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Setembro tem a maior criação
de emprego formal desde 2013
STF encerra 1º dia de julgamento
sobre prisão em segunda instância
Página 4

Suspeito de assalto em aeroporto
é morto após fazer família refém
Página 2

O Reino Unido chegou a
acordo com a União Europeia
sobre o Brexit. O presidente da
Comissão Europeia Jean-Claude
Juncker eo primeiro-ministro britânico Boris Johnson já anunciaram ter o acordo fechado, tendo
sido alcançada uma solução para
a questão das Irlandas.
O primeiro-ministro de
Portugal, António Costa, encontra-se em Bruxelas, reunido
com Juncker num encontro protocolar, e deverá também fazer
um anúncio do novo acordo.
“Apesar de lamentar profundamente o resultado do referendo de 23 de junho de
2016, continuo a acreditar que
a União Europeia é melhor servida se houver uma saída ordenada e amigável do Reino Unido da nossa União”, escreveu
Jean-Claude Juncker em uma
carta ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, publicada no Twitter. Página 3

Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo
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A Secretaria-Geral da
Mesa da Câmara dos Deputados confirmou nesta tarde a
manutenção do deputado Delegado Waldir (GO) como líder do PSL na Casa. Uma lista com 29 assinaturas foi va-

lidada e manteve o parlamentar
no cargo.
O deputado Eduardo Bolsonaro (SP) apresentou duas listas
para assumir a liderança do partido: a primeira às 21h50 e
a segunda às 22h27. Ambas con-

Setores
Na divisão por ramos de
atividade, sete dos oito setores
pesquisados criaram empregos
formais em setembro. O campeão foi o setor de serviços, com
a abertura de 64.533 postos, seguido pela indústria de transformação (42.179 postos). Em terceiro lugar, vem o comércio
(26.918 postos).
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Maia descarta “ordem”
entre projetos do governo
ao Congresso
Página 4

Brasil tem novo mandato em
Conselho de Direitos Humanos
da ONU
Página 4

Casos de sarampo passam
dos 8,6 mil em São Paulo
A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 8.619 casos de sarampo no estado de São Paulo de
janeiro a 16 de outubro deste
ano. Foram descartados 13.116
casos. Há ainda 17.823 em investigação. Entre os casos confirmados, 15,3% necessitaram
de hospitalização, com 35,6%
dos casos envolvendo menores
de 1 ano. Até o momento, 12 pessoas morreram por causa da doença no estado.
Segundo as informações do

boletim epidemiológico, desde o
início do ano, foram administradas 7.560.605 doses da vacina
contra a doença. A campanha de
vacinação para pessoas entre 15 e
29 anos de idade foi realizada nos
municípios de São Paulo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra, Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul, Guarulhos, Mairiporã, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Santana do Parnaíba, e Taboão da
Serra. (Agência Brasil)

Esporte

Sérgio Jimenez comemora
resultado do teste com a
Jaguar Racing
Primeiro campeão mundial nos carros de turismo 100%
elétricos, Sérgio Jimenez realizou o seu tão aguardado teste na Fórmula E. Na quinta-feira (17), em Valência, na Espanha, o piloto brasileiro guiou
o carro da Panasonic Jaguar
Racing e gostou bastante da
sua primeira experiência na
categoria elétrica.
“Foi muito bacana e estou
muito contente pela oportunidade de andar em um Fórmula
E, campeonato que junto com
a F1 são os mais importantes
do mundo.
Página 6

Combate entre Fernando
Cruel e Felipe Moledas é
adiado para fevereiro de 2020
O combate entre o paulistano Fernando Cruel e o santista Felipe Moledas não será
mais disputado neste sábado
(19), em Mogi Mirim (SP), dentro da programação da terceira
edição do Arte do Boxe. Moledas apresentou um laudo médico – aceito pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) -, que

mostra que está com quatro
hérnias de disco. A nova data
da luta será em fevereiro de
2020, a ser definida entre os
dias 10 e 20. Moledas estará
no Clube Mogiano, na pesagem, para ser avaliado fisicamente, e também explicará os
motivos do cancelamento para
o público.
Página 6

Gabriel Medina pode
ser tricampeão
mundial em Portugal

Sérgio Jimenez

Barrichello quer mais um
bom resultado para encostar
nos líderes em Cascavel

Noite
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Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Delegado Waldir foi confirmado como líder do PSL

tinham 27 assinaturas, das quais
26 foram confirmadas na primeira lista, e 24, na segunda. Já a lista de assinaturas apresentada
ontem por Delegado Waldir foi
apresentada às 22h18, com 31
assinaturas – das quais 29 foram
confirmadas.
A definição da liderança foi
assegurada após validação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Na manhã de quinta-feira (17),
o parlamentar afirmou que a decisão sobre o líder do PSL caberia à Secretaria-Geral da
Mesa da Casa.
“É decisão da SecretariaGeral da Mesa. É o que diz o regimento”, afirmou Maia ao deixar o Ministério da Economia,
após reunião com o titular da pasta, Paulo Guedes, e o presidente
do Senado, Davi Alcolumbre,
para debater a agenda de governo pós-aprovação da reforma da
Previdência.
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admissões superaram as dispensas em 211.068.
A criação de empregos
totaliza 761.776 de janeiro a setembro, 6% a mais que no mesmo período do ano passado.

Depois de mais de um mês de
folga, a Stock Car volta à ativa
neste fim de semana (19 e 20)
para a disputa da nona etapa da
temporada 2019. A rodada dupla
desta vez será no autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). A
pista traz boas recordações para
o piloto Rubens Barrichello, da
equipe Mobil Full Time Sports.
“Adoro Cascavel. Foi o palco da minha primeira pole position em 2013.
Página 6
Rubens Barrichello animado
para correr em Cascavel
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Reino Unido e
União Europeia
chegam a acordo

Foto/ Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Neste domingo (20), a Bolívia terá eleições para a escolha de presidente, vice-presidente e para a renovação dos
cargos legislativos (senadores
e deputados).
O atual presidente, Evo
Morales, concorre ao quarto
mandato consecutivo, com
uma candidatura à reeleição
questionada pela oposição.
Em fevereiro de 2016,
Morales perdeu nas urnas um
referendo sobre a possibilidade de reeleição. Os bolivianos
votaram pelo “não”, com
51,3% dos votos. No entanto,
uma decisão do Tribunal Constitucional, em 2017, habilitou
Morales a seguir concorrendo
à reeleição indefinidamente,
alegando que é um direito humano o de “eleger e ser eleito”.
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Delegado Waldir
permanecerá como líder
do PSL na Câmara
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Bolivianos vão
às urnas no
domingo para
eleger
presidente

Beneficiada pelos serviços
e pela indústria, a criação de
empregos com carteira assinada atingiu, em setembro, o
maior nível para o mês em seis
anos. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério do Trabalho, 157.213 postos formais
de trabalho foram criados no
último mês. O indicador mede
a diferença entre contratações
e demissões.
A última vez em que a criação de empregos tinha superado esse nível foi em setembro de 2013, quando as

Gabriel Medina-SP
O MEO Rip Curl Pro Portugal
começou em Peniche e pode decidir os títulos mundiais de 2019, antes das etapas que irão fechar a temporada do World Surf League Championship Tour no Havaí. Para Gabriel Medina, o tricampeonato antecipado só será possível de acontecer,
se ele chegar na final em Supertubos, o que já conseguiu duas vezes
em oito participações nesta etapa. Já

a havaiana Carissa Moore tem
chances de conseguir o tetracampeonato nas semifinais da estreia
do CT feminino em Peniche.
São dois cenários que podem colocar Gabriel Medina em
um seleto grupo de apenas cinco surfistas que conseguiram
três títulos, desde o início do
Circuito Mundial de Surfe Profissional em 1976. Página 6
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Diretor do Instituto Butantan celebra
tratamento inovador contra o câncer
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP).
Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Expo Cristã (São Paulo): o vereador-presidente Eduardo Tuma
(PSDB) discursou pros dirigentes religiosos, sobre o Parlamento paulistano ter feito sua parte na aprovação da isenção do IPTU
e na anistia aos imóveis que abrigam igrejas e templos católicos,
protestantes, espíritas e os demais
.
PREFEITURA (SP)
Expo Cristã (São Paulo): o prefeito e candidato à reeleição
Bruno Covas (PSDB) discursou pros dirigentes religiosos, sobre ter sancionado isenção do IPTU e anistia aos imóveis de igrejas
e templos. O casal Sérgio e Adriana (Rede do Bem) agradeceu a
colaboração do prefeito de São Paulo
.
HISTÓRIAS
Pena que o Presidente da República Jair Bolsonaro acabou
podendo estar em São Paulo, ontem, na abertura da Expo Cristã.
Tivesse vindo, teria recebido das mãos de Eduardo Bravo (bispo
no Templo de Salomão da Igreja Universal e editor da revista
RENOVAÇÃO) o mais novo livro do bispo ...
.
DA
... Edir Macedo, 1º grande líder religioso a assumir abertamente a candidatura Bolsonaro 2018, tanto via IURD como via
rede Record (tv) e por tabela via partido político PRB (agora
REPUBLICANOS). Lançado pela UNIPRO Editora, o título do
livro tem tudo a ver com a vida familiar e política ...
.
POLÍTICA
de Bolsonaro: “Como Vencer Suas Guerras pela Fé”, com
subtítulo ‘descubra como enfrentar as batalhas no dia a dia. Nos
16 capítulos da 1ª impressão da 1ª edição (300 mil exemplares),
Edir Macedo aborda temas como “A Guerra no Céu”, “A Queda
do Homem”, Como o Diabo age Hoje”, ...
.
NO
... “Quando o Corpo se Transforma em Morada dos Demônios”, “Como o Diabo Interfere na Mente Humana”, “Resistir ao
Diabo é Rejeitar os Maus Pensamentos”, Estratégias do Diabo
contra os Cristãos”, “O Único Sentimento da Fé”, “Filhos de Deus
versus Filhos do Maligno”, ...
.
BRASIL
... “Salvo-Conduto para Pecar” ?, “O Diabo e o Púlpito”, “As
Armas da Nossa Guerra”, “Como Jesus Venceu o Diabo”, “Seu
Pecado Afeta a Todos”, “Numa Guerra Ninguém é Poupado” e “O
Prêmio da Guerra”. Em tempo: ao receber Bolsonaro (Templo
de Salomão), Edir disse: “você vai arrebentar”
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Exame
Na ocasião, o paciente, um
funcionário público aposentado,
morador de Belo Horizonte, em
Minas Gerais, recebeu a informação de que um exame de imagem realizado no HC constatou
que o linfoma em fase terminal,
que dava como prognóstico a ele
apenas mais um ano de vida, tinha entrado em remissão total,
ou seja, nenhum sinal de células
cancerígenas foi encontrado.
O mineiro recebeu alta no
último sábado (12) e deve retornar a Ribeirão Preto em três
meses para refazer os exames.
Ele só será considerado curado,
de fato, se durante os próximos
cinco anos não surgirem indícios de novas células cancerígenas, o protocolo usual no caso
desse tipo de doença.
O diretor do Instituto Butantan, vinculado à Secretaria da
Saúde do Estado, permanece
confiante que o tratamento é
definitivo. “Neste momento, não
há manifestação da doença. Ele

era cheio de nódulos linfáticos
pelo corpo. Sumiram todos. Ele
tinha uma dor intratável, dependia de morfina todo dia. É uma
história milagrosa e com final
muito feliz”, celebrou Dimas
Tadeu Covas.
Início do tratamento inovador
Por não reagir a nenhum
outro tratamento e estar muito debilitado, o paciente foi
selecionado para passar pela
terapia experimental como
último recurso, o chamado
“uso compassivo”. Ele foi incluído no protocolo de pesquisa e recebeu o novo tratamento com as chamadas células CAR-T no início do mês de
setembro, permanecendo em
observação no HC.
Nessa terapia, os linfócitos
T (um tipo de célula do sistema
imunológico) foram coletados
do sangue do próprio paciente e
alterados em laboratório para
que reconhecessem e atacassem

as células cancerígenas ou tumorais. Depois de cultivados e
multiplicados, eles foram injetados de volta ao corpo dele por
meio de infusão.
O paciente, que mal conseguia levantar da cama, em quatro dias depois de passar pelo
tratamento já não sentia mais
dores, em uma semana voltou a
andar e, vinte dias depois, os exames não detectaram células cancerígenas no organismo.
Mais voluntários
O grupo de pesquisadores
envolvido no tratamento inédito pretende, agora, iniciar um
protocolo de pesquisa com
um número maior de voluntários. “Já temos outros dois pacientes com linfomas de alto
grau em vias de receber a infusão de células reprogramadas”, destacou Renato Cunha,
coordenador do Laboratório
de Terapia Celular Avançada da
Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto.

