
Variações no passivo: Impostos e contribuiçes
  a recolher (Circulante e não circulante)                   1.023.601 808.848
Outras contas a pagar (Circulante) (85) 546.601
Subtotal 1.023.515 1.355.450
Total das atividades operacionais (7.371.282) 677.836
Atividades de financiamento
Débitos com pessoas ligadas 2.053.225 -
Lucros distr ibuídos recebidos 6.134.128 2.746.707
Distribuição de lucros - (533.034)
Total das atividades de financiamento 8.187.353 2.213.673
Total dos efeitos no caixa 816.071 2.891.509
Saldo inicial de caixa e equiv alentes de caixa 2.894.009 2.500
Saldo final de caixa e equiv alentes de caixa 3.710.080 2.894.009
Variação no caixa 816.071 2.891.509

Demonstrações das Mutações do P atrimônio Líquido Capital
social

Reserva
legal

Reserva de
lucros a realizar

Total reserva
de lucros

Lucros
acumulados Total

Saldos em 01 de aneir o de 2017 75.283.674 2.023.186 31.290.080 33.313.266 - 108.596.940
Lucro líquido do exercício - - - - 13.399.260 13.399.260
Destinaçes do lucro  - Reserva Legal - 744.549 - 744.549 (744.549) -
- Distribuição de lucros - - (533.034) (533.034) - (533.034)
- Reserva Lucros a realizar - - 12.654.711 12.654.711 (12.654.711)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 75.283.674 2.767.735 43.411.757 46.179.492 - 121.463.167
Lucro líquido do exercício - - - - 24.556.652 24.556.652
Destinaçes do lucro  - Reserva Legal - 1.227.833 - 1.227.833 (1.227.833) -
- Reserva Lucros a realizar - - 23.328.819 23.328.819 (23.328.819) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 75.283.674 3.995.568 66.740.576 70.736.144 - 146.019.818

 A Diretoria

Notas explicativas s demonstrações contábeis
1. Contexto operacional: A Santo Alphege Participações S/A tem sua 
sede no município de SP/SP . A Companhia tem por objetiv o social a partici-
pação , em caráter permanente ou temporár io, no capital e nos lucros de 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionistas, 
sócia ou quotistas ou titulares de debêntures . 2. Apresentação das de-
monstrações contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Apresenta-
ção das demonstrações contábeis - As demonstraçes contábeis de fo-
ram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem a legislação societár ia, em conson ncia com os Pronuncia-
mentos e Orientaçes e as inter pretaçes emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) e resoluçes da Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM).  A emissão das demonstraçes contábeis foi autorizada pela 
Diretoria da Companhia em 30/04/2017. 2.2. Principais práticas contábeis 
adotadas - As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas 
demonstraçes contábeis estão descritas a seguir  2.2.1. Caixa e equiva-
lentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, 
depósitos bancár ios, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com 
risco insignificante de mudança de v alor e limites utilizados de conta garan-
tida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se em empréstimos no 
passivo circulante do balanço e comp e o saldo de caixa e equiv alentes de 
caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa. 2.2.2. Instrumentos 
financeiros - Classificação e mensuração - A Companhia classifica seus 
ativos financeiros sob as seguintes categorias  mensurados ao valor justo 
através do resultado, empréstimos e recebív eis, mantidos até o vencimento 
e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual 
os ativos financeiros foram adquiridos. A administração deter mina a classifi-
cação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A Companhia 
não efetua operaçes com derivativos. Ativos financeiros mensurados ao 
valor usto atrav s do resultado: Os ativos financeiros mensurados ao 
valor justo através do resultado são ativos financeiros mantidos para nego-
ciação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como 
ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variaçes no 
valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resul-
tado são apresentados na demonstração do resultado em resultado finan-
ceiro  no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido 
contratado em conexão com outra operação . Neste caso, as variaçes são 
reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação . 
Ativos mantidos at  o vencimento: São basicamente os ativos financeiros 

que não podem ser classificados como empréstimos e recebív eis, por serem 
cotados em um mercado ativo. Neste caso, estes ativos financeiros são ad-
quiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em 
carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição , acrescidos 
dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. Valor 
usto: A Companhia avalia, na data do balanço , se há e vidência objetiv a de 
que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado 
por valor acima de seu valor recuperáv el ( impairment ). Se houver alguma 
evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda cumu-
lativa - mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor 
justo atual, menos qualquer perda por impairment  desse ativo financeiro 
previamente reconhecida no resultado - é retirada do patrim nio e reconhe-
cida na demonstração do resultado. 2.2.3. Redução ao valor recuperável 
de ativos - O imobilizado e outros ativos não circulantes e os ativos intangí-
veis são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não 
recuperáv eis, ou ainda, sempre que eventos ou alteraçes nas circunst n-
cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperáv el. uando este 
for o caso, o valor recuperáv el é calculado para verificar se há perda.  uan-
do houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil 
do ativo ultrapassa seu valor recuperáv el, que é o maior entre o preço líqui-
do de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação , os ativos 
são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa 
identificáv eis separadamente. 2.2.4. Provisões - As provis es são reconhe-
cidas quando a Companhia tem uma obr igação presente, legal ou não for-
malizada, como resultado de eventos passados e é prováv el que uma saída 
de recursos seja necessár ia para liquidar a obr igação e uma estimativa con-
fiáv el do valor possa ser feita. 2.2.5. Passivo circulante e não circulante - 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáv eis acrescidos, quando aplicáv el dos corresponden-
tes encargos, variaçes monetár ias e/ou cambiais incorridas até a data do 
balanço patrimonial. uando aplicáv el os passivos circulantes e não circu-
lantes são registrados em valor presente, transação a transação , com 
base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada 
transação . A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada con-
tra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo.

3. Investimentos 2018 2017
126.727 114.988

Maringá F erro-Liga S/A
126.727 107.413

Capital social 155.000 155.000
Açes possuídas 41.946.846 41.946.846
 par ticipação 34,77 34,77

Patrim nio líquido ajustado em 31/12/2018 374.383 322.810
Investimento equivalente 130.172 114.988
Ajuste equivalência patrimonial 21.319 10.320
Lucro líquido 82.213 70.063
4. Capital Social: O Capital social é de R  75.283.674, representado por
7.528.367.391 açes ordinár ias, nominativas, sem valor nominal. 5. Contin-
g ncias e Compromissos Assumidos: As declaraçes de renda dos lti-
mos cinco exercícios estão sujeitas  re visão e apuração pelas autor idades
fiscais. Outros impostos e contribuiçes permanecem sujeitos  revisão e
aprovação pelos órgãos competentes por períodos va riáv eis de tempo.
6. Transações entre partes relacionadas
Parte Relacionada 2018 2017
Ativo não circulante: Usina Morretes 4.728.566 2.024.366
 Siol SP 11.357.528 5.991.528
 Siol Goiás 5.151.633 1.970.300
Total 21.237.726 9.986.194Alcides Soares Luna - Contador CT CRC 1SP 175.714/O-9

Aos 20/11/2006, 10 hs, na sede social, São Paulo/SP, na Rua Três de Dezembro, 33, 3° andar, sala 
31, CEP 01014-020, reuniram-se em Assembleia Geral de Constituição os subscritores da totali-
dade do capital social da Calcedônea Administração e Participações S.A., conforme se.
pelas assinaturas apostas na Lista de Presença, conferida com o Boletim de Subscrição, a saber: 
Feliciano José Frizzo, brasileiro, casado, médico, RG nº 922.441 SSP/SP, CPF/MF nº 003.360.928-
49, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Principado de Mônaco, 42, CEP 01247-040; 
Thais Montagnana Frizzo, brasileira, casada, pedagoga, RG nº 1.905.118 SSP/SP, CPF/MF nº 
317.081.798-10, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Principado de Mônaco, 42, CEP 
01247-040; Maria Gisela Montagnana Frizzo, brasileira, casada, pedagoga, RG nº 14.636.924-5 
SSP/SP, CPF/MF nº 297.542.778-69, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Eduardo 
Saigh Filho, 66, CEP 05691-040; Elvira Montagnana Frizzo Russo, brasileira, casada, administra-
dora de empresas, RG nº 7.623.879-9 SSP/SP, CPF/MF 046.793.898-93, residente e domiciliada em 
São Paulo/SP, na Rua Paulino José de Oliveira, nº 25, CEP 08020-190. Maria de Lourdes Montag-
nana Frizzo, brasileira, casada, professora de educação física, RG nº 7.623.878-7 SSP/SP, CPF/MF 
nº 088.121.128-11, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua General Euclides Figueiredo, 
nº 364, CEP 05654-030; Juvenal Antonio Frizzo Neto, brasileiro, casado, médico, RG nº 7.822.152-
3 SSP/SP, CPF/MF nº 084.501.898-1, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Avenida Morum-
bi, nº 1.920, CEP 05606-100; e Thais Maria Montagnana Frizzo Meneghello, brasileira, casada, 
desenhista industrial, RG nº 8.331.658-9 SSP/SP, CPF/MF nº 126.210.838-11, residente e domici-
liada em São Paulo/SP, na Rua Monte Alegre, nº 1.657, CEP 05014-002. Foi escolhido para dirigir 
os trabalhos o Sr. Feliciano José Frizzo, que convidou a mim, Thais Montagnana Frizzo, para 

-
nalidade a constituição de uma sociedade por ações, sob a denominação de Calcedônea Adminis-
tração e Participações S.A., conforme o projeto de Estatuto Social assinado pelos subscritores em 

-
zendo parte integrante desta ata como Anexo I, o capital social é de R$ 1.317.308,00, dividido em 
1.317.308 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. De acordo com o disposto no artigo 

do capital social foi integralizado nesta data, sendo: (i) R$ 500,95 em moeda corrente nacional; 
(ii) R$ 1.316.807,05, mediante a conferência dos bens infra mencionados, devidamente descritos 
e caracterizados no Laudo de Avaliação constante no Anexo I à presente ata, a saber: (a) 71.028 
quotas da sociedade “Juvial Participação e Comércio Ltda.”, com sede em São Paulo/SP, na Rua 
Três de Dezembro, nº 17, 6º andar, CEP 01014-020, inscrita n CNPJ nº 61.357.323/0001-21, com 
seu contrato social registrado na JUCESP NIRE 35.210.500.564; (b) fração ideal de 50% do imóvel 
localizado em São Paulo/SP, na Rua Doutor Zuquim, nº 1.423 e 1.433; (c) imóvel localizado em São 
Paulo/SP, na Rua Major Sertório, nº 278/282; (d) fração ideal de 50% do imóvel localizado em São 
Paulo/SP, na Rua General Julio Marcondes Salgado, nº 341; (e) imóvel localizado em São Paulo/SP, 
na Rua Eduardo Sá, nº 360/382; (f) fração ideal de 50% do imóvel localizado em São Paulo/SP, na 
Avenida Santa Catarina, nº 941; (g) fração ideal de 10% do imóvel localizado em São Paulo/SP, na 
Rua 15 de Novembro, nº 296; (h) fração ideal de 50% da “Fazenda Santa Maria”, Localizada em 
São Miguel Arcanjo/SP; (i) fração ideal de 50% da “Fazenda da Grama, localizada em São Miguel 
Arcanjo/SP; e (j) fração ideal de 50% do imóvel localizado em São Miguel Arcanjo/SP, no Bairro do 

a avaliação dos imóveis a serem conferidos ao capital da companhia mencionados em “ii”, supra, 
quais sejam, Carlos Antonio Bezerra da Silva, brasileiro, casado, contador, CRC nº 
1SP061685/O-0, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Três de Dezem-
bro, nº 33, 2º andar, sala 23, CEP 01014-020, Jair Carlos do Amaral, brasileiro, casado, contador, 
CRC nº 1SP124609/O-0, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Três de 
Dezembro, nº 33, 2º andar, sala 23, CEP 01014-020, e Luiz Gonzaga Mazetto, brasileiro, casado, 
contador, CRC nº 1SP081570/O-0, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua 
Ibituruna, nº 932, CEP 04302-052, que apresentaram o Laudo de Avaliação anexo à ata da presen-
te Assembleia como Anexo II. Ato contínuo, a Assembleia geral aprovou integralmente o referido 
Laudo de Avaliação. Cumpridos, assim, os requisitos preliminares à ‘ constituição da companhia, 

-
-se que referido projeto foi aprovado, por unanimidade, pelos presentes, com a seguinte redação: 
“Estatuto Social da Calcedônea Administração e Participações S.A. Capítulo I. Denominação, 
Sede, Objeto Social e Duração: Artigo 1º. A Calcedônea Administração e Participações S.A. é 
uma sociedade por ações que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe 
forem aplicáveis. Artigo 2º. A Sociedade tem sede em São Paulo/SP, que é seu foro, na Rua Três de 
Dezembro, nº 33, 3º andar, sala 31, CEP 01014-020. § Único: Por deliberação da Diretoria, poderão 

-
to do território nacional ou no exterior. Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto a participação em 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, bem 
como a administração de bens próprios. Artigo 4°. O prazo de duração da Sociedade é indetermi-
nado. Capítulo II. Capital e Ações: Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integraliza-
do, é de 1.317.308,00, dividido em 1.317.308 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
Artigo 6º. A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. 
Artigo 7°. A Sociedade poderá, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral aprovada 
por acionistas representando a maioria do capital votante: (a) criar ações preferenciais sem guar-
dar proporção com as ações ordinárias, até o limite de 50% do total das ações emitidas, que po-
derão ser ou não resgatáveis e ter ou não valor nominal; e (b) aprovar o resgate de ações ou de 
classes de ações. Artigo 8º. As ações são nominativas, presumindo-se a respectiva propriedade 
pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas. Artigo 9º. Nos 
casos de reembolso de ações previstos em lei, o valor de reembolso será o valor de patrimônio Lí-
quido contábil das ações, de acordo com o último balanço aprovado pela Assembleia Geral ou com 

legislação societária e os princípios contábeis geralmente aceitos. Capítulo III. Assembleias Ge-
rais: Artigo 10. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses se-
guintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o 
exigirem, observadas em sua instalação as disposições legais e estatutárias pertinentes. Artigo 
11. A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer um dos Diretores. O presidente da 
mesa convidará um dos presentes a secretárias os trabalhos. Artigo 12. As deliberações da As-
sembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de 
votos, não se computando os votos em branco. Capítulo IV. Administração: Artigo 13. A Sociedade 
será administrada por uma Diretoria constituída de 3 Diretores, acionistas ou não, residentes no 
país, todos eleitos pela Assembleia Geral. § Único: -
da anualmente pela Assembleia Geral, cabendo à própria Diretoria deliberar sobre a forma de 
distribuição da remuneração entre seus membros. Artigo 14. O prazo de mandato dos membros da 
Diretoria, que são reelegíveis, é de 3 anos, mas, qualquer que seja a data da eleição, os respecti-
vos mandatos terminarão na data da Assembleia Geral que examinar as contas relativas ao último 
exercício de suas gestões. § 1º. A investidura dos Diretores dar-se-á mediante assinatura de termo 
de posse nos livros das Atas da Diretoria, independentemente de caução. § 2º. Sem prejuízo do 
disposto no caput deste artigo, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos 
até a eleição e posse de seus sucessores. Artigo 15. Em caso de impedimento ou ausência tempo-
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rária de qualquer dos Diretores, os outros Diretores acumularão interinamente as funções do Dire-
tor impedido. Ocorrendo vaga na Diretoria, deverá ser imediatamente convocada Assembleia Ge-
ral, nos termos deste Estatuto, para preencher o cargo vago; além dos casos de morte ou renúncia, 
considerar-se-á vago o cargo do Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 
30 dias consecutivos. Artigo 16. A Diretoria reunir-se-á, sempre que convocada por qualquer de 
seus membros, com 3 dias de antecedência, devendo constar da convocação a ordem do dia da 
reunião. Independentemente de convocação, serão válidas as reuniões da Diretoria que contarem 
com a presença da totalidade dos membros em exercício. § 1º. As reuniões da Diretoria somente 
serão instaladas com a presença da totalidade de seus membros. § 2°. As reuniões da Diretoria 
serão instaladas e presididas por qualquer dos Diretores. § 3°. Em todas as reuniões da Diretoria 
serão admitidos votos por carta, fac-símile ou e-mail, desde que recebidos na sede social até o 
momento da reunião. § 4°. As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas e assinadas 
nos livros próprios da Sociedade e serão tomadas por maioria dos votos. Artigo 17. Além dos que 

-

obrigações, confessar dívidas e fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, 
nas condições deste Estatuto. Compete especialmente à Diretoria, observado o disposto neste 
Estatuto: (a) apresentar à Assembleia Geral o relatório da administração e as Demonstrações Fi-
nanceiras previstas em lei, depois de submetidas ao parecer do Conselho Fiscal, se em funciona-

-
tabelecidas pela Assembleia Geral; (d) propor à Assembleia Geral a destinação dos lucros do 
exercício, observadas as disposições legais e as deste Estatuto; (e) deliberar sobre e autorizar o 
pagamento de juros sobre capital próprio ou de dividendos intercalares e intermediários, ad refe-

rendum da Assembleia Geral; (f) praticar em geral todos os atos de gestão necessários à consecu-
-

mente, na forma prevista neste Estatuto. Artigo 18. A Sociedade considerar-se-á obrigada quando 
representada: (a) em conjunto por quaisquer 2 Diretores; (b) por 1 Diretor em conjunto com 1 
procurador, ou por 2 procuradores em conjunto, de acordo com os poderes que lhes forem conferi-
dos nos respectivos instrumentos de mandato; (c) isoladamente por 1 Diretor ou 1 procurador, de 
acordo com os poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato e observa-
do o disposto no § 1°, infra. § 1º. A representação da Sociedade isoladamente por 1 Diretor ou por 
1 procurador está limitada aos seguintes atos. (a) endosso de cheques, duplicatas ou ordens de 
pagamento em favor de estabelecimentos bancários, para efeitos de depósito, desconto ou co-
brança, inclusive para assinar os respectivos contratos, propostas, e borderôs; (b) representação 
perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais; (c) representação peran-
te a Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive para a matéria de admissão, suspensão ou demis-
são de empregados e/ou acordos trabalhistas. § 2°. 
mandatos outorgados pela Sociedade terão prazo de vigência determinado, não superior a 1 ano. 
Artigo 19. Em operações estranhas ·aos negócios e objetivos sociais, é vedado aos Diretores con-

salvo com a prévia e expressa autorização da Assembleia Geral. § Único. Os atos praticados com 
infringência ao disposto neste artigo não serão válidos nem obrigarão a Sociedade, respondendo 
cada Diretor pessoalmente pelos efeitos de tais atos. Capítulo V. Conselho Fiscal: Artigo 20. O 
Conselho Fiscal, de caráter não permanente, será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 mem-
bros efetivos e suplentes em igual número, com as atribuições previstas em lei, e será instalado 
nos termos da lei. § Único. Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na pri-
meira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. A remuneração dos Conselheiros Fiscais 
será determinada pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VI. Exercício Social e Distribui-
ção de Lucros: Artigo 21. O exercício social terminará no dia 31/12 de cada ano, quando serão 

Artigo 22. Do resulta-
do do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se 
houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Artigo 23. O 
lucro líquido do exercício, depois de feitas as deduções previstas no Artigo 22, supra, terá a se-
guinte destinação: (a) 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição 
da Reserva Legal, que não excederá 20% do capital social; (b) uma parcela, por proposta dos ór-
gãos da administração, poderá ser destinada à formação de Reserva para Contingências, nos 
termos do artigo 195 da Lei nº 6.404/76; (c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administra-
ção, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do 
artigo 196 da Lei nº 6.404/76; (d) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo obriga-
tório aos acionistas, conforme previsto no Artigo 24, infra. § Único: No exercício em que o montan-
te do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia 
Geral poderá, por proposta da Diretoria, destinar excesso à constituição de Reserva de Lucros a 
Realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei nº 6.404/76. Artigo 24. Os acionistas terão o 
direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, 25% do lucro líquido do exercício, 
diminuindo ou acrescido dos seguintes valores: (a) importância destinada à constituição da Re-
serva Legal; (b) importância destinada à formação da Reserva para Contingências (Artigo 23, “b”, 
supra), e reversão da mesma Reserva formada em exercícios anteriores; e (c) importância decor-
rente da reversão da Reserva de Lucros a Realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do 
artigo 202, inciso III da Lei nº 6.404/76. § 1º. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser 
limitado ao montante lucro líquido que tiver sido realizado, nos termos da lei. § 2º. O dividendo 
previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que a Diretoria informar à Assem-

artigo 202 , §§ 4º e 5º da Lei nº 6.404/76. Artigo 25. A Diretoria poderá levantar balanços semes-
trais, intermediários ou intercalares da sociedade e, ad referendum da Assembleia Geral, poderá 
declarar dividendos ou juros sobre o capital próprio à conta de lucros apurados em tais balanços, 
ou à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes. Artigo 26. A critério da As-
sembleia Geral, os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas poderão ser 
considerados antecipação e imputados ao dividendo obrigatório referido no Artigo 24, supra. Ca-
pítulo VII. Disposições Finais: Artigo 27. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos 
em lei, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que 
deverá atuar nesse período. Artigo 28. A qualquer tempo, a Sociedade poderá transformar-se em 
outra forma jurídica, por decisão, por decisão majoritária da Assembleia Geral. Artigo 29. A Socie-
dade respeitará e obedecerá os termos de acordo de acionistas que venham a ser arquivados em 
sua sede. Artigo 30. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 6.404/76.”. Nessas 

Calcedônea Administração 
e Participações S.A., informando que a Assembleia Geral deveria proceder à eleição dos Diretores,
sendo eleitos para mandato a encerrar-se na Assembleia Geral que apreciar as contas do exercício 

Feliciano José Frizzo, Thais Montagnana Frizzo e Elvira 
Montagnana Frizzo Russo, para os cargos de Diretores. A Assembleia 

da Diretoria no valor anual global de até R$ 12.000,00. Os Diretores ora 
eleitos declaram, nos termos do disposto no artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estar impedi-
dos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-
cussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos, dos quais eu, secretário, lavrei esta ata, que, lida e achada conforme, vai 
assinada por todos os presentes. São Paulo, 20/11/2006. Feliciano José Frizzo - Presidente; Thais 
Montagnana Frizzo - Secretária. JUCESP nº 35300337468 em 11.12.2006.

Thor Brazil Investment 
Company Ltda.

(CNPJ: 14.049.863/0001-68)
Carta de Renúncia

“Cynthia Nesanovis Catlett (CPF: 297.728.888-07) 
informa ter renunciado ao cargo de diretora de 
Thor Brazil Investment Company Ltda. (CNPJ: 
14.049.863/0001-68), mediante carta de renúncia 
entregue à tal sociedade em 25.09.2019, e arquivada 
na JUCESP em 08.10.2019, sob nº 519.132/19-1.”