Suspeito de assalto em aeroporto
é morto após fazer família refém
Após assaltarem um transportadora de valores no Aeroporto Internacional de Viracopos, na manhã de quinta-feira
(17), duas pessoas foram presas,
informou a Polícia Federal (PF)
em Campinas, interior de São
Paulo.
Segundo a assessoria da PF,
uma família foi feita refém no
bairro Vida Nova, próximo ao
aeroporto, por um dos suspeitos
de participar do assalto a um carro-forte em Viracopos. O homem que fez reféns uma mãe e

um bebê de 10 meses foi morto
por um atirador de elite da Polícia Militar.
O bebê não teve ferimentos,
mas a mãe, ferida na nádega, foi
socorrida e encaminhada ao
Hospital PUC-Campinas.
O assalto ocorreu no Terminal de Cargas, por volta das 9h50
de hoje. A quadrilha chegou ao
terminal pelo portão E24, usando duas caminhonetes semelhantes a veículos da Aeronáutica. Esses veículos tiveram os
pneus dilacerados na entrada do

portão e, mesmo assim, seguiram até o pátio do terminal e fizeram o assalto portando forte
armamento. A quadrilha fugiu
em duas caminhonetes que
aguardavam do lado de fora, informou a administradora do aeroporto.
Durante a ação criminosa, o
aeroporto foi fechado para pousos e decolagens. A administradora do aeroporto informou
que, mesmo não tendo ocorrido
nenhuma ação no terminal de
passageiros, as pessoas que em-

barcavam naquele momento tiveram que passar por nova inspeção de raio X por questões de
segurança.
A transportadora de valores
Brink's informou que está colaborando com as autoridades
para apuração da ocorrência,
mas não informou o estado de
saúde dos dois seguranças baleados. Um policial também
foi baleado e dois outros suspeitos de envolvimento no crime foram mortos. (Agência
Brasil)

Vacinação contra sarampo terá
‘Dia D’ neste sábado (19)
Neste sábado (19) acontece
o “Dia D” de vacinação contra
sarampo, com 4,3 mil postos de
saúde abertos das 8h às 17h, em
todo o Estado de São Paulo. A
iniciativa visa ampliar a adesão
à campanha em curso, que vai até
25 de outubro.
A imunização é destinada a
crianças entre 6 meses e 5 anos,
considerada a faixa etária mais
vulnerável a apresentar complicações pela doença. O públicoalvo da campanha deve ser levado aos postos de saúde, preferencialmente com a carteirinha
de vacinação, para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.
Serão mobilizados 28,4 mil
profissionais, além de 3,6 mil
postos fixos, com suporte de
cerca de 1,4 mil veículos, entre
carros, ônibus e barcos e mais
de 600 postos volantes.
Desde 7 de outubro, o Estado vacinou 17,7 mil crianças e
segue com a meta de imunizar
2,2 milhões de crianças.
“A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
Mantê-la em dia é a melhor forma de prevenção e, por isso, convocamos as mães, pais, familiares e responsáveis para levarem
os pequenos aos postos durante
esta campanha”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, José
Henrique Germann.
O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da tríplice aos 12 meses e também aos
15 meses para reforço da imunização com a tetraviral, que protege também contra varicela. Neste
ano, os bebês com menos de 12
meses também devem receber a
chamada “dose zero”, que não é
contabilizada no calendário.
A vacina é contraindicada

posto, com a carteira vacinal em
mãos, para que um profissional
de saúde verifique a necessidade
de aplicação, que ocorrerá de forma “seletiva”, ou seja, apenas em
quem tiver alguma pendência.
O Programa Estadual de Imunização prevê que crianças e adultos, com idade entre um ano a 29
anos, devem ter duas doses da vacina contra o sarampo no calendário. Acima desta faixa, até 59
anos, é preciso ter uma dose. Não
há indicação para pessoas com
mais de 60 anos, pois esse público potencialmente teve contato
com o vírus, no passado.
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Na última semana, a notícia
sobre o tratamento inovador
contra o câncer, feito com
células reprogramadas do
próprio paciente e inédito na
América Latina, ganhou destaque ao ser conduzido por
pesquisadores do Centro de
Terapia Celular (CTC) da
Universidade de São Paulo
(USP) em Ribeirão Preto, com
apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
Um dos integrantes da equipe é o diretor do Instituto
Butantan e coordenador do Centro de Terapia Celular e do Instituto Nacional de CélulasTronco e Terapia Celular, Dimas Tadeu Covas, ao lado do
coordenador do Laboratório de
Terapia Celular Avançada da
Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, Renato Cunha, e
de um time de profissionais do
HC de Ribeirão Preto, também
com apoio do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).

“Dia D” de vacinação contra sarampo
para bebês com menos de 6 me- de realizar o atendimento de
ses. A recomendação para os anafilaxia (reação alérgica grapais e responsáveis por crianças ve), caso necessário.
nessa faixa etária é evitar exposição a aglomerações, manter hiOutros públicos
gienização adequada, ventilação
A campanha também terá
adequada de ambientes, e sobre- uma segunda fase, neste ano. Será
tudo que procurem imediatamen- focada em jovens de 20 a 29 anos
te um serviço de saúde diante de e acontecerá entre os dias 18 e
qualquer sintoma da doença, 30 de novembro, quando acontecomo manchas vermelhas pelo cerá outro “Dia D”. Esse grupo
corpo, febre, coriza, conjuntivi- poderá receber a dose da tríplice
te, manchas brancas na mucosa ou da dupla viral (sarampo e rubucal. Somente um profissional béola), conforme a indicação do
de saúde poderá avaliar e dar as profissional de saúde.
recomendações necessárias.
Os municípios devem ainda
A Secretaria também orien- seguir realizando ações de blotou que as salas de vacinação fa- queio diante da notificação de
çam a triagem de crianças que casos da doença.
tenham alergia à proteína lacA vacina é contraindicada
toalbumina, presente no leite também para pessoas imunodede vaca, para que estas recebam primidas e gestantes. Pessoas
a dose feita sem esse compo- nascidas antes de 1960, na sua
nente. Para as crianças com maioria, já tiveram a doença na
alergia grave ao ovo, é reco- infância e possuem imunidade
mendável procurar orientação (proteção) por toda a vida, não
médica, para que a Vigilância necessitando ser vacinadas, conMunicipal agende o atendimen- forme diretriz do Ministério da
to em serviço apto a adminis- Saúde. As pessoas que tiverem
trar da vacina em ambiente
dúvidas quanto à imunização
controlado e com condições adequada devem procurar um

Cenário epidemiológico
O Centro de Vigilância Epidemiológica estadual realiza
monitoramento contínuo da circulação do vírus. Neste ano, até
o momento, há 6.861 casos confirmados laboratorialmente.
Considerando que o vírus já circula em todo o território paulista, conforme prevê no Guia de
Vigilância Epidemiológica do
Ministério da Saúde, a partir de
agora o Estado passa também
confirmar casos com base no
critério clínico-epidemiológico
(ou seja, com base em sintomas
e avaliação médica), englobando outros 1.758 casos.
Cerca de 57,1% do total de
casos se concentram na capital.
Para ver os dados completos,
por município, clique aqui. Neste ano, desde agosto, houve 12
mortes decorrentes de complicações pelo sarampo.
São consideradas pessoas
com condição de risco os portadores de doenças crônicas, como
diabetes, hipertensão e imunodeprimidos, que podem ficar mais
vulneráveis à infecção e evolução
com maior gravidade.

Obras de requalificação em ciclofaixas
acontecem em 59 vias da cidade
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e a Companhia de Engenharia de Tráfego, realiza obras de
requalificação em 23 ciclofaixas da cidade. Na segunda-feira
(14) , foram iniciadas as obras
na Avenida Forte do Leme, uma
das vias que compõem a ciclofaixa Parque São Lourenço, na

região da Subprefeitura São
Mateus, Zona leste.
Já na Zona Oeste, as intervenções começaram recentemente nas ruas Camargo e Alvarenga, que integram a ciclofaixa Camargo. Os serviços estão em fase de fresa e recape,
assim como a Rua Nelson da
Gama Oliveira, todas na região
da Subprefeitura Butantã. Atu-

almente, 59 vias que compõem
23 ciclofaixas passam por requalificação, somando 37,9
quilômetros de estruturas cicloviárias.
Vale ressaltar que, após a
conclusão do recapeamento,
será implantada a nova sinalização, com pintura em vermelho
aplicada apenas na aproximação
das travessias, proporcionando

maior atenção dos ciclistas aos
cruzamentos.
Serão instalados tachões a
cada metro, o que garante mais
segurança aos ciclistas. Há ainda previsão de obras de guias e
sarjetas conforme constatada a
necessidade. A CET está instalando faixas de vinil para comunicar a população sobre as obras
de requalificação.
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Setembro tem a maior criação
de emprego formal desde 2013
Beneficiada pelos serviços e
pela indústria, a criação de empregos com carteira assinada
atingiu, em setembro, o maior
nível para o mês em seis anos.
Segundo dados divulgados pelo
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho, 157.213
postos formais de trabalho foram criados no último mês. O
indicador mede a diferença entre contratações e demissões.
A última vez em que a criação de empregos tinha superado
esse nível foi em setembro de
2013, quando as admissões superaram as dispensas em
211.068.
A criação de empregos totaliza 761.776 de janeiro a setembro, 6% a mais que no mesmo
período do ano passado.

(26.918 postos).
O nível de emprego aumentou na construção civil (18.331
postos); na agropecuária (4.463
postos), no extrativismo mineral (745 postos) e na administração pública (492 postos). O
único setor que demitiu mais do
que contratou foram os serviços
industriais de utilidade pública,
categoria que engloba energia e
saneamento, com o fechamento
de 448 postos.
Tradicionalmente, a geração de emprego é alta em setembro, por causa da produção
da indústria para o natal e do
aquecimento do comércio e
dos serviços para as festas de
fim de ano. Na agropecuária, o
início da safra de cana-de-açúcar é a principal responsável
pela geração de empregos, principalmente no Nordeste.

Setores
Na divisão por ramos de atividade, sete dos oito setores
pesquisados criaram empregos
formais em setembro. O campeão foi o setor de serviços, com
a abertura de 64.533 postos, seguido pela indústria de transformação (42.179 postos). Em terceiro lugar, vem o comércio

Regiões
Todas as regiões brasileiras
criaram empregos com carteira
assinada em setembro. O Nordeste liderou a abertura de vagas,
com 57.035 postos, seguido
pelo Sudeste (56.833 vagas) e
pelo Sul (23.870 vagas). O Centro-Oeste criou 10.073 postos,

e o Norte abriu 9.352 vagas formais no mês passado.
Na divisão por estados, todas
as 27 unidades da Federação geraram empregos no mês passado. As maiores variações positivas no saldo de emprego ocorreram em São Paulo (abertura de
36.156 postos), em Pernambuco (17.630), em Alagoas
(16.529) e no Rio de Janeiro (13.957).
Rais
O Ministério da Economia
também divulgou os números da
Relação Anual de Informações
Sociais (Rais) de 2018. O ano
passado fechou com 46, 63 milhões de vínculos, 349,52 mil a
mais do que em 2017, o que corresponde a um aumento de 0,8%
nos postos com carteira assinada no país.
No ano passado, foram abertos na iniciativa privada 371.392
postos de trabalho com carteira
assinadaa, 1,02% a mais do que
em 2017. Houve crescimento
em quatro das cinco regiões do
país, com liderança para o Nordeste, onde a oferta de vagas subiu 1,21%. A segunda maior alta
foi registrada no Sul (1,1%), se-

guido pelo Norte (0,96%) e pelo
Sudeste (0,67%). Apenas no
Centro-Oeste, houve fechamento de postos de trabalho, com
queda de 0,52%.
Das 27 unidades da federação, 19 fecharam com desempenho positivo no emprego formal
– principalmente Maranhão,
Mato Grosso, Amapá, Santa Catarina e Amazonas.
O aumento no emprego foi
maior na faixa de trabalhadores
de 40 a 49 anos, com a abertura
de 258 mil vagas. Em segundo
lugar, vieram os empregados de
mais de 50 anos (153 mil vagas),
seguido pela faixa de 30 a 39
anos (83 mil vagas). A diferença
entre homens e mulheres diminuiu levemente, com o emprego feminino subindo de 40% em
2017 para 40,1% dos postos de
trabalho em 2018.
Em relação à escolaridade, o
maior crescimento foi registrado entre os trabalhadores com
ensino superior completo (458
mil vagas), seguido pelos que
têm o ensino médio (373 mil) e
o superior incompleto (69 mil).
Nos demais níveis de educação,
houve fechamento de vagas.
(Agência Brasil)

Pesquisa diz que empresas de saúde
têm crescimento mais consistente
Apesar de o número de empresas de alto crescimento ser
o menor da série histórica, iniciada em 2008, com 20.306
companhias enquadradas neste
conceito, alguns setores se destacam em manter o crescimento de forma consistente.
É o caso dos setores de saúde e de eletricidade e gás. Os
dados estão no estudo Demografia das Empresas e Empreendedorismo 2017, divulgada na
quinta-feira, (17) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2017, a taxa de entrada
das empresas no mercado ficou
em 15,2%. Por atividade econômica, as maiores entradas foram
no setor de eletricidade e gás,
com 23,3%; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, com 20,7%; e de atividades profissionais, científicas e técnicas: 20,1%.
As menores taxas de entrada
de empresas no mercado estão
nos setores que também apresentam as maiores taxas de sobrevivência. Indústria de transformação teve 11,0% de entrada e 89% de sobrevivência; comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas acusou entrada de 13% e sobrevivência de 87%; e o mercado de
indústrias extrativas registrou
13,1% de novas empresas e
86,9% do total permanecendo
em atividade. Na média entre
todos os setores, a taxa de sobrevivência dos empreendimentos em 2017 foi de 84,8%.
Já a taxa de saída das empresas do mercado foi de 15,7%,
com as maiores proporções no
setores de construção (20,8%);
outras atividades de serviços
(19,1%); e informação e comunicação (18,3%).
Taxa de saída
A menor taxa de saída foi anotada em saúde humana e serviços
sociais (9,1%), fazendo o setor ter
o maior saldo positivo no ano, ao

lado de eletricidade e gás, com
9,5 pontos percentuais cada.
De acordo com a técnica da
Coordenação de Cadastro e
Classificações do IBGE Denise
Guichard Freire, os dados indicam que os empresários têm visto oportunidade no mercado para
investir no setor de saúde, com
novos laboratórios, clínicas e
planos de saúde, por exemplo.
“A gente tem observado que
a área de saúde tem crescido
consistentemente. Ela tem tido
uma taxa de entrada superior à
de saída ao longo dos últimos
anos. Ou seja, tem aumentado o
total de empresas na área de saúde de forma consistente. Mesmo que outras atividades tenham
taxa de entrada maiores e saídas
maiores, a gente observou que
saúde tem se identificado um
nicho em que é possível se investir”, explicou Denise.
Alto crescimento
O ano de 2017 teve o menor
número da série histórica de
empresas de alto crescimento,
quando as 20.306 companhias
nesta condição somavam 2,5
milhões de pessoas assalariadas.
Elas representavam 0,5% das
empresas ativas e foram responsáveis por 7,9% das pessoas assalariadas.
O pico de empresas de alto
crescimento ocorreu em 2012,
com 35.206 (73,4%) a mais do
que o registrado em 2017. O
número vem diminuindo desde
2013, quando elas tinham cinco
milhões de pessoas assalariadas
(14,2% do total). A maior queda
ocorreu em 2015, quando foram
17,4% a menos empresas de alto
crescimento na comparação
com o ano anterior.
Segundo Denise, são consideradas de alto crescimento as
empresas que aumentam o número de pessoal assalariado em
mais de 20% por três anos seguidos e têm pelo menos dez
pessoas nesta condição no ano
inicial da análise. Ela explica que

esse tipo de empreendimento
tem puxado o saldo positivo de
pessoal assalariado.
Enquanto as empresas com
um a nove pessoas assalariadas
diminuíram em 216,3 mil pessoas (3,5%) na comparação entre 2014 e 2017, as com dez ou
mais assalariados, excluindo as
de alto crescimento, reduziram
em 3,8% o pessoal ocupado,
com 920,8 mil postos de trabalho a menos no período. Já as
empresas de alto crescimento
tiveram aumento de 171% no
pessoal assalariado de 2014
para 2017, com 1,6 milhão de
novos postos de trabalho.
Expansão
Na análise por porte, o IBGE
verificou que as empresas de alto
crescimento com entre dez e 49
pessoas ocupadas foram as que
mais cresceram, passando de
51,6% do total em 2008 para
55,2% em 2017.
As com 50 a 249 assalariados passaram de 39% para
36,7% no período e as grandes,
com mais de 250 pessoas assalariadas, respondiam por 9,3%
das empresas de alto crescimento em 2008. Em 2007, a proporção caiu para 8,1%.
Por área de atuação, as três
maiores participações relativas
entre as companhias de alto
crescimento em 2017 foram
comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas,
com 25,9%; indústrias de transformação, com 19%; e atividades administrativas e serviços
complementares, com 12,1% do
total de empresas de alto crescimento. O setor construção
passou de terceiro lugar em
2015 (11,2%) para o quarto em
2017 (9,2%).
Quando comparadas as companhias de alto crescimento dentro do total com dez ou mais
pessoas assalariadas, o setor de
destaque é o de atividades administrativas e serviços complementares, que figura em primei-

ro lugar nos três últimos anos
analisados, apesar da queda de
9,3% em 2015 para 8,1% em
2017. Segundo a técnica do
IBGE, esta seção envolve a prestação de serviços terceirizados.
Mão de obra
“O setor de atividade administrativa, que engloba também
serviços terceirizados prestados
às empresas, tem liderado nessa
questão das empresas de alto
crescimento. Porque é uma atividade intensiva em mão de obra.
Então, o empresário, ao invés de
contratar diretamente, prefere
contratar através de uma empresa, porque na hora de cortar é
mais fácil com atividade terceirizada, por exemplo, serviços de
limpeza, segurança, quando você
não quer contratar diretamente.
São empresas intermediadoras,
prestadoras de serviços”, argumenta Denise.
Ela destaca que as áreas de
informação e comunicação e a
de tecnologia também têm crescido e oferecido oportunidades
de emprego.
Por outro lado, a mobilidade de empresas para faixas inferiores quanto ao porte aumentou
nos últimos anos. Na comparação entre 2016 e 2017, enquanto 5% das companhias subiram
de faixa, 7,3% diminuíram o número de pessoal assalariado.
O estudo apontou também
uma tendência de queda nas chamadas “empresas gazelas”, que
são as de alto crescimento, que
têm entre três e cinco anos.
Em 2017, eram 2.422 empresas nessa categoria, 11,1% a
menos do que em 2016. Na comparação entre 2015 e 2016, a
queda foi de 23,5%. O pico
ocorreu em 2012, com 4.671
empresas nesta categoria.
Se entre 2008 e 2014, as
“gazelas” representavam 1% do
total de empresas com mais de
dez assalariados, em 2017 a
proporção caiu para 0,5%.
(Agência Brasil)

Bolivianos vão às urnas no
domingo para eleger presidente
Neste domingo (20), a Bolívia terá eleições para a escolha
de presidente, vice-presidente e para a renovação dos cargos legislativos (senadores e deputados).
O atual presidente, Evo Morales, concorre ao quarto mandato consecutivo, com uma candidatura à reeleição questionada pela
oposição.
Em fevereiro de 2016, Morales perdeu nas urnas um referendo sobre a possibilidade de reeleição. Os bolivianos votaram
pelo “não”, com 51,3% dos votos. No entanto, uma decisão do
Tribunal Constitucional, em 2017, habilitou Morales a seguir
concorrendo à reeleição indefinidamente, alegando que é um
direito humano o de “eleger e ser eleito”.
A oposição diz que Morales está desrespeitando o voto e a
escolha dos cidadãos no referendo de 2016.
Pesquisas
Há dois candidatos fortes e em polos opostos na Bolívia. De
um lado está Morales, do partido Movimento ao Socialismo, há
13 anos no poder. De outro lado está o ex-presidente Carlos
Mesa, do partido Comunidad Ciudadana. Além deles, participam
da disputa Óscar Ortiz, ex-senador, e Chi Hyun Chung, um pastor
evangélico coreano-boliviano.
Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos aponta para uma vitória em primeiro turno de Morales, com cerca de 40% dos votos;
contra 22% dos votos para Mesa. No caso de a votação ir a segundo turno, Morales receberia, de acordo com a pesquisa, 47%
dos votos, contra 39% de Mesa.
Outra sondagem, realizada pela Universidad Mayor de San
Andrés, prevê um primeiro turno mais apertado entre os candidatos, com 32% para Evo e 27% para Mesa. Neste caso, a votação iria a segundo turno.
Óscar Ortiz tem cerca de 10% dos votos e Chi Hyun Chung,
6%. Os indecisos são cerca de 8% dos votantes. A Bolívia nunca
teve eleições em segundo turno.
Os candidatos não podem mais fazer atos de campanha. (Agência Brasil)

Reino Unido e União
Europeia chegam a acordo
O Reino Unido chegou a acordo com a União Europeia sobre
o Brexit. O presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker eo primeiro-ministro britânico Boris Johnson já anunciaram ter o acordo fechado, tendo sido alcançada uma solução para
a questão das Irlandas.
O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, encontrase em Bruxelas, reunido com Juncker num encontro protocolar,
e deverá também fazer um anúncio do novo acordo.
“Apesar de lamentar profundamente o resultado do referendo de 23 de junho de 2016, continuo a acreditar que a União
Europeia é melhor servida se houver uma saída ordenada e amigável do Reino Unido da nossa União”, escreveu Jean-Claude
Juncker em uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, publicada no Twitter.
“No entanto, a ratificação do acordo de saída tem sido difícil
no Reino Unido. De modo a ajudar o primeiro-ministro britânico a garantir a maioria necessária na Câmara dos Comuns, as
negociações com o Reino Unido foram retomadas em setembro
deste ano”, explicou.
De acordo com o presidente da Comissão Europeia, as negociações estão focadas no protocolo para a Irlanda e “procuraram
identificar uma solução mutuamente satisfatória que dê resposta
às circunstâncias específicas dessa ilha”.
“Os negociadores discutiram também a Declaração Política
que estabelece o enquadramento da futura relação entre a União
Europeia e o Reino Unido”, avançou Juncker.
“Acredito que é o momento de completar o processo de retirada e seguir em frente, tão rapidamente quanto possível, para
[proporcionar] as negociações sobre a futura parceria da UE com
o Reino Unido”, concluiu, na carta endereçada ao presidente do
Conselho Europeu.
Novo acordo
Boris Johnson também já anunciou no Twitter o que já considera um “grande novo acordo”.
“Agora o Parlamento deverá concluir o Brexit no sábado para
que possamos seguir em frente com outras prioridades como o
custo de vida, o serviço nacional de saúde, os crimes violentos e
o nosso ambiente”, declarou o primeiro-ministro britânico.
(Agência Brasil)

Brasil tem 4,5 milhões de empresas,
número em queda desde 2014
O Brasil tinha, em 2017,
4.458.678 empresas, com 38,4
milhões de pessoas ocupadas,
sendo 31,9 milhões na condição
de assalariadas e 6,5 milhões de
sócios ou proprietários. É o que
mostram dados divulgados na
quinta-feira, (17), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), na pesquisa Demografia das Empresas e Empreendedorismo 2017.
Segundo o estudo, a taxa de
sobrevivência das companhias,
ou seja, que permaneceram
abertas após pelo menos um
ano, ficou em 84,8%.
O levantamento considera somente as entidades empresariais,
excluindo todos os órgãos públicos, empresas públicas, entidades
sem fins lucrativos, Microempreendedor Individual (MEI) e Organização Social (OS).