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 14/
10/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED: B50734 -  CONTRATO: 3108640153621 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1086 - ITAQUERA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ANDRÉ DE ALMEIDA, N° 1620, APARTAMENTO 43,
3° PAVIMENTO, BLOCO 3, JARDIM CINCO DE JULHO, COM ACESSO PELA RUA
INTERNA A, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DO CARMO , DISTRITO DE
ITAQUERA. CABENDOLHE DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA
DESCOBERTA NO ESTACIONAMENTO COLETIVO. SÃO PAULO – SP.

VALDINEI ANTONIO PAVANELLI, BRASILEIRO, SECURITARIO, CPF: 050.767.038-
80, CI: 15832215 SSP/SP SOLTEIRO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

                    14 - 15 - 16/10/2019

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
JOSÉ SERGIO PIRES, REQUERIDO POR CLAUDELINA MARIA SORRELS - PROCESSO Nº1006829-
54.2017.8.26.0011. A MMa. Juiza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI -
Pinheiros, Est ado de São Paulo, Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para decretar a interdição de José Sérgio Pires,
declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Nomeio curadora definitiva Claudelina
Maria Sorrels. Anotese, a curatela constitui um múnus público que deverá ser exercido zelosamente e de boa-
fé pelo curador, comprometendo-se com a qualidade de vida e saúde do interditado (cf.TJSP,AI 0019272-
97.2011, Rel. Pedro Baccaratt, 7ª Câmara de Direito Privado, j. em 27/04/2011). A curadora deverá prestar
contas anuais da administração dos bens do curatelado. Serve esta sentença como mandado para registro
da interdição no Cartório de Registro Civil do Subdistrito competente, para que o Sr. Oficial da Unidade de
Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento. Em obediência ao disposto
no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser
publicada por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede
mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de
Justiça. A publicação na imprensa local deve ser providenciada pela curadora, no prazo máximo de quinze
dias, comprovando nos autos, sob pena de destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido
beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na imprensa local fica dispensada, nos termos do artigo
98, inciso III, do Código de Processo Civil. A publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera
confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica
dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Certificado o trânsito em julgado,
anote-se o necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como termo de compromisso e certidão de
curatela definitiva, válida por tempo indeterminado, independentemente de assinatura da curadora, para todos
os fins legais à luz do artigo 759, I, do Código de Processo Civil. Deverá a curadora imprimi-la diretamente
no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento em cartório. Cumpra-se na
forma e sob as penas da lei. São Paulo, 05 de julho de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0006351-
08.2013.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São
Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a IMPERMOL IMPERMEABILIZAÇÕES
LTDA ME CNPJ: 64.610.025/0001-90 (na pessoa de seu representante legal); MARCOS CÉSAR MORAES,
CPF: 014.241.418-26; e PAULO SÉRGIO MOLLO, CPF: 063.171.428-66, que Costa Lion Ltda CNPJ:
60.600.046/0001-90 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de
R$336.000,00 (Junho/2013), representada por Notas Promissórias. Estando os executados em lugar ignorado,
foi determinada a CITAÇÃO por edital (NCPC, artigo 257, inciso III), para que no prazo de 03 dias, a fluir após
o prazo supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou
em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Foi
deferida também a INTIMAÇÃO do executado Paulo Sérgio Mollo acerca dos arrestos dos direitos a ele
pertencentes, sobre os imóveis: o apartamento nº 71, localizado no 7º andar ou 9º pavimento do Edifício Tulipa,
situado à Rua Costa Aguiar nº 933, esquina da Rua Constituinte, no 18º Subdistrito Ipiranga, São Paulo/SP,
totalizando a área construída de 252,528m², objeto da matrícula nº 123.074 do 6º CRI/SP; a Vaga de Garagem
nº 71, localizada no subsolo ou 1º pavimento do Edifício Tulipa, situado à Rua Costa Aguiar nº 933, esquina
da Rua Constituinte, no 18º Subdistrito Ipiranga, São Paulo/SP, totalizando a área construída de 39,77m²,
objeto da matrícula nº 123.084 do 6º CRI/SP; e 1/3 da nua propriedade pertencente ao Executado Paulo Sergio
Mollo do Apartamento nº 61, localizado no 6º andar ou 7º pavimento do Edifício San Remo, situado à Rua José
de Camargo nº 186, no 21º Subdistrito Saúde, São Paulo/SP, totalizando a área de 154,79m², objeto da
matrícula nº 38.072 do 14º CRI/SP. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
(NCPC, artigo 344). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo. 12 e 15/10
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Rumo Malha Paulista S.A.
CNPJ/MF n° 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181

Companhia Aberta - Categoria “B”
Extrato da Ata de Reunião da Diretoria

Às 10:00 horas do dia 30/07/2019, na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 2, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
CEP 82.920-030. Presenças: Totalidade. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Fattyma Blum 
Gonçalves, Secretária. Deliberações: A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos dos 
artigos 3º e 27º, alínea “k” do Estatuto Social sobre a abertura de: i. Uma filial da Companhia na Cidade de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, à Rua Tonello, nº 0, Galpão, Linha Ferroviária - Vila Tonello - São José do Rio Preto - 
São Paulo - CEP 15025-072. Nada mais havendo a tratar. Curitiba, 30/07/2019. João Alberto Fernandez de Abreu - 
Presidente da Mesa; Fattyma Blum Gonçalves - Advogada e Secretária da Mesa. JUCESP nº 459.578/19-4 e  
JUCESP/NIRE FILIAL 3590593026-5 em 29/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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N.O.E.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - (em organização) - Ata da AGC de Sociedade por Ações em 12/07/2019 
- Aos 12/07/2019, às 10h, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, São Paulo/SP. Quórum de Instalação: verificou-se a presença 
dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, e lista de presença. Mesa: Sra. Sueli de Fátima Ferretti, Presidente; 
Cleber Faria Fernandes, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integra-
lização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição 
dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações por unanimidade: (a) constituir a N.O.E.S.P.E. Empreendimentos e Partici-
pações S.A., sociedade por ações com sede em São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77; (b) fixar o capital social 
da Companhia em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente 
integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, 
que passa a fazer parte integrante da presente ata; (d) aprovar, nos termos, do § 1º artgo 130 da Lei 6.404/76, lavrar a ata desta assem-
bleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a 
posse dos eleitos pela AGO de 2020. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, RG 7.743.932-6, SSP/SP, CPF 764.868.778-04, para o cargo 
de diretora. Cleber Faria Fernandes, RG 23.360.684-1, SSP/SP, CPF 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria 
ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12/07/2019. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e 
Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/
SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP NIRE: 3530053971-1 em 05/08/2019.

N.L.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: (em organização) - Ata da AGC de Sociedade por Ações em 
12/11/2018 - Aos 12/11/2018, às 09h, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, São Paulo/SP. Quórum de Instalação: verificou-se 
a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, e lista de presença. Mesa: Sra. Sueli de Fátima Ferretti, 
Presidente; Cleber Faria Fernandes, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma 
de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e 
(e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações por unanimidade: (a) constituir a N.L.C.S.P.E. Empreendimentos 
e Participações S.A., sociedade por ações com sede em São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77,; (b) fixar o 
capital social da Companhia em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e 
parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social 
da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata; (d) aprovar, nos termos, do §1º artigo 130 da Lei 6.404/76, lavrar a 
ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que 
vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2019. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, RG 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, CPF 
764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, RG 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, CPF 192.212.358-74, para 
o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76, não tendo sido 
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12/11/2018. Sueli de 
Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto 
do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP NIRE 353005958-8 em 19/12/2018.
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ERRATA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA DE 27 DE AGOSTO DE 2019
A Associação dos Funcionários e Servidores da caixa
beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo – ASSERB
vem retificar o Edital de Convocação da AGE publicado no
Jornal O Dia SP, em 29 de agosto de 2019, por um erro de
grafia, para dele fazer constar a alteração abaixo indicada.
Onde se lê: São Paulo, 27 de agosto de 2019.
Leia-se: São Paulo, 17 de agosto de 2019.

Mario Jose de Souza - Presidente

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Márcio Mazzei,
196, Lote C, Vila Nova Mazzei, São Paulo - SP, CEP: 02316-050.
1º leilão 23/10/2019 a partir das 14:30 horas
2º leilão 13/11/2019 a partir das 14:30 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
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.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara Itupeva/Sp,
Cep 13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B49639

14 - 15 - 16/10/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares 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 14/
10/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B50549 -  CONTRATO: 102624120688-9 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 0262- AG PENHA DE FRANCA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA DOUTOR ASSIS RIBEIRO, N° 2950,
APARTAMENTO N° 77, 7° ANDAR , , ENGENHEIRO GOULART, DIFICIO JATOBA,
41° SUBDISTRITO - CANGAIBA . CABENDO-LHE DIREIT O A USO DE UMA VAGA
DE GARAGEM, EM LOCAL INDETERMINADO, LOCALIZADO NA GARAGEM
COLETIVA DO EDIFICIO, SÃO PAULO – SP.

MARCIA FIORILLO, BRASILEIRA, AUTONOMA, CPF: 034.552.378-43, CI: 13950330
SSP/SP SOLTEIRO(A)

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

                    14 - 15 - 16/10/2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002806-86.2018.8.26.0704. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CIVILTEC PREST. SERV. ATIV. ITERM. NEGÓCIOS -
EIRELLI, CNPJ 23.099.169/0001-46, na pessoa de seu representante Antonio Rodrigues de Araujo CPF
091.469.818-45 e Adriana Karina Soares CPF 327.016.438-64, RG 44.383.354-0 que lhe foi proposta uma
ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Antonio Shiguemi Kusumoto,
objetivando o recebimento de R$ 30.447,16 (março/2019), referente aos valores devidos a título de aluguel do
imóvel localizado à Av. Prof. Francisco Morato nº 4.660, bairro Vila Sônia, São Paulo – SP e demais encargos
decorrentes do uso do imóvel, acrescidos das multas contratualmente previstas, juros legais e atualização
monetária. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2019. 12 e 15/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0080010-08.2012.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcello do Amaral
Perino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAHMOUD MISTO, Libanês, Casado, Comerciante, RG
V6164804, CPF 233.823.328-09, MAZLOUM CONFECÇÕES E MODAS LTDA ME., CNPJ 14.755.056/
0001-60, na pessoa de seu representante legal, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Vicunha Textil S/A, CNPJ: 07.332.190/0001-93 objetivando o recebimento de R$
37.160,11(janeiro/2013), represent ada por duplicatas mercantis decorrentes da relação
comercial.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que no prazo de 03 dias, efetuem o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem a execução,
a fluírem após 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão
reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários
advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2019.     12 e 15/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022011-07.2017.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina
Bertholazzi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Roberto Garcia Filho CPF: 791.349.988-53 e sua mulher
Walquiria de Souza Garcia CPF: 674.038.678-15, que Condomínio Edifício Parc Saint Denis Parc Saint
Vincent, CNPJ: 56.765.902/0001-73 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento
de R$ 7.277,62 (Dezembro/2017). Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a Intimação da
penhora por edital, que no dia 24/01/2019 foi lavrado o Termo de Penhora nos autos do seguinte bem: Apartamento
n° 132, localizado no 13º andar do Bloco A do Edifício Parc Saint Denis, situado na Av. Damasceno Vieira n°
1.178, Vila Mascote - São Paulo/SP, objeto da matrícula nº 82.212 do 8º CRI/SP, neste ato fica o Sr. Roberto
Garcia Filho CPF: 791.349.988-53 nomeado depositário do bem penhorado, para que no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2019.   12 e 15/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005578-88.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO
HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ISABEL CRISTINA
JACHIMOWICZ, Brasileiro, CPF 143.625.958-48, com endereço à Doutor Brasilio Machado, 380, apto. 202,
Sant a Cecilia, CEP 01230-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Fundação de Rotarianos de São Paulo, objetivando o recebimento de R$ 43.838,17 (Janeiro/
2018), representada pelo instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes em 01/03/2013.
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue
o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 30 dias supra. Em
caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao
mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. S NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 24 de setembro de 2019. 12 e 15/10