Segundo a técnica da Coordenação de Cadastro e Classificações do IBGE Denise Guichard Freire, os dados apontam
para um menor dinamismo no
mercado.
“Nos últimos anos, se observa que as empresas têm entrado
cada vez menos no mercado,
isso reflete, sim, um menor dinamismo, mas também tem saído muita empresa, então com
isso tem aumentado a taxa de
sobrevivência dentro das companhias ativas”, disse.
A taxa de entrada no mercado
ficou em 15,2% e a de saída em
15,7%, gerando um saldo negativo de 22,9 mil empresas no mercado, o que representa um decréscimo de 0,5% no número de empresas em atividade no país. Denise ressalta que o movimento não
é uniforme no país todo.
“Em 2016, por exemplo,

você tinha uma taxa de entrada
inferior à de saída em todo o
país, em todas as regiões. Mas,
em 2017 a gente observa que,
nas regiões Centro-Oeste e Norte, você já tem unidades da federação em que o movimento de
entrada é superior ao de saída.
No Nordeste já está empatando.
Então, a gente observa que a economia ainda estava um pouco fraca em 2017, mas já estava começando a recuperar um pouco
o fôlego”, argumenta.
Enquanto o Sul e o Sudeste
registraram as maiores taxas de
sobrevivência - 86,6% e 85% -,
as maiores taxas de entrada e
saída foram nas regiões Norte
(19% e 18,8%), Centro-Oeste
(17,2% e 16,4%) e no Nordeste
(16,9% para ambas).
Menos da metade das empresas abertas no Brasil na última
década sobreviveram por mais de

cinco anos. A pesquisa Demografia das Empresas começou a
ser feita em 2008 e, desde então, o melhor ano em termos de
nascimento de empresa que se
mantiveram por mais de cinco
anos foi 2008, com 47,8% das
companhias abertas naquele ano
permanecendo por mais tempo.
Os dados mais recentes disponíveis para a avaliação de cinco anos, referentes a 2012, mostram que, das empresas abertas
naquele ano, 39,8% sobreviveram ao quinto ano no mercado.
O pior ano para abertura de
empreendimentos foi 2010,
com taxa de sobrevivência no
médio prazo de 39%.
Para o curto prazo, 2013 foi
o pior ano para o nascimento de
empresas, com 71,9% de sobrevivência após um ano. Das empresas abertas em 2008, 81,5%
sobreviveram ao primeiro ano.

Na série histórica, o melhor
saldo foi registrado no ano de
2010, com 262.695 empresas a
mais no mercado. O pior ano foi
2014, quando o saldo ficou negativo em 217.687 empresas.
O número de empresas ativas variou de 4.077.662 em
2008, chegando ao ápice de
4.775.098 em 2013, e diminuindo desde então, voltando ao
patamar de 2010.
Apesar do saldo de companhias entrando e saindo do mercado
se manter negativo desde 2014,
o pessoal ocupado assalariado
nessas empresas se mantém positivo a longo dos anos, com 360
mil empregados a mais em 2017.
Na análise por porte, 46,2%
das empresas ativas em 2017
não tinham nenhum pessoal ocupado assalariado, contando apenas com os sócios ou proprietário; 43,6% tinham de um a nove;

e 10,2% tinham dez ou mais pessoas assalariadas. A média dos
rendimentos ficou em 2,6 salários mínimos.
Na distribuição do pessoal
assalariado por tipo de empresa, os setores que mais empregam são o de comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas, com 8,8 milhões
de pessoas, seguido de indústrias de transformação, com 7,2
milhões, e atividades administrativas e serviços complementares, com 3,5 milhões.
O setor com a maior entrada
de pessoal assalariado também
foi o comércio, reparação de
veículos automotores e motocicletas, com 263.861 pessoas,
assim como a maior saída, de
138.522, e também o maior saldo, com 125.339 pessoas assalariadas no setor em 2017.
(Agência Brasil)
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Delegado Waldir permanecerá
como líder do PSL na Câmara
Maia descarta “ordem”
entre projetos do governo
ao Congresso
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia,
disse que não há ordem prioritária entre os projetos de reforma administrativa, tributária e
de regulamentação da regra de
ouro, com limitação do crescimento das despesas obrigatórias. A afirmação foi feita
após reunião com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, e o
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no Ministério da
Economia, em Brasília.
“Discutimos só a pauta econômica, os projetos que o governo está organizando para serem encaminhados ao Congresso Nacional nas próximas
semanas. Não tem ordem. Todas [as reformas] são relevantes. Uma engrenagem se encaixa na outra”, disse.
Segundo ele, Câmara e Senado devem trabalhar para a “reestruturação do Estado brasileiro”. “Vamos trabalhar pela
comissão mista da reforma tributária, vamos organizar a PEC
(Proposta de Emenda à Constituição) dos gatilhos dos gastos públicos da regra de ouro e
administrativa para que cada
uma comece em uma Casa.
Além da PEC, tem projetos de
lei que podem começar em
cada casa”, disse.
Maia disse que a reforma
tributária é necessária para eliminar distorções. “O setor pro-

dutivo é parte do sistema, mas
precisa entender que há uma
distorção muito grande, onde
alguns setores não pagam imposto no Brasil e outros pagam
demais. Todos esses setores
foram muito patrióticos na reforma da Previdência porque
não foram atingidos. Então,
agora, é normal que um sistema tributário novo, com a simplificação do sistema, se transfira carga tributária. Quem não
paga passa a pagar e quem paga
muito vai pagar, de forma equilibrada, menos”, disse.
Reforma da Previdência
O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do
governo no Senado, que também
participou da reunião, disse que
a expectativa é que a reforma da
Previdência seja votada na
próxima terça-feira (22). “Temos ambiente de amplo apoio
no Senado Federal”, disse.
Segundo ele, na reunião foi
feita uma apresentação sobre a
agenda do governo pós-reforma da Previdência, mas os detalhes ainda serão discutidos
com os parlamentares na
próxima segunda-feira. “Na
quarta-feira, após a votação da
Previdência, o governo vai
apresentar a sua agenda, que
passa pela regra de outro, reforma administrativa”, disse.
(Agência Brasil)

Brasil tem novo
mandato em
Conselho de Direitos
Humanos da ONU
O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu na
quinta-feira, (17) os 14 membros para mandato de 2020 a
2022. O Brasil, que concorreu à
reeleição para uma das cadeiras,
foi referendado por 153 votos número bastante superior ao que
a disputa exigia. A ministra da
Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, ressaltou
a conquista. “Tivemos mais votos
do que em 2016, quando fomos
eleitos com 137”, afirmou.
A eleição, que ocorreu em
Nova York, nos Estados Unidos,
foi concorrida. De acordo com
a ata do encontro divulgada pelo
órgão internacional, houve uma
disputa por assentos na América
Latina, na região Ásia-Pacífico
e na Europa Ocidental.
O pedido da Venezuela, que
passa por crises políticas, econômicas e sociais, para ocupar
uma cadeira no conselho também foi aprovado. O país recebeu 105 votos e ocupará o lugar
de Cuba à mesa.
A participação dos recémeleitos passa a valer a partir do
dia 31 de dezembro, e o mandato dura 3 anos. Mas isso não é
garantia de permanência no conselho. Os países-membros se
reúnem a cada quatro meses para
avaliar o respeito aos direitos
humanos de seus membros, e
realizam uma votação. Caso

transgressões graves sejam relatadas, o país-membro pode ter
seu mandato finalizado prematuramente, e outro país da mesma
região passa a ocupar a cadeira.
Conselho
O Conselho de Direitos Humanos é formado por 47 países,
que se reúnem anualmente em
Genebra. A organização tem
como finalidade a promoção e a
proteção dos direitos humanos
em escala global, e tem o poder
de lançar investigações sobre
denúncias de abuso ou desrespeito à dignidade humana e aos
direitos básicos.
No total, 193 países fazem parte da ONU. Mas o comitê permite que apenas cerca de 25% parti cipem como
membros.
Estados Unidos
O presidente americano Donald Trump decidiu, em 2018,
abandonar o conselho. Apoiada
por Israel, Nikki Haley, então
representante do governo norteamericano, chamou o órgão de
“hipócrita e egoísta, que ridiculariza os direitos humanos”. A
decisão veio após manifestações do conselho sobre o que
chamou de “crise humanitária”
na fronteira dos Estados Unidos
e críticas à política de imigração adotada por Trump. (Agência Brasil)

A Secretaria-Geral da Mesa
da Câmara dos Deputados confirmou nesta tarde a manutenção
do deputado Delegado Waldir
(GO) como líder do PSL na
Casa. Uma lista com 29
assinaturas foi validada e manteve o parlamentar no cargo.
Ontem (16), o deputado
Eduardo Bolsonaro (SP) apresentou duas listas para assumir
a liderança do partido: a primeira às 21h50 e a segunda às
22h27. Ambas continham 27 assinaturas, das quais 26 foram
confirmadas na primeira lista, e

24, na segunda. Já a lista de assinaturas apresentada ontem por
Delegado Waldir foi apresentada às 22h18, com 31 assinaturas – das quais 29 foram confirmadas.
A definição da liderança foi
assegurada após validação do
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Na manhã desta quinta-feira
(17), o parlamentar afirmou que
a decisão sobre o líder do PSL
caberia à Secretaria-Geral da
Mesa da Casa.
“É decisão da Secretaria-

Geral da Mesa. É o que diz o regimento”, afirmou Maia ao deixar o Ministério da Economia,
após reunião com o titular da
pasta, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para debater a agenda de
governo pós-aprovação da reforma da Previdência.
Liderança
Pelo Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, para
ocupar o cargo de líder é preciso receber o apoio formal de
metade dos parlamentares da

bancada mais um. Cada partido
tem autonomia para fazer a troca de líder quantas vezes quiser.
Geralmente, há um rodízio no
cargo, e os parlamentares costumam ser mantidos por, pelo
menos, um ano. Os líderes podem ser definidos por eleição
interna da bancada ou por aclamação. Somente os partidos
com pelo menos cinco integrantes têm direito à liderança.
Segundo o deputado Delegado Waldir, haverá uma nova eleição para liderança do PSL em
fevereiro. (Agência Brasil)