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0181399-12.2007.8.26.0100. A Dra. ELAINE FARIA EVARISTO,
Juíza de Direito da 20ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Paulo Sergio
Cavalcanti de Negreiros, CPF 777.600.423-53, que Vicunha Têxtil S/A, CNPJ 07.332.190/0001-93, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$156.787,62 (Junho/2007),
representada por duplicatas mercantis decorrentes da relação comercial. Estando o executado em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá requerer que seja admitido pagar
o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 10 de setembro de 2019. 12 e 15/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1034799-92.2013.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula
Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ZXW COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME, CNPJ
02.805.848/0002-02, (na pessoa dos sócios Luiz Fernando Tadao Nakamura CPF: 221.468.098-50 e Sang Ho
Moon CPF: 220.598.988-03), que Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança,
Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 422.517,06 (Junho/2013), referente a prestação de
serviços telefônicos e dados. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados.
Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2019. 12 e 15/10

Processo 0034895-17.2019.8.26.0100 (processo principal 0222441-41.2007.8.26.0100) - Cumprimento de sentença - 
Fornecimento de Água - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp - Jose Guilherme Lienert 
- Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0034895-17.2019.8.26.0100) - Processo principal: 0222441-
41.2007.8.26.0100. A Dra.Tonia Yuka Koroku, Juíza de Direito da 13ª Vara Cível - Foro Central Cível. FazSaber a 
José Guilherme Lienert, CPF 270.214.098-00, que a Ação deProcedimento Comum, requerida pela Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, foi julgada procedente, condenando o réu aopagamento de  
R$ 4.339,76 (abril/2019), corrigidos monetariamente, bem como acustas, honorários advocatícios e demais cominações. 

efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3ºdo C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação,ofereça sua impugnação (art. 525 do 

1ª Vara da Família e Sucessões - Foro Regional X - Ipiranga. 1º Ofício. Citação - Prazo 20 dias. Processo 
nº 1002305-85.2015.8.26.0010. A Dra. Janaina Rodrigues Egea Uribe, Juíza de Direito da 1ª Vara da 
Família e Sucessões - Foro Regional X - Ipiranga, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao herdeiro Julião 
Gonzali Junior, CPF 047.089.368-00, que Alaíde Pires da Silva, CPF 161.391.128-93, ajuizou uma ação 
de Inventário, decorrente do falecimento de Ermelinda de Arruda Pires (que era brasileira, viúva, do lar, 
maior, absolutamente capaz, portadora do RG nº 35.665.696-2/SP e CPF/MF nº 072.939.308-95, cujo 
óbito ocorreu em 23.09.2014. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 

os 20 dias supra, e após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, 
omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de 
quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do CPC). Fica advertido que decorrido 
o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por 
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1091745-16.2015.8.26.0100 ordem
1747. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA
YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TAN XUELING, Brasileiro, Comerciante, RG v1916638,
CPF 213.211.338-63, com endereço à Rua Cubatão, 305, Vila Mariana, CEP 04013-000, São Paulo - SP, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atis e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 3.006,84 (junho/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 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 19 de agosto de 2019. 11 e 12.10
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003214-08.2019.8.26.0010. O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Luís Fernando Cirillo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a VANDERLEI VICENTE FERREIRA, CPF 014.471.508-21, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Itaú Unibanco S/A. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 54.313,93 (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 11
de setembro de 2019. 11 e 12.10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099881-70.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Coube de Carvalho, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Bruno Farina, CPF 044.266.998-43, que lhe foi propos -ta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A, objetivando a cobrança de R$ 33.602,07 (maio/
2015), referente ao inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 30743-41289060912\154901888.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para em 03
dias efetuar o pagamento integral da dívida atualizada, ocasião em que o valor dos honorários advocatícios será
reduzido pela metade ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação;
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embar -gos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo
para embargos, poderá o executado requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916,
do CPC. 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 22 de agosto de 2019.

11 e 12.10

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0061553-78.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos
Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Seong Mi Park, CPF 148.268.238-94, que por este Juízo tramita
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo
– Supero Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 11.413,54 (agosto/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 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 13 de setembro de 2019. 11 e 12.10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 0036943-84.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR
AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSEMARY GASPAR DOS SANTOS,
Brasileira, RG 145284876, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte
de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, objetivando a
retomada liminar em face dos réus do imóvel situado na Rua Vitória do Espirito Santo, 501, Cond: 05, Quad.
05, L.ote 01, Bl.04, Es: A, Ap.14-A, Itaim Paulista, CEP 08141-004, São Paulo – SP, tendo em vista a ocupação
irregular e o esbulho praticado pelos réus no referido imóvel. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 05 de setembro de 2019. 11 e 12/10

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007386-07.2018.8.26.0011 Classe: Assunto: Monitória - Prestação
de Serviços Requerente: Associação Educacional Oswald de Andrade Requerido: Andre Elias Lopes Cruz
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO DIGITAL Nº 1007386-07.2018.8.26.0011 . O MM.
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
Dr. Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc , FAZ SABER a ANDRE ELIAS LOPES CRUZ, CPF
078.031.318-67, que Associação Educacional Oswald de Andrade ajuizou-lhe ação Monitória para cobrança
da quantia de R$ 46.810,20 (julho/2018), decorrente de inadimplência de mensalidades relativas a serviços
educacionais prestados pela autora. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a
5% do valor do débito (artigo 701 do Código de Processo Civil), ou ofereça embargos, sob pena de converter-
se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. São Paulo, 02 de outubro de 2019. 11 e 12/10
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Logispot Armazéns Gerais S.A.
CNPJ/MF nº 04.058.108/0001-96 - NIRE 35.300.186.150

Extrato da Assembleia Geral Ordinária
Em 18/07/2019, às 11:30 horas, na sede da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: João Alberto Fernandez de Abreu; Secretária: Fattyma Blum
Gonçalves. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) a destinação 
dos resultados do exercício social, bem como a distribuição de dividendos, se houver. Deliberações em AGO: Preliminarmente, os acionistas aprovaram, por
unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, em conformidade com o artigo 130, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, autorizando,
ainda, sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas. Em relação às matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia,
aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: O relatório anual e as contas da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2018. Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro líquido de R$ 1.284.527,97, do exercício social encerrado em 
31/12/2018, da seguinte forma: R$ 61.226,40 para constituição de reserva legal (artigo 193 da Lei nº 6.404/76); R$ 1.200.000,00, para distribuição de dividendos,
equivalente a 100% do lucro líquido ajustado, a serem distribuídos conforme o seguinte: a. R$ 588.000,00 correspondente a 49% da participação no capital
social da Companhia, à acionista Impulso Empreendimentos e Participações Ltda., creditados em até 60 dias, ou seja, até 16/09/2019; b. R$ 612.000,00, 
correspondente a 51% da participação no capital social da Companhia, à acionista Rumo S.A., o valor será creditado em data a ser definida por seus acionistas 
em momento oportuno. R$ 23.301,57 destinados à reserva de retenção de lucros (artigo 196 da Lei nº 6.404/76). Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado. Sumaré, 18/07/2019. João Alberto Fernandez de Abreu - Presidente da Mesa; Fattyma Blum Gonçalves - Secretária e Advogada. JUCESP nº 447.402/19-5 
em 21/08/2019. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária Geral.

Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. 
CNPJ/MF nº 13.223.975/0001-20. NIRE/SP 35 3 0049534 9

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 04 de Junho de 2019
1. Data, Local e Hora: Realizada aos 04 dias do mês de junho de 2019, às 11h00, na Cidade de Brasília/DF, no SHN, Quadra
1, Bloco E, Edifício Sede Caixa Seguradora, 4º andar. 2. Convocação: O aviso de convocação foi enviado por correio
eletrônico no dia 28 de maio de 2019. 3. Presença: Presentes: Gabriela Susana Ortiz de Rozas, Maximiliano Alejandro
Villanueva, Grégoire Marie Laurent Saint Gal de Pons e Paulo Eduardo Cabral Furtado. Tendo-se verificado, portanto, o
quórum de instalação e aprovação. 4. Mesa: Presidente: Gabriela Susana Ortiz de Rozas e Secretária: Raquel Quaresma de
Lima. 5. Deliberações: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes do aviso de convocação, a unanimidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou conforme segue:
5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião do conselho de administração em forma de sumário, nos termos
do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 5.2. Consignar que os Conselheiros tomaram conhecimento sobre (i) informações
de mercado até setembro de 2018; e (ii) os indicadores operacionais até abril de 2019. 5.3. Reeleição de Diretora Presidente:
os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a reeleição da Sra. Gabriela Susana Ortiz de Rozas, argentina, solteira,
publicitária, portadora do RNE nº V342089-P (CGPI/DIREX/DPF), inscrita no CPF/MF sob o nº 730.595.601-53, residente e
domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com escritório no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E,
Sala 1201, CEP 70701-050, Brasília, Distrito Federal, para ocupar o cargo de Diretora Presidente, com mandato de 3 (três)
anos, ou seja, até o dia 04 de junho de 2022. Os conselheiros tomaram conhecimento de que a Diretora ora eleita preenche
as condições previstas na legislação em vigor, sendo que a mesmo declarou não estar impedida para o exercício da
atividade mercantil ou ter sido condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. A Diretora eleita será empossada em seu
cargo após o cumprimento das formalidades legais, sendo certo que à mesma foi dado amplo conhecimento dos preceitos
estipulados na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar nº 11, de 2002 e na Lei nº 6.404/76 e suas
alterações, bem como das demais disposições legais aplicáveis. A Diretora eleita apresentou neste ato o Termo de
Responsabilidade previsto na referida RN ANS nº 11/2002, com firma reconhecida por cartório de títulos e documentos, e
que passa a ser parte integrante da presente ata. A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, que não está impedida de
exercer a administração da Sociedade, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob
os seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, na forma do artigo
1.011, §1º do Código Civil Brasileiro. Em face de todo o exposto, a atual composição da Diretoria Executiva, passa a ser:
Diretora Presidente - Gabriela Susana Ortiz de Rozas; Diretor Superintendente - Rodrigo Passadore Costantino; Diretor
Operacional - vago. 5.4. Aprovação da individualização das remunerações dos Administradores para o exercício de 2019: 
Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a proposta da Administração para individualização da remuneração dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2019, a qual fica arquivada na sede da
Companhia. 5.5. Os Conselheiros foram informados sobre o andamento dos cancelamentos dos contratos e a estratégia
para administração do contencioso relacionado ao encerramento da carteira. 5.6. Autorizar a Diretoria a praticar todos os
atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas neste ato. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada pelos Conselheiros. Brasília, 04 de junho de 2019. Mesa:
Gabriela Susana Ortiz de Rozas (Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração); Paulo Eduardo Cabral
Furtado (Membro do Conselho de Administração); Maximiliano Alejandro Villanueva (Membro do Conselho de
Administração); Grégoire M. L. Saint Gal de Pons (Membro do Conselho de Administração); e Raquel Quaresma de Lima
(Secretária da Reunião). Protocolo JUCESP nº 0.630.079/19-5. Registro JUCESP nº 342.707/19-0 em 27/06/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Logispot Armazéns Gerais S.A.
CNPJ/MF 04.058.108/0001-96 - NIRE 35.300.186.150