STF encerra 1º dia de julgamento
sobre prisão em segunda instância
O Supremo Tribunal Federal
(STF) encerrou o primeiro dia
do julgamento sobre a validade
da execução provisória de condenações criminais, conhecida
como prisão em segunda instância. Na tarde de quinta-feira,
(17) foram ouvidas as manifestações da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) e dos partidos
que também entraram com as
ações para anular as prisões. Os
votos dos 11 ministros, além da
manifestação da ProcuradoriaGeral da República (PGR), serão proferidos na sessão de
quarta-feira (23).
A Corte começou a julgar
definitivamente três ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs), relatadas pelo ministro Marco Aurélio e protocoladas pela OAB, pelo PCdoB e
pelo antigo PEN, atual Patriota.
Durante as sustentações, o
advogado Juliano Breda, representante da OAB, reafirmou que a
entidade pede o respeito à Constituição. Segundo Breda, o propósito dos constituintes foi impedir
o cumprimento da pena antes do

fim de todos os recursos.
“O entendimento da OAB é no
sentido da reafirmação da Constituição da República. É no sentido da reafirmação da independência e da liberdade do Poder Legislativo. Entende a OAB que em
nome da f orça normativa da
Constituição, em nome da afirmação histórica das garantias constitucionais, a ação declaratória
deve ser julgada procedente”, defendeu Breda.
O advogado José Eduardo
Cardozo, ex-ministro da Justiça
e representante do PCdoB, afirmou que o texto constitucional
é claro ao definir que trânsito
em julgado significa uma decisão irrecorrível.
“Podemos discordar da
Constituição, podemos dizer
que ela é retrógrada, que é atrasada, mas é essa Constituição
que juramos defender. Essa
Constituição cidadã que nos garante o Estado de Direito. Por
isso, há que se respeitar a Constituição”, disse.
O partido Patriota mudou seu
entendimento. De acordo com o

advogado Heracles Marconi
Goes Silva, a Corte deve dar uma
“decisão satisfatória à sociedade”
diante dos “novos ares” após o
processo eleitoral. “Não deixo de
ser garantista por defender o posicionamento punitivista do partido Patriota”, disse Silva.
Entenda
O entendimento atual do Supremo permite a prisão após
condenação em segunda instância, mesmo que ainda seja possível recorrer a instâncias superiores. No entanto, a OAB e os
partidos sustentam que o entendimento é inconstitucional e
uma sentença criminal somente
pode ser executada após o fim
de todos os recursos possíveis,
fato que ocorre no STF e não na
segunda instância da Justiça, nos
tribunais estaduais e federais.
Dessa forma, uma pessoa condenada só vai cumprir a pena após
decisão definitiva do STF.
A questão foi discutida recentemente pelo Supremo ao
menos quatro vezes. Em 2016,
quando houve decisões tempo-

rárias nas ações que estão sendo julgadas, por 6 votos a 5, a
prisão em segunda instância foi
autorizada. De 2009 a 2016,
prevaleceu o entendimento
contrário, de modo que a sentença só poderia ser executada
após o Supremo julgar os últimos recursos.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o julgamento terá impacto na situação de
4,8 mil presos com base na decisão do STF que autorizou a prisão em segunda instância. Os
principais condenados Operação
Lava Jato podem ser beneficiados, entre eles, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
preso desde 7 de abril do ano
passado, na Superintendência
da Polícia Federal em Curitiba, após ter sua condenação por
corrupção e lavagem de dinheiro confirmada pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), no caso do tríplex do
Guarujá (SP), além do ex-ministro José Dirceu e ex-executivos de empreiteiras. (Agência Brasil)

Secretaria-Geral decidirá sobre
liderança do PSL na Câmara
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia,
disse na quinta-feira, (17) que
cabe à Secretaria-Geral da Mesa
da Casa decidir quem é o líder
do PSL, após alas opostas do
partido apresentarem listas com
assinaturas de parlamentares
para a definição da liderança.
“É decisão da SecretariaGeral da Mesa. É o que diz o regimento”, afirmou Maia ao deixar o Ministério da Economia,
após reunião com o titular da
pasta, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para debater a agenda de
governo pós-aprovação da refor-

ma da Previdência.
Segundo Maia, a secretaria
vai checar as assinaturas e informar quem é o líder do partido.
Estão na disputa o atual ocupante do cargo, deputado federal
Delegado Waldir (GO), e o deputado Eduardo Bolsonaro (SP).
Integrantes do PSL têm sido
alvo de investigações sobre suspeitas de uso indevido de recursos do Fundo Partidário. O presidente Jair Bolsonaro e um grupo de deputados da legenda pediram mais transparência sobre
as contas da sigla. Na sexta-feira (11), Jair Bolsonaro e 21 parlamentares do partido requere-

ram ao Diretório Nacional do
PSL informações sobre o uso de
recursos.
Áudio divulgado pelas
revistas Época e Crusoé mostra
o presidente Bolsonaro conversando com um interlocutor sobre a lista de assinaturas para a mudança na liderança do partido. Na manhã
de hoje, ao deixar o Palácio
da Alvorada, o presidente
classificou a gravação de
“desonestidade”. “Eu falei
com deputados, eles gravaram? Deram uma de jornalista? Eu converso com deputados. Eu não trato publicamen-

te desse assunto, converso
individualmente, se alguém
grampeou o telefone, primeiro,
é uma desonestidade”, disse.
Para o presidente da Câmara, a crise interna no PSL não
atrapalha a tramitação de matérias. Ele acrescentou que acredita que as divergências não vão
durar muito tempo. “Acredito
que há um ambiente de modernização do Estado brasileiro
que contamina a maioria absoluta daquela Casa. Não são brigas internas do partido A ou B
que vão atrapalhar o prosseguimento da nossa pauta”, afirmou.
(Agência Brasil)

TSE aprova com ressalvas contas de
PSB e PSDB da campanha de 2014
Cinco anos após as eleições
majoritárias de 2014, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) aprovou na quinta-feira, (17), com
ressalvas, as contas de campanha
do diretório nacional do PSDB,
referentes a todos os cargos, e
as contas de campanha do diretório nacional do PSB referentes ao cargo de presidente da
República.
No caso do PSDB, as ressalvas se deram devido a irregularidades da ordem de R$ 34,1
milhões, 9,08% dos mais de R$
375 milhões gastos. Em relação ao PSB, foram constatadas
pela área técnica do TSE mais
de R$ 4,1 milhões em irregularidades, 3,8% dos R$ 108,2
milhões gastos pelo partido na
campanha presidencial. As contas de campanha do candidato
do partido à presidência da
República, Aécio Neves, já haviam sido aprovadas com ressalvas pelo tribunal este mês.
As quantias irregulares são
quase na totalidade provenientes
de recursos privados, pois, à
época ainda era permitido doações de campanha por pessoas
jurídicas. Por esse motivo, apenas R$ 7 mil devem ser devolvi-

dos aos cofres públicos, pelo
PSDB, decidiu o TSE.
Entre as mais de 15 irregularidades constatadas nas contas
do PSDB estão a ausência de
extratos bancários definitivos,
doações de empresas fora das
regras de faturamento bruto do
ano anterior, ausência de conformidade da doação com os valores declarados ao TSE, e despesas realizadas após as eleições.
Nas contas do PSB, foram
constatadas irregularidades
como omissão de despesas,
existência de contrato com valor superior ao pagamento efetivamente comprovado, apresentação de nota fiscal que não traz
o total dos valores repassados,
pagamento duplicado de despesa sem que tenha sido demonstrada a devolução dos valores, e
divergências entre prestadores
de contas e na identificação de
fornecedores.
As contas do PSB foram
aprovadas com ressalvas por unanimidade. No caso do PSDB,
porém, dois ministros votaram
pela desaprovação: Edson Fachin
e Rosa Weber. Ambos consideraram que o valor das irregularidades seria alto demais para

permitir a aprovação.
“Enfatizo que o valor bruto é
muito relevante, mais de R$ 34
milhões, o que, somado à existência de omissão de receitas na
ordem de R$ 1.587.660,00, por
força da divergência entre os
extratos bancários apresentados
e os valores declarados na prestação de contas, conduz à rejeição das contas”, afirmou Rosa
Weber, que ficou vencida.

Em 2014, o PSDB teve
como candidato à presidência
da República o então senador,
atual deputado, Aécio Neves,
que ficou em segundo lugar. O
PSB teve como primeiro candidato Eduardo Campos, que
morreu em um acidente aéreo
durante a campanha e foi substituído por Marina Silva, terceira colocada no primeiro turno.
(Agência Brasil)
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São Paulo, sexta-feira, 18 de outubro de 2019
QGP Química Geral S.A.
CNPJ nº 01.272.356/0001-47 – NIRE 35.300.535.073
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de Agosto de 2019
Local, data e hora: sede social, na Estrada João Hermano Pessin, KM 5,5, Laranjal Paulista-SP, no dia 05/08/2019, às 9h00.
Presenças e convocação: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social e a totalidade dos membros da
diretoria. Mesa: Silvestre Custódio Neto, presidente; Jeferson Leandro Furtado, secretário. Deliberações da Ordem do dia:
por unanimidade, aprovam a alteração do endereço onde é Rua Genebra nº 344, Bloco A, Bairro Canudos; para Rua Genebra
nº 344, bairro Canudos, Novo Hamburgo-RS, com NIRE 43900729266 e CNPJ 01.272.356/0003-09; Aprovam a alteração da
redação do objeto social para acrescentar os seguintes objetos: Fabricação e comercialização de adubos e fertilizantes
organominerais e inorgânicos; Fabricação e comercialização de resinas termoplásticas e termofixas; Fabricação e comercialização desinfetantes, domissanitários, sabões e detergentes sintéticos, produto de limpeza e polimento; e Fabricação e
comercialização de adesivos e selantes; e Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo I.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Assinaturas: Mesa:
Silvestre Custódio Neto – presidente; Jeferson Leandro Furtado – secretário. Acionistas: SFG – Participações em Negócios,
Administração, Planejamento e Gestão Empresarial Ltda. Silvestre Custódio Neto José Henrique Santanna Bertin; José
Henrique Santanna Bertin. Diretores Presentes: Silvestre Custódio Neto, Jeferson Leandro Furtado. Anexo I – Estatuto
Social. Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo: (I) SFG – Participações em Negocios, Administração,
Planejamento e Gestão Empresarial Ltda, CNPJ 08.140.636/0001-40, representada pelos seus sócios administradores
Silvestre Custodio Neto, RG nº 10.428.868-SSP, CFP nº 048.577.028-86, e José Henrique Santanna Bertin, RG nº
30.273.434-X SSP/SP e CPF nº 366.369.018-02. (II) Silvestre Custódio Neto, acima qualificado. Únicos sócios desta
Sociedade. Deliberou-se alterar o endereço da filial como segue: 1. na cidade de Novo Hamburgo-RS, na Rua Genebra nº
344, bairro Canudos, com Nire 43900729266 e CNPJ nº 01.272.356/0003-09. 2. Em face das deliberações acima, consolida
o Estatuto Social doravante transcrita: Estatuto Social. Artigo 1º. A (“Companhia”), sociedade anônima de capital fechado,
será regida pelo presente Estatuto Social, por Acordo de Acionistas arquivado na sede social e pela Lei 6.404/76 (“Lei das
S.A.”). Artigo 2º. A Companhia tem sede na Estrada João Hermano Pessin, s/nº, Km 5,5, Bairro Morro Alto, Laranjal Paulista-SP. Artigo 3º. Poderá criar e extinguir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou do exterior.
§ único: A Companhia matem duas filiais: a) Novo Hamburgo-RS, na Rua Genebra, 344, Bairro Canudos, com Nire 43900729266
e CNPJ nº 01.272.356/0003-09. b) Franca-SP, na Avenida Wilson Bego, 380, Distrito Industrial, como NIRE 35905693280 e
CNPJ nº 01.272.356/0004-90. Artigo 4º. A sociedade tem por objeto as seguintes atividades: a. Indústria e comércio de
produtos químicos em geral. b. Industrialização para terceiros. c. Importação e exportação de produtos químicos em geral.
d. Representação por conta própria e de terceiros e. Comercialização de couros e derivados. f. Compra, venda e distribuição
de solventes. g. Prestação de serviços a terceiros. h. Demais atividades conexas. i. Formulação agroquímica de terceiros,
misturas de ativos agroquímicos, manipulação e industrialização de defensivos agrícolas e suas misturas. j. Fabricação e
comercialização de adubos e fertilizantes organominerais e inorgânicos. k. Fabricação e comercialização de resinas termoplásticas e termofixas. l. Fabricação e comercialização desinfetantes, domissanitários, sabões e detergentes sintéticos,
produto de limpeza e polimento. m. Fabricação e comercialização de adesivos e selantes Artigo 5º. O prazo de duração da
Companhia é indeterminado. Capitulo II – Capital Social e Ações: Artigo 6º. O capital social da Companhia é de
R$ 19.093.604,00, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 19.093.604 de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. § Único. È vedada à Companhia a emissão de partes beneficiárias. Artigo 7º. As ações são indivisíveis em
relação à Companhia e a cada uma das ações ordinárias corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral. Capitulo III – Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos
uma vez por ano, no curso dos 4 primeiros meses subsequentes ao término de cada exercício social, e, extraordinariamente
sempre que os interesses sociais assim exigirem. § 1º: As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria, podendo,
também, ser convocadas nas hipóteses previstas no Artigo 123, § Único, da Lei das S.A. A convocação deverá especificar a
data, hora, ordem do dia e local da assembleia. § 2º: O Presidente da Assembleia Geral será escolhido, dentro os presentes,
pela maioria dos acionistas presentes, podendo ser acionista ou não da Companhia, observado o disposto em acordo de
acionistas arquivado na sede social. O Presidente deverá instalar as Assembleias Gerais e indicar o Secretário, que pode ser
acionista ou não. § 3º: todas as deliberações serão tomadas por acionistas representando a maioria de votos, exceto: (I) se
a legislação vigente estabelecer quórum mais elevado, que deverá ser expressamente mencionados na ata da Assembleia
Geral em questão; (II) se previsto de forma distinta em acordo de acionistas arquivado na sede social. § 4º: As deliberações
dos acionistas serão lavradas em atas a serem devidamente assinadas pelos presentes, bastando as assinaturas dos titulares dos votos necessários para se atingir quórum exigido para aprovação da deliberação. Capitulo IV – Administração
da Companhia: Artigo 9º. A Administração da Companhia compete à Diretoria, na forma da Lei das S.A., deste Estatuto
Social e de acordo de acionistas arquivados na sede social. § 1º: Os diretores da Companhia deverão observar, no exercício
de suas funções, os acordos de acionistas, assim como os planos de negócios e/ou os orçamentos anuais aprovados pelos
acionistas. § 2º: Os diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro próprio,
dentro de 30 dias. Artigo 10º. A Diretoria da Companhia será composta por até 3 membros, acionistas ou não, incluindo um