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração 
Ao 1º/04/2019, às 13:30 horas, Avenida São Judas Tadeu, 880, Silos 1 ao XIV, Jardim São Judas Tadeu, Sumaré, São Paulo (“Companhia”). Mesa: Pedro Marcus
Lira Palma, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária. Presenças: Totalidade. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: Aprovar a
destituição do Sr. Julio Fontana Neto, do cargo de Diretor Presidente e Membro Titular do Conselho de Administração, ao qual a Companhia agradece a 
dedicação despendida e os valiosos  serviços prestados. Em decorrência da vacância mencionada no item acima e nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976,
eleger o Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, RG nº 0089420137 DICRJ e CPF/MF nº 006.334.767-90, como Membro Titular do Conselho de Administração.
Em observância às deliberações acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na AGO de 2020, será composto
pelos Srs. Rubens Ometto Silveira Mello como Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração, José Américo Ribeiro dos Santos como Membro
Titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Marcos Marinho Lutz como Membro Titular do Conselho de Administração, João Alberto Fernandez
de Abreu como Membro Titular do Conselho de Administração e Américo Ribeiro dos Santos Neto como Membro Titular do Conselho de Administração. Em
decorrência da vacância mencionada no item 5.1 acima e em observância ao disposto no Artigo 12, §3º, do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de
Administração elege o Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, RG nº 0089420137 DICRJ e CPF/MF nº 006.334.767-90, para as funções de Diretor Presidente. Em 
observância às deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na AGO de 2021, será composta pelos Srs. João Alberto
Fernandez de Abreu, como Diretor Presidente, Darlan Fábio De David como Diretor e Pedro Marcus Lira Palma como Diretor. Nada mais havendo a ser
tratado. Sumaré, 1º/04/2019. Pedro Marcus Lira Palma - Presidente da Mesa; Fattyma Blum Gonçalves - Secretária. JUCESP nº 309.428/19-1 em 06/06/2019.
Gisela Simiema Ceschin -  Secretária Geral.

Rumo Malha Paulista S.A.
CNPJ/MF n° 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181

Companhia Aberta - Categoria “B”
Extrato da Ata de Reunião da Diretoria

Às 10:00 horas do dia 30/07/2019, na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 2, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
CEP 82.920-030. Presenças: Totalidade. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Fattyma Blum 
Gonçalves, Secretária. Deliberações: A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos dos 
artigos 3º e 27º, alínea “k” do Estatuto Social sobre a abertura de: i. Uma filial da Companhia na Cidade de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, à Rua Tonello, nº 0, Galpão, Linha Ferroviária - Vila Tonello - São José do Rio Preto - 
São Paulo - CEP 15025-072. Nada mais havendo a tratar. Curitiba, 30/07/2019. João Alberto Fernandez de Abreu - 
Presidente da Mesa; Fattyma Blum Gonçalves - Advogada e Secretária da Mesa. JUCESP nº 459.578/19-4 e  
JUCESP/NIRE FILIAL 3590593026-5 em 29/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rumo Malha Oeste S.A.
CNPJ/MF nº 39.115.514/0001-28 - NIRE nº 35.300.156.200

Companhia Aberta - Categoria B
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, Sala 04, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, SP/SP, em 30/04/2019, às 18h. Presenças: Totalidade. Mesa: João Alberto
Fernandez de Abreu, Presidente; Fattyma Blum Gonçalves, Secretária. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em
sede de AGO: Preliminarmente, consignar que as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia foram apresentadas nesta data no site da
Comissão de Valores Mobiliários (”CVM”), de acordo com o previsto no artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e no § 4º do Artigo 21 Instrução CVM nº 480/09.
Dispensar a presença dos administradores da Companhia e de representante dos auditores independentes, por não haver necessidade de esclarecimentos
a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia, nos termos do artigo 134, § 2º, da
Lei nº 6.404/76. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, inclusive suas respectivas
Notas Explicativas, e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018. Consignar que não será efetuada a distribuição
de dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia não registrou lucro líquido no exercício social encerrado em 31/12/2018. Não instalar o Conselho 
Fiscal para o presente exercício social. Aprovar a verba global anual para a remuneração dos Administradores no valor de até R$ 465.858,01, para o exercício
social de 2019. Ratificar, sem reservas ou ressalvas, a eleição, aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 01/04/2019,
do Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, RG nº 0089420137, DICRJ e CPF/MF nº 006.334.767-90, como Presidente do Conselho de Administração, conforme
disposto no Artigo 150 da Lei das S/A. O Conselheiro eleito possui mandato unificado aos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a AGO
se realizará em 2021 ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Consignaram que o Conselheiro eleito (a) tomou posse no dia 01/04/2019, 
mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, arquivado na sede da Companhia. Em decorrência da deliberação acima, 
consignar que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos senhores a seguir mencionados, todos com mandato unificado até 
a AGO que será realizada em 2021: João Alberto Fernandez de Abreu como Presidente do Conselho de Administração; Darlan Fábio De David como
Membro Titular do Conselho de Administração; José Luiz Ximenes como Membro Titular do Conselho de Administração; e Manoel Messias dos Santos
como Membro Suplente do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 30/04/2019. João Alberto Fernandez de Abreu - Presidente;
Fattyma Blum Gonçalves - Secretária e Advogada - OAB/PR nº 73.891. JUCESP nº 425.174/19-0 em 07/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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GTIS Atua Brasil Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 09.391.991/0001-55 - NIRE 35.222.039.387

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 02.10.2019.
Data, Hora, Local: 02.10.2019, às 15hs, na sede, Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 8, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente e Secretário: João Rodrigues Teixeira Júnior. Deliberação 
Aprovada: (i) Redução do capital em R$23.514.552,00, por ser excessivo em relação às atividades constantes do seu objeto 
social, com o cancelamento e extinção de 2.351.455.200 de quotas, com valor nominal de R$0,01 cada, de titularidade da sócia 
majoritária GTIS Brazil Econ LLC, mediante a devolução dos R$23.514.552,00 à sócia majoritária GTIS Brazil Econ LLC; (ii) 
consignar que a redução de capital social ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para manifes-
tação dos credores, contados das publicações exigidas por lei, sendo que a Alteração de Contrato Social pertinente será arquiva-
da, concomitantemente com a presente, pelos meios próprios, perante a JUCESP; (iii) Após efetivada a redução o capital social 
passará para o valor total de R$20.000.000,00, dividido em 2.000.000.000 quotas, com valor nominal de R$0,01 cada, totalmen-
te integralizado em moeda corrente nacional, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) 1.999.999.900 quotas, no valor 
de R$19.999.999,00, para a sócia GTIS Brazil Econ LLC; e (b) 100 quotas, no valor de R$1,00, para a sócia GTIS Brazil Econ 
LP; e (iv) autorizar o Gerente Geral da Sociedade a praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementa-
ção da deliberação. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.10.2019. GTIS Brazil Econ LLC e GTIS Brazil Econ LP p.p.: João 
Rodrigues Teixeira Júnior; João Rodrigues Teixeira Júnior - Gerente Geral, Presidente e Secretário da Mesa.

SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 23/11/2019, às 7:00 horas, na sede social da Companhia, em Barueri, SP, na 
Rua Francisco de Melo Palheta, 327, sala 04, Bairro Jardim dos Camargos, CEP 06410-120, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018; (b) deliberar sobre a destinação 
do resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2018; Os documentos pertinentes às matérias a serem 
apreciadas na AGO encontram-se disponíveis aos Srs. Acionistas, para consulta, na sede social da Companhia. 
Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procura dores constituídos na forma 
do Artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Barueri, 15/10/2019. Diretoria.                  (12, 15 e 16/10/2019)

Plano Pitangui Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 10.970.463/0001-30 - NIRE 35.223.428.182

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.09.2019, 10h, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 
Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 15.406.943,00, sendo R$ 7.406.943,00 direcionados a absorção 
de prejuízos, e R$ 8.000.000,00 por serem considerados excessivos, com o cancelamento de 15.406.943 quotas do Capital Social, 
com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 7.703.472 quotas de propriedade da sócia Living Empreendimentos 
Imobiliários S.A. e 7.703.471 quotas de propriedade da sócia Plano & Plano Construções e Participações Ltda., as 
quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando 
o capital social de R$ 26.015.000,00 para R$ 10.608.057,00, dividido em 10.608.057 quotas. Encerramento. Nada mais. São 
Paulo, 10.09.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Plano & Plano Construções e Participações Ltda.

Ebepar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(“Sociedade”) CNPJ/MF nº 05.657.594/0001-21 - NIRE 3521855384-5

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.10.2019, às 10hs, na sede social, Rua Humberto I, nº 216, apartamento 2, sala 03, Vila 
Mariana, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Pedro Armando Eberhardt; e Secretário: Flávio Vieira de Faro. Deliberações Aprovadas: Reduzir o capital social, 
no montante de R$ 12.083.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto, com o consequente 
cancelamento das respectivas quotas e restituição integral do valor que poderá ser através da devolução de imóvel, 
passando a ser o capital social após a redução de R$ 40.022.444,00 para R$ 27.939.444,00. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 10.10.2019. Mesa: Presidente: Pedro Armando Eberhardt, Secretário: Flávio Vieira de Faro. Sócios: 
Eparte Empreendimentos e Participações Eireli por Paulete Eberhardt, Paulete Eberhardt.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008438-45.2019.8.26.0003 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Felipe Barros 
Rodrigues, CPF 434.242.268-90, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por  
José Marcelo Sorani, foi julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 49.113,08 
(junho/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais 
cominações. Estando o executado em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em  

acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e  
3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para 
que o executado, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 0178266-20.2011.8.26.0100. A Dra. Maria 
Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo,  
Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Claudia Regina Santos Gomes,  
CPF nº 293.996.925-09, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa 
de Crédito dos Funcionários do Ministério da Fazenda, para, no prazo de 03 (três) dias, pague a dívida no valor de 
R$ 10.151,73, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios 
da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. 
Caso a executada efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade (art.827, § 1º, do Código de Processo Civil). No mesmo ato, a executada será intimada para, querendo, 

resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011830-78.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Heloana Assistência Tácnica-Eireli, CNPJ 10.825.298/0001-22, na pessoa de seu 
representante legal, que Douglas Mitchel Sobieski Teixeira, ajuizou uma Ação de Indenização por Danos Materiais 
e Morais, pelo Procedimento Comum, tendo como corré DL Comércio e Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda, 
objetivando condenar as rés, ao pagamento de R$ 481,90 corrigidos monetariamente, referente à indenização por 
danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a 10 vezes o 
valor do tablete DL-Duk Kids, na cor branca, 7”, adquirido pelo autor, bem como ao pagamento de custas, honorários 
e demais cominações. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em  

curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 
               B - 12 e 15

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019546-33.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a MARIA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA, CPF 289.599.598-20, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BacenJud (R$ 598,97), 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2019.                                    B - 12 e 15

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1031940-93.2019.8.26.0100. O Dr. Marcello doAmaral Perino, Juiz de 
Direito da 42ª Vara Cível - Foro Central Cível, São Paulo/SP, na forma da Lei. Faz Saber a W. Mendonça Gois Alimentos, 
CNPJ 28.969.081/0001-51, na pessoa de seu representante legal, e a Wilson Mendonça Gois, CPF 862.829.085-
07, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 35.489,70 
(08.04.2019), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n° 1.457.504. Estando os executados 

execução, mais custas e honorários, requererem o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
 

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. Processo nº 1075593-24.2014.8.26.0100. A Dra. Gisele 
Valle Monteiro da Rocha, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei.  
Faz Saber a Luzinete de Jesus Oliveira, CPF 297.915.978-63, que nos Autos da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial, requerida por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora online efetuada em suas 
contas bancárias via sistema Bacen-Jud, nos valores de R$ 1.611,20 e R$ 133,08. Estando a executada 

os 20 dias supra, ofereça impugnação, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. Será o presente edital, por 
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Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, 12, 13 e 14 de outubro de 2019

Brasil vence a Tunísia e segue
invicto na Copa do Mundo

Página 7

Equipe dirigida pelo técnico Renan assegurou a oitava vitória consecutiva na competição

A vaga na semifinal do Mas-
ters 1000 de Xangai e a classi-
ficação para o ATP Finals. A
sexta-feira (11) foi de muita
comemoração para o mineiro
Marcelo Melo e o polonês
Lukasz Kubot na China. Com a
vitória diante do croata Ivan
Dodig e do eslovaco Filip Po-
lasek, nas quartas de final, os
atuais campeões deram mais
um passo na defesa do título
conquistado no ano passado. E
o resultado classificou a dupla
para o torneio que encerra a
temporada, entre os dias 10 e
17 de novembro, em Londres,
na Inglaterra, reunindo as oito
melhores parcerias de
2019. Marcelo estará no Finals
pela sétima vez seguida (desde
2013), recordista entre os bra-
sileiros - a terceira ao lado de
Kubot (2017, 2018 e 2019).

Melo e Kubot são a segun-
da dupla a se classificar para
esta edição do ATP Finals, na
O2 Arena, na capital inglesa.
Até então tinham garantido
vaga apenas os colombianos
Juan Sebastian Cabal e Robert
Farah. Marcelo foi duas vezes
vice-campeão no Finals, com
Kubot em 2017 e com Ivan
Dodig em 2014. O polonês
estará em sua sexta participa-
ção (2009, 2010, 2014, 2017,
2018 e 2019).

Na decisão do ATP 500 de
Beijing, Melo e Kubot já ti-
nham enfrentado Dodig e Po-
lasek na China, quando foram
vice-campeões. Em Xangai, a
chance do novo confronto.
Desta vez, vencendo. Cabeças
de chave número 2, ganharam
por 2 sets a 0, parciais de 6/4
e 7/6 (7-2), em 1h39min, a
sétima vitória seguida no tor-
neio - quatro no ano passado e
três em 2019 - e a 40ª nesta
temporada.

Na madrugada deste sábado
(12), valendo vaga na terceira
final seguida em Xangai (além
do título em 2018, foram vice-
campeões em 2017), Melo e
Kubot enfrentarão os franceses
Nicolas Mahut e Edouard Ro-
ger-Vasselin - cabeças seis -,
que venceram nas quartas de
final o norte-americano Rajeev
Ram e o britânico Joe Salis-
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Marcelo Melo está
no ATP Finals pela
sétima vez seguida

Recordista entre os brasileiros, será a terceira participa-
ção com Lukasz Kubot na O2 Arena, na capital inglesa.
Atual campeã na China, a dupla busca um lugar na
terceira final consecutiva no Masters 1000

Dupla na edição 2018

bury por 2 a 1 - 6/3, 3/6 e 18-
16. O jogo será às 2h30 (horá-
rio de Brasília), abrindo a pro-
gramação da quadra central.

“Hoje (sexta) fizemos mais
um belo jogo. Acho que foi
bem diferente de Beijing. Con-
seguimos colocar nosso jogo
em prática desde o começo.
Estávamos nos sentindo mui-
to bem. As condições mais
rápidas aqui também ajuda-
ram bastante. Fizemos alguns
ajustes, comparado à final, e
acabou dando muito certo”,
explicou Marcelo, patrocina-
do por Centauro, BMG, Itam-
bé e Taroii, com apoio da Vol-
vo, Orfeu Cafés Especiais,
VOSS e Confederação Brasi-
leira de Tênis.

“Estamos muito felizes de
passar à semifinal e também
com essa vitória ficamos sa-
bendo que classificamos para
o Finals. Então, duplamente
feliz hoje e vamos com tudo
amanhã (sábado) na semi”, co-
memorou Marcelo.

Devolvendo a derrota de
Beijing - As quartas de final
em Xangai repetiram a decisão
do ATP 500 de Beijing. E Melo
e Kubot impuseram seu jogo
desde o início, para buscar a
vitória. No primeiro set, uma
única quebra, no sétimo game,
colocou a dupla em vantagem,
fechando em 6/4 para sair na
frente no jogo. Na segunda sé-
rie, muito equilíbrio. Dodig e
Polasek tiveram chances de
break, mas Melo e Kubot sal-
varam e, com tudo igual, 6/6, a
definição foi para o tie-break.
Com total domínio, não deram
qualquer chance aos adversári-
os, marcando 7-2, para ganhar
por 7/6 e avançar no torneio.

Campeão e vice com Ku-
bot, Marcelo busca o quarto tí-
tulo em Xangai: conquistou o
Masters 1000 mais duas ve-
zes -  em 2013 (com o croata
Ivan Dodig) e em 2015 (com
o sul-africano Raven Klaa-
sen). Xangai é o segundo tor-
neio de Melo e Kubot na Chi-
na - antes jogaram o ATP 500
de Beijing. Depois, até o fi-
nal do mês, estarão no ATP
500 de Viena, na Áustria, e no
Masters 1000 de Paris.

Comemoração dos jogadores

O Brasil segue imbatível na
Copa do Mundo. Na sexta-feira
(11), a seleção brasileira masculi-
na de vôlei garantiu a oitava vitória
em oito jogos disputados na com-
petição que conta com o total de
11 partidas realizadas em 15 dias.
Desta vez o resultado positivo veio
sobre a Tunísia, por 3 sets a 0 (25/
17, 25/14 e 25/13), em Hiroshi-
ma, no Japão.

Nas cinco primeiras rodadas,
em Nagano, o time dirigido pelo
técnico Rena já havia derrotado o
Canadá, a Austrália, o Egito, Rússia
e Irã. Já em Hiroshima, onde o Bra-
sil joga nesta segunda etapa, bateu
a Argentina e os Estados Unidos.

A campanha invicta deixa a se-
leção brasileira na liderança da
Copa do Mundo, com 24 pontos –
apenas dois sets perdidos.

A competição terá uma folga na
tabela neste sábado (12) e o Brasil
volta a jogar no domingo (13), às
3h (Horário de Brasília), contra a
Polônia, segunda colocada na tabe-
la, com 21 pontos. O duelo terá
transmissão ao vivo do SporTV 2.

Na partida de hoje, o central
Isac foi o maior pontuador da se-
leção brasileira. Bastante aciona-
do pelo levantador Fernando Ca-

chopa, o jogador brilhou e coman-
dou a pontuação da equipe verde e
amarela, com o total de 13 pon-
tos. Satisfeito com o resultado,
Isac comentou sobre o bom de-
sempenho de todo o grupo nesta
sexta-feira.

“Primeiro sabemos que essa é
uma competição longa, difícil e
hoje quem estava de fora teve a
oportunidade de jogar e dar um
descanso a quem vinha jogando
mais. Foi importante conseguir-
mos manter o nível, independen-
temente se estivemos pouco tem-

po em quadra nesse campeonato.
E hoje quem estava fora nos deu
muita força. Agora esse jogo já
passou e temos que pensar no pró-
ximo”, disse Isac.

O central sabe da dificuldade
que espera a seleção brasileira di-
ante da Polônia.

Capitão da seleção brasileira
em quadra na partida de hoje, já que
Bruninho não jogou, o ponteiro
Maurício Borges também comen-
tou sobre a partida. “Nós consegui-
mos manter um ritmo de jogo
muito forte, apesar de termos jo-

gado com um time mesclado. Man-
tivemos um padrão muito forte no
saque, bloqueio, defesa, recepção,
e isso foi o diferencial para a nos-
sa equipe hoje”, disse Borges.

O técnico da equipe brasilei-
ra, Renan, também comentou so-
bre a boa atuação do time e o por-
quê de ter definido a formação ini-
cial com jogadores que vinham atu-
ando menos nos primeiros jogos.

“Mais uma vitória importante.
Hoje escolhemos começar com
um sexteto diferente, já que esta-
mos em uma sequência de jogos
muito intensa e alguns jogadores
já estavam sentindo um certo can-
saço”, concluiu Renan.

Na Copa do Mundo, o Brasil
conta com os levantadores Bruni-
nho e Fernando Cachopa; os opos-
tos Alan e Felipe Roque; os cen-
trais Lucão, Maurício Souza, Isac
e Flávio; os ponteiros Lucarelli,
Leal, Douglas e Maurício Borges,
e os líberos Thales e Maique.

A Copa do Mundo será a quin-
ta competição da seleção brasilei-
ra masculina nesta temporada
2019. Antes, o Brasil disputou a
Liga das Nações, os Jogos Pan-
Americanos, o Pré-Olímpico e o
Campeonato Sul-Americano.
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Circuito TRIDAY Series 2019 invade
o Riacho Grande pela segunda vez

Circuito TRIDAY Series 2019

Os vencedores do Circuito
TRIDAY Series 2019 serão co-
nhecidos neste domingo (13), no
Riacho Grande. O distrito de São

Bernardo do Campo será o pal-
co, pela segunda vez no ano, de
uma etapa da competição. De-
pois de abrir a temporada em

março, agora sediará a sétima e
última disputa. Centenas de atle-
tas, nas categorias Sprint (750 m
de natação, 20 km de ciclismo e
5 km de corrida) e Olímpico (1,5
km de natação, 40 km de ciclis-
mo e 10 km de corrida), partici-
parão do evento, organizado pela
Unlimited Sports. 

As atividades no Riacho
Grande no domingo começarão
às 5h30, com a abertura da Área
de Transição. As largadas, em
ondas, serão às 7h (Sprint) e 8h
(Olímpico). Mas programação
pré prova tem sequência neste
sábado, dia 12, com o segundo
dia de entrega de kits. O mesmo
será na Care Club Itaim, Rua Dr.
Alceu de Campos Rodrigues,
341, Vila Nova Conceição, das
10h às 20h. 

O Riacho Grande já faz parte

da programação dos triatletas de
São Paulo, sendo um local de
treinos e  uma desafio para
mudar a rotina na cidade. Afi-
nal, fica apenas a 30 km da
cidade e ofereceu um percur-
so agradável, com trechos de
Mata Atlântica, Estrada Velha
de Santos (ciclismo) e inú-
meros monumentos datados
de 1922. Por isso tudo, a etapa
final do Circuito TRIDAY Series
ser torna ainda mais especial,
pois terá a grande maioria cor-
rendo em “casa”.

O TRIDAY Series é uma rea-
lização da Unimited Sports, com
patrocínio da Mizuno e Omint,
apoio da Probiótica, Pedialyte
Pro, Trek, Lindoya Verão, Care
Club, Localiza e Verde Campo.
Mais informações no site ofici-
al, www.tridayseries.com.br
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Rally Baja

Inspirados no sucesso do pai, pilotos
tentam vitória no Campeonato Brasileiro

Depois do tricampeonato mun-
dial na Copa do Mundo de Rally
Cross-Country, conquistado na úl-
tima quarta-feira no Marrocos por
Reinaldo Varela/Gustavo Gugel-
min, a família Varela volta às com-
petições com os irmãos Bruno e
Rodrigo durante a 11ª e 12ª etapas
do Campeonato Brasileiro de
Rally Baja, disputa na qual o pi-
loto não conta com navegador.