SARAIVA LIVREIROS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que se realizará no dia 31 de
outubro de 2019, às 11h, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar, Pinheiros, São Paulo/
SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aumento do valor do capital autorizado da Companhia e consequente
alteração do artigo 8º do Estatuto Social; e (ii) inclusão de regra estatutária conferindo poderes ao Conselho de Administração
da Companhia para, dentro do limite do capital autorizado, emitir bônus de subscrição. Informações Gerais: 1. A participação
do Acionista poderá ser (i) pessoal ou (ii) por procurador devidamente constituído, de acordo com o previsto na Instrução CVM
nº 481/09, conforme alterada. 2. Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações de emissão da
Companhia, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição ﬁnanceira depositária responsável
pelos serviços de ações escriturais da Companhia, e/ou agente de custódia, consoante o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os
acionistas deverão se apresentar antes do horário previsto para o início da AGE, conforme indicado neste Edital de Convocação,
portando os seguintes documentos: - Acionistas Pessoas Físicas: documento de identiﬁcação com foto (RG, RNE, CNH ou,
ainda, carteiras de classe proﬁssional oﬁcialmente reconhecidas); e comprovante da titularidade das ações de emissão da
Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição ﬁnanceira escrituradora e/ou agente de custódia após a data de
28 de outubro de 2019; - Acionistas Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e
da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); documento
de identiﬁcação com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia,
devidamente atualizado, expedido por instituição ﬁnanceira escrituradora e/ou agente de custódia após a data de 28 de outubro
de 2019; - Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social
do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/
ou procuração); documento de identiﬁcação com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de
emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição ﬁnanceira escrituradora e/ou agente de custódia após
a data de 28 de outubro de 2019. 3. Estão disponíveis, na sede da Companhia e no endereço eletrônico da Companhia (www.
saraivari.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), para consulta dos
acionistas, cópias dos documentos a serem discutidos na AGE, bem como aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.
São Paulo, 15 de outubro de 2019. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho de Administração. (16, 17 e 18/10/2019)

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1017303-08.2017.8.26.0004. O MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Renato Guanaes Simões
Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Keler Alberto deAlmeida Tavares, RG 1785216, CPF 607.488.77134, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando a cobrança de R$ 25.511,74 (julho/2019), referente às notas
promissórias, vencidas, não pagas e protestadas, emitidas em razão do Instrumento Particular de Confissão
de Dívida, em anexo aos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação
e intimação por edital para, em 03 dias, efetuar o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens
(suficientes) à penhora; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, 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. 745-A do CPC. Fica também intimado o réu do arresto já efetuado sobre a quantia de R$ 624,77,
para, no prazo de 05 dias, comprovar a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, § 3º e 5º, do CPC). Em
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, aos 08 de outubro de 2019.

EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0061348-49.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sérgio da Costa Leite,
na forma da Lei, etc.FAZ SABERa Mi Young Lee, RG V5392434-0, CPF 227.667.118-13, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado
Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 56.675,55 (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 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 11 de outubro de 2019.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 14ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO
DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 14ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA
S.A. (“CRI”, “Emissão”, “Titulares dos CRI “e “Securitizadora” respectivamente), nos termos da Cláusula XII do Termo de
Securitização dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 14ª Série da 1ª emissão da Securitizadora (“Termo de Securitização”)
a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 07 de novembro de 2019, às
11h00min., na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, SP, para deliberarem sobre os seguintes itens da
Ordem do Dia: (i) Realização, ou não, de aporte, pelos Titulares dos CRI, tendo em vista a necessidade de recomposição do Fundo
de Aporte, constituído na Conta do Patrimônio Separado, na Assembleia Geral de Titulares do CRI (“AGT”) realizada em 26 de
outubro de 2016, tendo em vista que a Securitizadora identiﬁcou que o Fundo de Aporte não possui recursos suﬁcientes para
fazer frente a todas as despesas do Patrimônio Separado descritos nos Documentos da Operação. Os Titulares dos CRI poderão
se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes,
inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações
devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja
feita com certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e
voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), por e-mail, para: gestao@isecbrasil.com.br e contencioso@pentagonotrustee.
com.br. Favor apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem
como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 17 de outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A

Jornal O DIA SP
Diretor Industrial e de Pesquisa, um Diretor Administrativo, um Diretor Comercial, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral, com mandato unificado de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § 1º: No caso da vacância no cargo de qualquer
membro da Diretoria em razão do impedimento, afastamento ou renúncia, convocar-se-á a Assembleia Geral para deliberar
sobre a eleição de substituto para o respectivo prazo de mandato, que deverá coincidir com o mandato dos demais membros
da Diretoria. § 2º: Os Diretores receberão a remuneração que lhes for atribuída pela Assembleia Geral. § 3º: As reuniões da
Diretoria deverão ser convocadas com antecedência mínima de 5 dias a realizar-se-ão com a presença da maioria absoluta
dos Diretores, também se a considerando como presente aquele que estiver, na ocasião, representado por escrito por outro
Diretor. § 4º: Independentemente das disposições do § Terceiro, acima, qualquer reunião da Diretoria na qual estejam presentes todos os membros será considerada devidamente convocada e instalada. § 5º: A Diretoria preparará minuta de Plano
de Negócios e Orçamento Anual do exercício em curso, que será submetido à aprovação dos acionistas reunidos em
Assembleia Geral. § 6º: A Diretoria executará o Plano de Negócios e Orçamentos anuais. § 7º: Os diretores estão isentos de
prestar caução e permanecerão no cargo e no exercício efetivo de seu mandato e de suas funções até a designação e posse
de substituídos. Artigo 11º. A Companhia será representada, em todos os atos, (I) pela assinatura conjunta de dois Diretores,
desde que um dos mesmos seja Diretor Comercial ou o Diretor Administrativo, (II) pela assinatura conjunta de um Diretor e
um procurador, desde que um dos mesmos seja Diretor Comercial ou o Diretor Administrativo, e (III) pela assinatura isolada
de um Diretor, para atos relevantes, desde que expressa e especificamente autorizado pela Assembleia Geral para assinatura
de determinados documentos, nos termos de ata de Assembleia Geral. A representação da sociedade pelo Diretor Industrial
e de Pesquisa deverá ser em conjunto com Diretor Comercial ou com o Diretor Administrativo. Artigo 12º. São expressamente
vedados, sendo nulos e ineficazes em relação á Companhia, os atos praticados por Conselheiros, Diretores, procuradores ou
empregados, em negócios estranhos ao objeto social, neles incluída a prestação de fiança, aval, endosso ou qualquer
garantia não relacionada ao objeto social ou que sejam contrários ao disposto neste Estatuto Social e em acordo de acionistas arquivados na sede social da Companhia. Artigo 13º. As funções executivas da administração da Sociedade serão
exercidas pela Diretoria, a quem competirá assegurar o funcionamento normal da Sociedade e a consecução dos objetivos
sociais, praticando todos os atos e operações necessários e julgados convenientes à realização das atividades e operações
a que a mesma se propõe, como também exercer as demais funções que lhe são ou venham a ser validamente atribuídas
pela Assembleia Geral. Capitulo V – Conselho Fiscal: Artigo 14º. A Sociedade terá um conselho Fiscal, cujo funcionamento
não será permanente, composto de 3 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, e que só será instalado por deliberação da Assembleia Geral, nos casos e forma previstos em Lei. § 1º: A Assembleia Geral, que deliberar
sobre o Conselho Fiscal, elegerá seus membros e fixará a respectiva remuneração. § 2º: Cada período de funcionamento do
Conselho Fiscal será encerrado na Assembleia Geral Ordinária subsequente á de sua instalação. § 3º: No caso de vacância
do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará o cargo; não havendo suplente, a Assembleia Geral
deve ser convocada para deliberar de membro para ocupar o cargo vago. Capitulo VI – Exercício Social e Resultados:
Artigo 15º. O exercício social coincidirá com o ano calendário e encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano. Ao final de
cada exercício social serão levantadas as demonstrações financeiras de acordo com o disposto na legislação e as seguintes
regras devem ser observadas quanto à distribuição de lucros: (I) Os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de
renda devem ser deduzidos do resultado do exercício social; e (II) O lucro líquido, ajustado na forma do artigo 202 da Lei
das S.A., terá a seguinte destinação: (a) 5% serão destinados para a constituição de uma reserva legal, que não excederá a
20% do capital; (b) um mínimo de 25% do saldo de lucro líquido do exercício, obtido após a dedução referida no item (a)
acima, será distribuído como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas da Companhia; e (c) a parcela remanescente de
lucro líquido, se houver, terá a destinação deliberada em Assembleia Geral. Artigo 16º. A Sociedade poderá levantar balanços intermediários, em qualquer época do ano, e (a) distribuir os resultados intercalares ou intermediários neles apurados,
procedendo na forma do disposto neste Estatuto Social, em acordo de acionistas, arquivado na sede social e na Lei das S.A.,
assim como (b) pagar aos acionistas Juros sobre Capital Próprio. Capitulo VII – Acordo de Acionistas: Artigo 17º. A
Companhia e os acionistas observarão os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo nulas e ineficazes em
relação á Companhia quaisquer deliberações da Assembleia Geral e/ou da Diretoria que contrariem o disposto em acordo
de acionistas arquivado em sua sede. § 1º: O presidente da Assembleia Geral não computará qualquer voto proferido com
infração a acordo de acionista arquivado na sede da Companhia. § 2º: A Companhia não registrará nos livros sociais, sendo
nula e ineficaz em relação á Companhia, aos acionistas e a terceiros, a transferência ou oneração de quaisquer ações em
violação a acordo de acionistas arquivado na sede Companhia. Artigo 18º. A Companhia manterá disponível aos acionistas
em sua sede cópias dos contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de
ações ou de outros títulos de valores mobiliários de emissão da Companhia. Capitulo VIII – Foro de Eleição: Artigo 19º.
Para solução de qualquer controvérsia, litígio questão, dúvida e divergência envolvendo este Estatuto, as partes elegem Foro
da Comarca de São Paulo-SP, como único competente, renunciando a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados
que sejam. Capitulo IX – Liquidação da Companhia: Artigo 20º A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos
em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for caso
instalará o Conselho Fiscal, que funcionará durante esse período com observância das formalidades legais. Laranjal Paulista/
SP, 08/08/2019. JUCESP – Registro sob o nº 543.753/19-0 em 14/10/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 9ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 9ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA
S.A. (“CRI”, “Emissão”, “Titulares dos CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos da Cláusula Treze do Termo de
Securitização dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 9ª Série da 1ª emissão da Securitizadora (“Termo de Securitização”)
a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 07 de novembro de 2019,
às 10h00, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, SP, para deliberarem sobre os seguintes itens da
Ordem do Dia: (i) Pagamento dos honorários e a forma de arrecadação dos respectivos recursos, conforme Notiﬁcação enviada à
Securitizadora, pelo escritório Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados, através de seu procurador Penteado
de Castro Advogados, e disponibilizada aos Titulares dos CRI via e-mail em 15/10/2019; (ii) possibilidade, ou não, de dação em
pagamento, aos Titulares dos CRI, do Imóvel registrado sob a matrícula nº 19.061 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Barreiras/BA, que integra o Patrimônio Separado, para encerramento dos CRI da Emissão; e (iii) realização, ou não, de aporte,
pelos Titulares dos CRI, tendo em vista a necessidade de recomposição do Fundo de Aporte, constituído na Conta do Patrimônio
Separado, na AGT realizada em 01/11/2017, tendo em vista que a Securitizadora identiﬁcou que o Fundo de Aporte não possui
recursos suﬁcientes para fazer frente a todas as despesas do Patrimônio Separado descritos nos Documentos da Operação; e (iv)
Ratiﬁcar o acordo celebrado em 11 de abril de 2019 no âmbito do Processo nº 0506070-81.2018.8.05.0146, em trâmite perante
a 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Juazeiro/Bahia, cujo objetivo foi o encerramento
dos processos administrativos 1106180003750, 1106160103490, 110617006397, 16/061903-3 e 17/029928-7 de anulação do
registro da 7ª Alteração Contratual da SPE Panorama em trâmite perante a JUCEB com a consequente declaração de validade
da 7ª alteração contratual da SPE Panorama, bem como registro da constituição da 8ª Alteração Contratual. Os Titulares dos CRI
poderão se fazer representar na AGT por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes,
inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações
devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum
seja feita com certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação
e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), por e-mail, para: gestao@isecbrasil.com.br e contencioso@pentagonotrustee.
com.br. Favor apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem
como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 17 de outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.
D

D

D

D D

(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U3DXOR6pUJLR6DQWRV3LQKHLUR-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD&DPLGRV&RPpUFLRGH3URGXWRV1DWXUDLV(LUHOL(33 &13-
 TXH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$OKHDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 IHYHUHLURGH
 GHFRUUHQWHGR&RQWUDWRSDUD'HVFRQWRGH5HFHEtYHLV&RQGLo}HV5HJXODGRUDVQ 2SHUDomRLQWHUQDQ
 (VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRV
GLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGR
YDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGR
DUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &OiXGLR3HUHLUD)UDQoDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R
*(5621/,0$'(2/,9(,5$5*&3)TXH+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSOROKHDMXL]RXDomR
GH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 RXWXEURGH UHSUHVHQWDGDSHOR&RQWUDWRGH(PSUpVWLPRGH&UpGLWR
3HVVRDOQ(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRX
UHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGR
UHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDVTXDQWLDVEORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWHGH5
5H5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'( 9,17( ',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $GLOVRQ $SDUHFLGR 5RGULJXHV &UX]
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 6+$+522=$+0('%UDVLOHLUR6ROWHLUR9HQGHGRU&3)TXH
OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH %$1&2 %5$'(6&2 6$ REMHWLYDQGR D
TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR &DSLWDO GH
*LUR &RQWUDWR GH Q  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D
IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX
HPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  *XVWDYR +HQULTXH %UHWDV 0DU]DJmR
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R :(/721$3$5(&,'2',$6$5$8-2%UDVLOHLUR&3)TXHR
PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU 129$ 6$17$ )e &21)(&d®(6 '(
5283$6 /7'$ FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5
 VHWHPEUR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR
GHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGD
DGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
 TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

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 17/
10/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: B50547 - CONTRATO: 1181641231529 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1598 - AG GUARAPIRANGA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA PHILIPE DE VITRY, N° 68, APARTAMENTO 43, 4°
ANDAR OU 5° PAVIMENTO, BLOCO D, CONDOMINIO DRACENA , JARDIM SANTA
JOSEFINA , NO 32° SUBDISTRITO, CAPELA DO SOCORRO , SÃO PAULO - SP.
CABENDO -LHE DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA NO
ESTACIONAMENT O DESCOBERTO .
LUZIA YONEKO OGAWA, BRASILEIRA, SECRETARIA , CPF: 012.203.338-83, CI:
14351324 SSP SOLTEIRO(A)
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
17 - 18 - 21/10/2019
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ISEC SECURITIZADORA S.A - (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR
DE 01/09/2017). CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949. Rerratiﬁcação ao Edital de Primeira
Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Agronegócio da 3ª
Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - A ISEC SECURITIZADORA S.A., na qualidade de emissora
dos Certiﬁcados de Recebíveis Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão, vem, por meio deste, RETIFICAR, o edital de
convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis de Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão,
publicados nos dias 04, 07 e 08 de outubro de 2019 no Jornal O Dia SP, de modo que passe a constar a informação correta
referente qual seja, a SLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA (“Agente Fiduciário”), ﬁduciario@slw.com.br, ﬁcando
ratiﬁcadas as demais informações contidas no edital. São Paulo, 16 de Outubro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.
Edital de Campanha Salarial e Provisão Financeira - 2020. Data Base 1º de Janeiro. Sindicato dos Empregados Operacionais e Administrativos das Empresas de Segurança, Vigilância e seus Anexos de
São Paulo - SINDSUP - Base Territorial: Intermunicipal. Sede: Rua Do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Centro - São
Paulo-SP. CNPJ. 73.322.810/0001-38, Fone: 11 3115 2845. Edital de Convocação para Assembléias Gerais
Extraordinárias da Categoria Profissional. Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores da categoria profissional, associados e não associados, representados por este sindicato, que laborem
em sua base territorial, empregados operacionais e/ou administrativos das empresas de vigilância, segurança privada, segurança eletrônica, curso de formação de vigilante e guarda patrimonial; tanto os que
trabalham diretamente vinculados às empresas do ramo quanto os que trabalham nas empresas orgânicas
(empresas com atividade econômica principal diversa da vigilância e segurança e que utilizem empregados do quadro funcional próprio para tais serviços especializado), para, na forma estatutária, reunirem-se
em Assembléias Gerais Extraordinárias da Categoria Profissional, que serão realizadas no dia 31/10/2019,
nos seguintes locais e horários: às 10:00 h em 1ª Convocação, em São Caetano do Sul, na Rua Marechal
Deodoro nº 27- Centro; às 12:00 h em 1ª Convocação, em Santo André, na Av. Quinze de Novembro nº
442 - Centro; às 14:00 h em 1ª Convocação, em São Bernardo do Campo, na Rua Coral, 336 - Jardim do
Mar; às 16:00 h em 1ª. Convocação, em Diadema, na Rua Amélia Eugênia nº 98 - Vila Conceição; às 18:00
h em 1ª. Convocação na sede do sindicato, em São Paulo à Rua do Ouvidor, 54 - 2º andar, ou na falta de
quorum regimental, cada uma das Assembléias se realizará uma hora após em segunda convocação nos
mesmos locais, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
01) deflagração da campanha salarial da categoria para o ano de 2020, com data base em 1º de Janeiro, com
manutenção das conquistas pré-existentes, devidamente adaptadas à nova lei trabalhista e acréscimos de
direitos e melhorias aos tra
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L gue
3258 0273
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DO
CAVALO DE PURO SANGUE LUSITANO ABPSL
CNPJ – 01.371.158/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos dos artigos 47, 50, 51, 58, 59 e 60 do
Estatuto Social da Associação Brasileira de Criadores
do Cavalo Puro Sangue Lusitano, ficam convocados os Senhores
Associados Efetivos Criadores e Sócios Remidos da Associação para
se reunirem no dia 03 de dezembro de 2019, no período das 10:00 às
17:00 horas, na sede social localizada na Rua General Jardim, 618,
Conjunto 62, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para votar
na eleição dos membros que deverão compor o Conselho Deliberativo
do biênio 2020/2022. São Paulo, 01 de Novembro de 2019. Ismael
Gonçalves da Silva - Presidente do Conselho Deliberativo.

(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U$GLOVRQ$SDUHFLGR5RGULJXHV&UX]
-XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )$= 6$%(5 D *0 7HUUDSODQDJHP /WGD &13-
  TXH %DQFR &DWHUSLOODU 6$ OKH DMXL]RX DomR GH %XVFD H $SUHHQVmR FRP SHGLGR GH /LPLQDU
REMHWLYDQGR RV VHJXLQWHV EHQV $  (VFDYDGHLUD +LGUiXOLFD '/ 0DUFD &DWHUSLOODU DQR  VpULH
&$7'+:+-H% (VFDYDGHLUD+LGUiXOLFD'40DUFD&DWHUSLOODUDQRVpULH&$7'&-%&
DOLHQDGRV ILGXFLDULDPHQWH &RQFHGLGD D OLPLQDU H HVWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU
HGLWDO SDUD HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJDU R GpELWR GH 5  DEULO GH   VRE SHQD GH
FRQVROLGDUVH D SURSULHGDGH H D SRVVH SOHQD GR EHP QR SDWULP{QLR GD UHTXHUHQWH DUW    GR 'HF OHL 
DOWHUDGR SHOD /HL   SRGHQGR DLQGD QR SUD]R GH  GLDV D IOXLU DSyV R SUD]R VXSUD RIHUHFHU UHVSRVWD
VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi
FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &DUROLQD %HUWKROD]]L
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  '52*$5,$ 6$.$0272 /7'$ &13-  TXH OKH
IRLSURSRVWDXPDDomRGH (;(&8d®2'(7Ì78/2(;75$-8',&,$/ SRU SDUWH GH3$13+$50$ ',675,%8,
'25$ '( 0(',&$0(1726 /7'$ REMHWLYDQGR D FREUDQoD GD GtYLGD GH 5 D VHU DWXDOL]DGD
UHSUHVHQWDGR SRU  GXSOLFDWDV PHUFDQWLV UHODFLRQDGDV H DQH[DV DRV DXWRV(QFRQWUDQGRVH D H[HFXWDGD HP
OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX
UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV
H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH
FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR1R
FDVR GH UHYHOLD VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPD GD OHL1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH 