Bruno e o irmão competem
pela equipe Can-Am/Norton/Te-
chbond/Arisun Pneus/Divino
Fogão. Ele é o atual líder do cam-
peonato, com 191 pontos, segui-
do por Maurício Rocha (187) e
Rodrigo Varela (158). Ao todo,
até o final do torneio ainda há um
máximo de 130 pontos em jogo.
As duas etapas deste final de se-
mana correspondem ao Rally
Serra Azul, que será realizado na
região de São Manuel (SP).

“A diferença para o segundo
colocado é de apenas quatro pon-
tos. Então está bem apertado e a
receita é acelerar ao máximo, do
começo ao fim, nos dois dias de

corrida”, diz Bruno Varela, que
venceu a 9ª etapa da temporada,
em Lajes (SC), quando o Brasi-
leiro de Rally Baja também rea-
lizou uma rodada dupla. A outra
etapa em Santa Catarina foi ven-
cida por Denísio Casarini Filho.

No total, o Rally Serra Azul
terá 355 quilômetros, divididos
em dois dias de competição, a
partir do sábado. Rodrigo desta-
ca a qualidade da região de São
Manuel, no interior paulista,
onde o Brasileiro de Baja já rea-
lizou várias provas. “É um piso
que desafia e dá prazer para quem
pilota, pois oferece muitos tre-
chos na areia e diversas “lom-
bas”. Ou seja, quando você não
está controlando o carro no piso
instável da areia, está realizando
saltos seguidos – e isso valoriza
a sua técnica”, observa o piloto
da equipe Can-Am/Norton/Tech-
bond/Arisun Pneus/Divino Fo-
gão. “No geral, é uma das provas
mais prazerosas que temos no
calendário. E dá orgulho quando
você consegue um bom resulta-

Bruno Varela é o líder do Campeonato Brasileiro
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do lá”, completa Rodrigo.
Exemplo – Os irmãos Bru-

no e Rodrigo chegam a São Ma-
nuel ainda entusiasmados pela
conquista, por parte de seu pai,
Reinaldo, e do navegador Gusta-
vo Gugelmin, do tricampeonato
Mundial de Rally Cross-Country.
A dupla obteve a façanha ao ven-
cer o Rally do Marrocos, dispu-
tado do último sábado até a quar-
ta-feira, em uma prova de recu-
peração que consolidou uma
temporada cujos pontos altos

também foram as vitórias no Qa-
tar, Cazaquistão e o segundo lu-
gar nos Emirados Árabes.

“Ele é nossa inspiração”, diz
Rodrigo. “Nos ensinou tudo o que
sabemos e nos tornou bons es-
portistas também. Dá orgulho de
ver o que ele fez e tem feito até
hoje”, completa. “Vamos compe-
tir em São Manuel para homena-
geá-lo”, diz Bruno. “Seja lá qual
for o resultado, vamos fazer o
nosso melhor por que nossa ins-
piração vem do melhor piloto”.
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O SAV (Sport Activity Vehicle) premium
BMW X1 está com condições especiais de
compra durante o mês de outubro. A versão
de entrada do modelo sDrive20i GP 2019/19
é vendida pelo preço promocional de R$
179.950, para pagamento à vista. Além do
desconto sobre o valor de tabela, o SAV tam-
bém é oferecido com manutenção grátis por
3 anos ou 40 mil quilômetros, prevalecendo a
condição que for atingida primeiro, segundo
o plano de manutenção BMW Service Inclu-
sive (BSI). Para aquisição deste modelo (X1
sDrive20i GP), os clientes ainda contam com
uma condição especial da BMW Serviços
Financeiros: entrada de R$ 59.881, mais 48
parcelas mensais de R$ 1.962, mais parcela
intermediária no 36º mês de R$ 71.980 com
taxa especial de 0,99% a.m..

Diferentemente dos planos de revisão
convencionais, o Plano de Manutenção BMW
Service Inclusive (BSI) é baseado na tecno-
logia Condition Based Service (CBS), um sis-
tema de manutenção inteligente e exclusivo
que monitora constantemente o estado dos
componentes e lubrificantes dos veículos
BMW e informa o proprietário, por meio de
alertas no painel do carro, sobre as manuten-

Nova geração do HB20 chega às
lojas

A nova geração do HB20 chega ao mer-
cado nesta primeira quinzena de outubro.
Primeiro veículo da Hyundai Motor Brasil o
compacto estreia com preços que variam
entre R$ 46.490 e R$ 81.290. Produzido na
fábrica de Piracicaba (SP), o modelo traz
equipamentos inéditos em sua categoria, mai-
or espaço interno e motor 1.0l Turbo GDI
com injeção direta de combustível.

Entre os destaques do design exterior
estão a grade dianteira, com efeito cascata,
e os novos faróis, que acompanham lado a
lado os vincos do capô. As linhas que cortam
a silhueta lateral do HB20 partem dos faróis
– elas aparecem entre as janelas e as maça-
netas, e terminam no meio da porta traseira.
Outro vinco surge nas bases das portas e
complementa o visual.  As novas rodas de
liga leve e o conceito de teto flutuante (dis-
ponível no HB20 e no HB20X) dão frescor
ao modelo.

O design traseiro exclusivo tem a perfei-
ta harmonia entre o novo para-choque, o iné-
dito conjunto óptico e as linhas mais sofisti-
cadas. As lanternas fornecem uma assinatu-
ra de estilo exclusiva ao HB20 – e são espe-
cialmente atraentes à noite, com todas as lu-
zes acesas.

Na configuração sedã, o caimento mais
prolongado do teto até o porta-malas propor-
ciona ares de fastback ao três-volumes e re-
mete à identidade visual dos “irmãos maio-
res” Elantra e Sonata. Assim como nesses
sedãs, o HB20S traz lanternas horizontaliza-
das, boa área envidraçada traseira e placa
reposicionada para o para-choque.

Uma gama de nove cores exteriores es-
tará disponível para a nova família HB20, sen-
do oito delas inéditas. São elas a sólida Bran-
co Atlas, as metálicas Prata Brisk, Cinza Silk,
Cinza Khaki, e as perolizadas Azul Sapphire,
Verde Amazon e Vermelho Magic.

Todas as versões tiveram seus bancos
renovados – estão mais ergonômicos, con-
fortáveis e estilosos. Um dos grandes desta-
ques do estilo interior é o acabamento Mar-
rom Desert, disponível para a versão Dia-

mond Plus do hatch. Nela, a cor marrom apa-
rece no painel, no console, nos painéis das
portas, nos bancos em couro e no volante,
este também revestido em couro. Detalhes
na cor azul fazem parte do estilo e estão pre-
sentes ao longo do painel e nas costuras do
banco, volante e manopla de câmbio.

O espaço interno da nova geração do
HB20 cresceu 30 mm no entre-eixos. O vão
para as pernas no banco traseiro cresceu 47
mm, o que se traduz em mais conforto para
quem viaja na segunda fileira. O porta-malas
segue com 300 litros nas configurações ha-
tch e X, e passa de 450 litros para 475 litros
na configuração sedã.

Conforto, conveniência e segurança
A nova geração do HB20 se sobressai

no que diz respeito a conforto e conveniên-
cia. A versão topo de linha tem itens como
ar-condicionado digital, chave presencial
Smart Key, vidros elétricos dianteiros e tra-
seiros com função one touch e antiesmaga-
mento, acendimento automático dos faróis,
piloto automático e limitador de velocidade.

Além disso, conta com partida do motor
por botão, alavancas no volante para trocas
de marcha (Smart Shift), sistema Stop & Go
de parada e partida automática do motor, e a
nova central multimídia flutuante com tela
touchscreen de 8 polegadas, oferecendo co-
nectividade com smartphone por meio do
Apple Car Play e do Google Android Auto.

Estão disponíveis para todas as versões
direção elétrica e banco do motorista com
ajuste de altura por alavanca.

O Hyundai HB20 dá um salto nestes que-
sitos em sua nova geração. A versão mais
completa de toda a linha HB20, HB20S e
HB20X, a Diamond Plus, dispõe de sistema
de alerta e frenagem autônomo e alerta de
mudança de faixa - itens únicos no segmento
-, monitoramento de pressão dos pneus
(TPMS) e câmera de ré com monitoramento
da traseira (DRVM).

Na estrutura da carroceria do novo
HB20, a participação de aço de alta resistên-
cia passou de 19% para 30% em todas as

configurações. Esta melhoria contribui dire-
tamente para a redução de peso e aumento
da segurança em colisões.

A versão topo de linha também sai de
fábrica com quatro airbags, sendo dois fron-
tais e dois laterais de tórax. Para as demais
versões são sempre dois airbags frontais. À
exceção das versões Sense e Vision 1.6 MT
no hatchback e Vision 1.0 no sedã, as demais
trazem sistema completo de segurança ativa,
com controles de estabilidade (ESP) e tra-
ção (TCS), assistente de partida em rampa
(HAC), e sinalização de frenagem de emer-
gência (ESS).

Todos os veículos ainda são equipados
com fixação ISOFIX com top tether para
cadeirinha de bebê, destravamento automá-
tico das portas em caso de acidente, cintos
de segurança retráteis de três pontos (dian-
teiros e traseiros) e com pré-tensionador (di-
anteiros), apoios de cabeça dianteiros e tra-
seiros com regulagem de altura (para todos
os ocupantes), estrutura de deformação pro-

gramada, barras de proteção lateral e coluna
de direção colapsável.

O compacto evoluiu para proporcionar
praticidade e oferecer espaço suficiente para
todos os passageiros. Em sua segunda gera-
ção, o HB20 teve suas medidas aumentadas.
O tamanho entre eixos cresceu 30 mm para
todas as configurações. HB20, HB20S e
HB20X também estão mais largos – acrés-
cimo de 40 mm, 40 mm e 30 mm, respectiva-
mente – e mais compridos – aumento de 20
mm, 30 mm e 15 mm, respectivamente.

 Motorização
A grande novidade na segunda geração

do compacto sul-coreano é o motor 1.0l Turbo
GDI com injeção direta de combustível. O pro-
pulsor equipa as versões Evolution, Diamond
e Diamond Plus do HB20 e HB20S.

Com o sistema de injeção direta (GDI),
turbo e intercooler, o propulsor três-cilindros
entrega potência de 120 cv, além do torque
máximo de 17,5 kgf.m logo aos 1.500 rpm -
em outras palavras, ultrapassagem e acele-

ração são mais eficientes do que nunca, pois
a força total do motor está disponível quase
que instantaneamente. A opção turbo está
sempre acoplada ao câmbio automático de
seis velocidades.

A segunda geração do HB20 está dispo-
nível em versões inéditas. Para a configura-
ção hatch temos Sense (1.0l MT), Vision (1.0l
MT, 1.6l MT e 1.6l AT) Evolution (1.0l MT e
1.0 Turbo GDI AT), Launch Edition (1.6l AT),
Diamond (1.0l Turbo GDI AT) e Diamond
Plus (1.0l Turbo GDI AT).

Já o HB20S sai de fábrica com opções
Vision (1.0l MT, 1.6l MT e 1.6l AT), Evoluti-
on (1.0l MT e 1.0 Turbo GDI AT), Diamond
(1.0l Turbo GDI AT) e Diamond Plus (1.0l
Turbo GDI AT).

A família fica completa com o aventurei-
ro HB20X, disponível nas versões Vision (1.6l
MT e 1.6l AT), Evolution (1.6l AT), Diamond
(1.6l AT) e Diamond Plus (1.6l AT).

Garantia e manutenção
A nova geração do HB20 tem cinco anos

de garantia sem limite de quilometragem para
veículos de uso particular. Nas aplicações
comerciais, a garantia continua em cinco anos
ou até atingir 100 mil quilômetros.

O HB20 terá revisões periódicas até 60
mil quilômetros com preços fixos. Ao adqui-
rir o modelo, o consumidor recebe a primeira
mão de obra gratuita e lavagem em cortesia
em todas as revisões.

Os valores de manutenção para a moto-
rização 1.0l aspirada são exatamente os
mesmos da versão anterior, sem acrésci-
mos, totalizando para as três primeiras re-
visões R$ 1.108. O mesmo ocorre para a
versão 1.6l, preservando o valor de R$
1.204 para as três primeiras revisões, tal
como antes. No caso da inédita motoriza-
ção turbo 1.0l GDI, o valor corresponden-
te de R$ 1.185 é o mais barato entre to-
dos os concorrentes diretos, o que mostra
a preocupação da Hyundai em oferecer,
com a nova geração do HB20, um produ-
to altamente competitivo também no cus-
to de propriedade.

BMW X1 com
condições especiais

ções necessárias, com antecedência de qua-
tro semanas. Ou seja, as manutenções dos
veículos BMW são realizadas apenas quan-
do há desgaste real de seus componentes,
gerando menos custos e mais conforto e tran-
quilidade para o cliente.

O BMW X1 é equipado com motor de
quatro cilindros em linha. Nas versões com
motor 20i, de 1.998 cm³, a potência é de 192cv
e o torque máximo de 280Nm. Neste caso,
ambos são conectados ao câmbio automáti-
co esportivo Steptronic, de oito marchas. A
opção top de linha xDrive25i Sport Plus traz
o mesmo conjunto mecânico, porém com
231cv e 350Nm de torque, e acoplado à tra-
ção integral inteligente BMW xDrive. Todos
são dotados de tecnologia TwinPower Turbo
ActiveFlex.

Confira, abaixo, os preços promoci-
onais para cada versão, para pagamento
à vista:
X1 sDrive20i GP – R$ 179.950
X1 sDrive20i X Line – R$ 205.950
X1 xDrive25i Sport – R$ 232.950
X1 sDrive20i GP Plus – R$ 187.950
X1 sDrive20i X Line Plus – R$ 208.950
X1 xDrive25i Sport Plus – R$ 232.950

Importados

Kia Cerato 2.0 chega ao Brasil
O novo Kia Cerato 2.0 chega às conces-

sionárias brasileiras em outubro, em duas
versões: uma EX, por R$ 94.990, e uma SX,
por R$ 104.990. Ambas possuem garantia de
cinco anos ou 100 mil km.

Com apelo esportivo e jovem, o novo Kia
Cerato 2.0 adquiriu uma aparência mais refi-
nada e detalhes cromados, a icônica grade
“nariz de tigre”, agora redesenhada, confere
um toque especial de elegância e permite
melhor ventilação do motor, o que se traduz
também em melhor desempenho. Antena sha-
rk, faróis de neblina com lentes de projeção,
luz diurna de navegação (DRL) em LED,
novas rodas de liga leve de 16" com pneus
205/60 e o capô alongado complementam a
aparência mais agressiva e moderna do sedã.

Na traseira, com saída de escapamento
esportiva e cromada, além de novas lanter-
nas em LED na versão SX, totalmente rede-
senhadas, e com uma barra conectando as
duas peças.

A inspiração no estilo fastback também
possibilitou a expansão das medidas do sedã,
garantindo mais conforto aos passageiros. A
nova geração passou dos 4.560 mm para os
4.640 mm de comprimento, e dos 1.780 mm
para os 1.800 mm de largura. A altura é de
1.440 mm, enquanto a distância entre-eixos
é de 2.700 mm, assegurando amplo espaço
para as pernas. Com iluminação e capacida-
de de 520 litros, o porta-malas está entre os
maiores do segmento, com espaço suficiente
para acomodar as bagagens de toda a famí-
lia ou do grupo de amigos.

Nas duas versões disponíveis no Brasil,
o sedã possui sistema multimídia com tela flu-
tuante de 8", colorida e sensível ao toque e
painel redesenhado. A versão SX ainda pos-
sui ar-condicionado digital dual zone com fil-
tro antipólen e design tipo turbina, com saí-
das de ventilação para os bancos traseiros.

Com novo desenho, revestimento de cou-
ro e regulagens de altura e profundidade, o
volante multifuncional da nova geração do
Cerato 2.0 possui controles do sistema de som
e de chamada, do piloto automático e do com-
putador de bordo.

Dentro da versão SX chamam atenção
os bancos de couro, com sistema de aqueci-
mento de três níveis nos assentos dianteiros,
e um novo desenho horizontal que cria a sen-
sação de espaço e organização, com linhas
claras e botões de design fino.

A qualidade de acabamento superior pode
ser conferida no revestimento soft touch do
painel, nas maçanetas internas com padrão
aço escovado e nos detalhes metalizados nos
pedais e no descansa-pé da versão topo de

linha.
Na versão SX, a partida do motor é aci-

onada pelo botão Start/Stop, por reconheci-
mento da chave Smart Key. A tecnologia ain-
da permite o travamento e a abertura das
portas e do porta-malas à distância.

O novo Cerato ingressa em um novo pa-
tamar tecnológico, com Bluetooth com co-
mandos de voz e conectividade de smartpho-
nes, por meio do Android Auto e do Apple
CarPlay, entrada auxiliar e USB. O sistema
de som vem equipado com 4 alto-falantes e 2
tweeters.

Potência e desempenho
Sob o capô alongado do sedã está o mo-

tor Nu2 de 2.0 litros, flex, de quatro cilindros,
16 válvulas, Dual CVVT. Com powertrain
atualizado, desenvolve até 157 cv a 6.200 rpm
e torque de 19,2 kgm a 4.700 rpm, quando
abastecido com gasolina. Com etanol, a po-
tência sobe para 167 cv a 6.200 rpm e torque
de 20,6 kgm a 4.700 rpm.

Equipado com acelerador eletrônico
tipo drive-by-wire, o sedã se adapta facil-
mente ao estilo de pilotagem do condutor,
com transmissão automática de seis velo-
cidades, com opção de trocas sequenci-
ais, além de quatro modos de condução:
Comfort, Economy, Smart e Sport. Na ver-
são SX, o paddle shift reforça a esportivida-
de do modelo.

O novo Kia Cerato 2.0 ainda possui sis-
tema auxiliar de partida a frio que elimina a
necessidade de tanque auxiliar de gasolina.

A nova geração do sedã possui um sistema
que aquece as linhas de combustível, man-
tendo o etanol em temperaturas que permi-
tem a correta nebulização do combustível, evi-
tando problemas de partida.

O sedã oferece ainda mais segurança
para todos os passageiros. Na versão topo
de linha, o veículo possui seis airbags (dois
frontais, dois laterais e dois de cortina);
freios a disco nas quatro rodas com ABS
e EBD; controles eletrônicos de tração
(TSC) e estabilidade (ESC); direção elé-
trica progressiva; assistente de partida em
rampa (HAC); câmera de ré com gráfico
auxiliar de manobra; vidros elétricos com
sistemas antiesmagamento e de subida /
descida de um toque para o motorista;
sensor de monitoramento de pressão nos
pneus (TPMS); sistema imobilizador; des-
travamento automático das portas em caso
de colisão; retrovisor interno eletrocrômi-
co e retrovisores externos elétricos, com
rebatimento automático, setas integradas de
LED e aquecimento.

Além disso, o Cerato vem equipado com
barras de proteção contra impactos late-
rais nas 4 portas e zona de deformação pro-
gramada (chapa dupla), acendimento au-
tomático dos faróis, sistema ISOFIX para
fixação de cadeiras infantis e cintos de se-
gurança de três pontos para todos os pas-
sageiros, itens que o colocam como um dos
modelos mais seguros da categoria no mer-
cado brasileiro.

Seminovos Audi em portal
A Audi do Brasil lançou a plataforma

online Audi Approved :plus para comercia-
lização de veículos seminovos. O portal
pode ser acessado por todos os consumi-
dores e apresenta os carros disponíveis nas
concessionárias da marca em território na-
cional. O principal objetivo com o novo po-
sicionamento do programa é ampliar os
canais de relacionamento com clientes e
interessados nos modelos Audi, deixando
claro benefícios e vantagens por meio de uma
plataforma oficial.

A nova ferramenta permite utilizar fil-
tros para encontrar o veículo desejado de
acordo com ano, modelo, quilometragem,

cor, motorização e preço. Com o acesso
ao mix de produtos certificados, o cliente
terá mais opções para conhecer e comprar
produtos Audi com qualidade semelhante
ao de um novo veículo.

A plataforma pode ser acessada pelo
endereço www.seminovoaudi.com.br.

Para ser certificado como Audi Ap-
proved :plus o veículo precisa passar por
uma rigorosa inspeção de 187 itens do
exterior, motor, sistema de arrefecimento,
transmissão, sistema elétrico e freios, fei-
ta por uma equipe altamente capacitada
da marca. Além disso, o carro precisa ter
no máximo 5 anos de fabricação e até 100

mil quilômetros rodados.
Com a inclusão do veículo no programa,

é emitido o Certificado Approved :plus, que
oferece alguns benefícios exclusivos como
garantia estendida de 1 ano além da original
de fábrica e assistência 24 horas, que con-
templa chaveiro, despachante, transporte al-
ternativo, hospedagem, troca de pneu, servi-
ço de guincho e carro reserva.

Os veículos seminovos do Audi Appro-
ved :plus contam com condições especiais
exclusivas de financiamento oferecidas pelo
Audi Financial Services. De acordo com o
modelo escolhido, é possível obter taxas di-
ferenciadas e parcelas fixas mensais.

A Honda apresenta a versão 2020 da CB
250F Twister na exclusiva cor amarelo com
rodas em preto para a versão ABS e prata
com rodas pretas e vermelha com rodas ver-
melhas na CBS.

O conjunto é formado por um motor mo-
derno aliado a uma ciclística eficaz é desta-
que. O monocilíndrico 4T arrefecido a ar de
249,5 cm3 conta com cabeçote OHC –
Overhead Camshaft – de quatro válvulas e é
alimentado pela injeção eletrônica de com-
bustível PGM-Fi – Programmed Fuel Injecti-
on. Alcança a potência máxima de 22,4 cv a
7.500 rpm quando abastecido com gasolina e
22,6 cv a 7.500 rpm abastecido com etanol, o
torque de 2,28 kgf.m a 6.000 rpm com am-
bos combustíveis.

O chassi tubular de aço é do tipo Dia-
mond, a suspensão dianteira é telescópica de
130 mm de curso e a traseira mono-amorte-
cida, com mola dupla e 108 mm de curso.
Nos freios, a CB 250F Twister oferece duas
opções: o sistema antitravamento eletrônico

ABS, direcionado aos motociclistas mais ex-
perientes, e o sistema CBS – Combined
Brake System – que equipa a versão de en-
trada da CB Twister, mais adequado a moto-
ciclistas novatos por combinar a frenagem
em ambas as rodas.

A segurança das CB 250F Twister em
qualquer das versões é complementada pe-
los pneus radiais, cuja maior tecnologia re-
sulta em benefício no quesito aderência, ele-
vando a maneabilidade e estabilidade.

O design da CB 250F Twister é reco-
nhecido pela agressividade, típica das moto-
cicletas da categoria naked. Elementos de
elevada tecnologia tais como o painel black-
out, dotado de um completo computador de
bordo, e o conjunto de lanterna traseira e in-
dicadores de direção full LED são típicos de
modelos de prestígio.

Já disponíveis em toda rede de concessi-
onários Honda, ambas versões da Honda CB
250F Twister tem 3 anos de garantia sem li-
mite de quilometragem.

Motos
Honda CB 250F Twister
2020 com novas cores