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 0RQLWyULD  3UHVWDomR GH
6HUYLoRV5HTXHUHQWH3RQWLILFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXOR3XFVS5HTXHULGR)HUQDQGD$OLFH5XL]-DFRE
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7RP$OH[DQGUH%UDQGmRQDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 D R  )HUQDQGD $OLFH 5XL] -DFRE &3)   TXH )XQGDomR 6mR 3DXOR PDQWHQHGRUD GD
3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH &DWyOLFD GH 6mR 3DXOR OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5 
PDUoR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV HP &XUVR GH (VSHFLDOL]DomR
$SHUIHLoRDPHQWR H ([WHQVmR HP 3URFHVVR &LYLO (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGR
GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE
SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6 6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHRXWXEURGHH

(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(7(5&(,526,17(5(66$'26&2035$=2'( '(= ',$6H[SHGLGR
QRV DXWRV GR 352& 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD GH )D]HQGD
3~EOLFD GR )RUR &HQWUDO ± )D]HQGD 3~EOLFD$FLGHQWHV (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  2WDYLR 7LRLWL 7RNXGD QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5$7(5&(,526,17(5(66$'261$/,'(TXHR D &203$1+,$3$8/,67$'(
75(160(75232/,7$126PRYHXPD'HVDSURSULDomR'HVDSURSULDomRSRU8WLOLGDGH3~EOLFD'/
GH'HVDSURSULDomRFRQWUD$QJHOD0DULDGD6LOYDHRXWUDREMHWLYDQGRDGHVDSURSULDomRGRLPyYHOVLWXDGRQD
5XD/RUHQ]R6DOLPEHQLQH9LOD6mR-RVp6mR3DXOR63FRQWULEXLQWHQGHFODUDGR
GH XWLOLGDGH S~EOLFD SHOR 'HFUHWR (VWDGXDO Q GH  GH VHWHPEUR GH  3DUD R OHYDQWDPHQWR GRV
GHSyVLWRVHIHWXDGRVIRLGHWHUPLQDGDDH[SHGLomRGHHGLWDOFRPRSUD]RGH GH] GLDVDFRQWDUGDSXEOLFDomR
QRÏUJmR2ILFLDOQRVWHUPRVHSDUDRVILQVGR'HF/HLQRTXDOSRUH[WUDWRVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGR
QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH 

(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5HJLQDGH2OLYHLUD0DUTXHVQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 526$1$9$&,7(%UDVLOHLUR6ROWHLUD5*&3)FRPHQGHUHoR
j 5XD 3ULQFHVD ,VDEHO  %URRNOLQ 3DXOLVWD &(3  6mR 3DXOR  63 0$,.( .:,(. %UDVLOHLUR &DVDGR 5*
 &3)  FRP HQGHUHoR j $YHQLGD GRV %DQGHLUDQWHV  DS  3ODQDOWR 3DXOLVWD &(3
6mR3DXOR63TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU6RFLHGDGH
%HQHILFHQWH6mR&DPLOR(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&
IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGR
SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH
R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH
DLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWR
YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD
LQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

(',7$/'(&,7$d23URFHVVR)tVLFRQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
 /LTXLGDomR  &XPSULPHQWR  ([HFXomR 5HTXHUHQWH )XQGDomR GH 5RWDULDQRV GH 6mR 3DXOR 5HTXHULGR 1DWDOLD )UHLUH
GH0RXUD(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD(/$,1()$5,$(9$5,672
-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD1DWiOLD)UHLUHGH0RXUD &3)
  TXH )XQGDomR GH 5RWDULDQRV GH 6mR 3DXOR HQWLGDGH PDQWHQHGRUD GDV )DFXOGDGHV ,QWHJUDGDV 5LR %UDQFR OKH
DMXL]RXDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOREMHWLYDQGRRUHFHELPHQWRGDTXDQWLDGH5 DEULOGH 
UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDQRULXQGRGR&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV
(GXFDFLRQDLV (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D H[SHGLomR GH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHP
GLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYH
FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH
FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV
RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR3DXORGHVHWHPEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (GXDUGR 7RELDVGH$JXLDU0RHOOHUQD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5,$&+5,67,1$0$5,$12*8,0$5(6%UDVLOHLUR&DVDGD5*
 &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH %DQFR
%UDGHVFR 6$ DOHJDQGR HP VtQWHVH TXH VH WUDWD GH H[HFXomR IXQGDGD HP GtYLGD RULXQGD GH FRQWUDWR GH SUHVWDomR
GH VHUYLoRV HGXFDFLRQDLV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
GRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDGtYLGDGH YLQWHHVHWHPLOQRYHFHQWRVHFLQTXHQWDHVHLVUHDLVHRLWRFHQWDYRV 
TXHGHYHUiVHUDWXDOL]DGDDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRDFUHVFLGDGRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGDSDUWHH[HTXHQWH
DUELWUDGRVHP GH]SRUFHQWR VREUHRYDORUDWXDOL]DGRGRGpELWRFRQIRUPHSHGLGRLQLFLDO&DVRR D H[HFXWDGR D
HIHWXH R SDJDPHQWR QR SUD]R DFLPD DVVLQDODGR RV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV VHUmR UHGX]LGRV SHOD PHWDGH DUW 
  GR &3&  1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 35$=2 3$5$ (0%$5*26 
TXLQ]H GLDV~WHLVFRQWDGRVGRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOFRQIRUPHUGHFLVmRGLVSRQLELOL]DGDQDLQWHUQHW
$'9(57Ç1&,$6 1R SUD]R SDUD HPEDUJRV UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR GR D  H[HTXHQWH H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH
 WULQWD SRU FHQWR  GR YDORU HP H[HFXomR DFUHVFLGR GH FXVWDV H GH KRQRUiULRV GH DGYRJDGR SRGHUi R D
H[HFXWDGR D  YDOHUVH GR GLVSRVWR QR DUW  H  GR &3& ,QGHIHULGD D SURSRVWD VHJXLUVHmR RV DWRV H[HFXWLYRV
QRVWHUPRVGRDUWGR&3&2QmRSDJDPHQWRGHTXDOTXHUGDVSDUFHODVDFDUUHWDUiRGLVSRVWRQRDUW
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 0028210-91.2019.8.26.0100. O Dr. Tom
Alexandre Brandão, Juiz 2ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a CLAUDIO JOSÉ ROCHA,
portador da cédula de identidade RG nº 1.451.780-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 331.529.778-91 e sua
esposa INAMAR ROCHA, que CONDOMINIO GARAGEM AUTOMATICA DA LUZ, inscrito no CNPJ sob
nº 53.819.082/0001-67, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum Cível (Liquidação / Cumprimento /
Execução), julgada procedente, ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando os réus em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra,
pague o débito de R$ 69.419,54 a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios,
também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei.
J - 17 e 18/10
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS PROCESSO nº 0013592-07.2011.8.26.0009 O Dr. LUIZ FERNANDO
RODRIGUES GUERRA, Juiz da 38ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a corré Maria Eugenia
Romaska Correia, que Jeferson Ferreira Martins , Monitória, p/ o recebimento de R$ 537.928,20 Encontrandose 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,
proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários
advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos
termos do artigo 701 do CPC. Não sendo apresentado os embargos, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 17 e 18/10
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção de Usucapião, PROCESSO Nº
1068633-52.2014.8.26.0100 (USUC 871) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Abilio da Silva Pereira, Carmen Garrido Ferreira, Mauricio Ferreira
Queiroz, Eloísa Setubal Queiroz, Maggi Bussolitti, Isabel Padilha Bussolitti, Maria Vicentina Campos Calda,
João Edudóxio Salles Filho, Aristóteles de Luca, Olga Bellochio de Luca, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Sérgio Ricardo Montanini e Rosemeire de Souza Montanini ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Rodeio, nº 800, 248 F, 248 G Vila Aricanduva,
38º Subdistrito Vila Matilde - São Paulo SP, com área de 300,00 m², contribuinte nº 057.051.0020-5, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 17 e 18/10
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Sérgio Jimenez
campeão do Jaguar I-PACE
eTROPHY com 3 vitórias, 3 poles e 9 pódios em dez corridas
disputadas. Com este desempe-

nho, Jimenez ganhou o título e o
teste na Fórmula E, como parte
da premiação.
O piloto agora volta a com-

petir na segunda temporada do
Jaguar I-PACE eTROPHY com a
equipe Jaguar Brazil Racing ao
lado de Cacá Bueno.
“Os engenheiros elogiaram,
inclusive na comparação de dados que eles tinham dos pilotos
principais. Em termos de velocidade, foram somente 11 voltas
rápidas hoje, já que o carro do teste tem a bateria da primeira geração da Fórmula E e duração entre
20 e 25 minutos. Vamos voltar
focados para o Jaguar I-PACE
eTROPHY, mas quem sabe para a
temporada 2020/2021 possamos
sonhar em cavar uma vaga aqui na
Fórmula E”, disse Jimenez.
A abertura da temporada
2019/2020 do Jaguar I-PACE
eTROPHY será no dia 22 de novembro em Ad Diriyah, na Arábia Saudita.

Foto/Carsten Horst

Barrichello quer mais um bom resultado
para encostar nos líderes em Cascavel

Piloto tem uma pole e duas vitórias em Cascavel pela Stock Car
Depois de mais de um mês de mar Beux, em Cascavel (PR). A
folga, a Stock Car volta à ativa pista traz boas recordações para
neste fim de semana (19 e 20) o piloto Rubens Barrichello, da
para a disputa da nona etapa da equipe Mobil Full Time Sports.
temporada 2019. A rodada dupla
“Adoro Cascavel. Foi o palco
desta vez será no autódromo Zil- da minha primeira pole position

em 2013 e já ganhei duas vezes
lá”, comentou o piloto do Stock
Car #111, que venceu na pista paranaense em 2014 e 2016.
Barrichello também elogiou
o traçado de 3,058 km e sete curvas, dentre elas a Curva do Bacião, conhecida como a “Eau
Rouge brasileira”, inclinada em
180 graus e que surge após uma
reta em descida. Contornada a
quase 200 km/h, é famosa por
possuir o maior raio entre os autódromos do Brasil, com quase
300 metros de extensão.
“A pista de Cascavel é uma
das mais desafiadoras do campeonato e isso é uma coisa muito
boa. A curva do Bacião é uma das
preferidas dos pilotos. Com o
Stock Car, é realmente muito
desafiador”, destacou o piloto
que vem de uma vitória na etapa
passada, no Velopark (RS).
Barrichello já venceu quatro
vezes este ano e está em quarto

lugar na classificação do campeonato. O objetivo agora é lutar
por bons pontos também na corrida 1, para encostar nos líderes.
“A gente vem de um ano em
que temos mostrado muita competitividade, principalmente na segunda corrida. Mas agora nessa reta
final do campeonato, precisamos
de muitos pontos. Então, queremos melhorar mais para marcar o
maior número de pontos possíveis. Assim, podemos descontar a
diferença dos líderes para chegar
na etapa final em condições de brigar pelo título”, reforçou o campeão da Stock Car de 2014.
Os treinos em Cascavel terão
início na sexta-feira (18). No
sábado, o classificatório acontecerá às 13h30 e será exibido ao
vivo no www.globoesporte.com/
stockcar. No domingo, as provas
terão suas largadas às 11 horas e
meio-dia, com transmissão ao
vivo do SporTV.

Combate entre Fernando
Cruel e Felipe Moledas é
adiado para fevereiro de 2020
Foto/Bob Donask

Primeiro campeão mundial
nos carros de turismo 100% elétricos, Sérgio Jimenez realizou
o seu tão aguardado teste na Fórmula E. Na quinta-feira (17), em
Valência, na Espanha, o piloto
brasileiro guiou o carro da Panasonic Jaguar Racing e gostou
bastante da sua primeira experiência na categoria elétrica.
“Foi muito bacana e estou
muito contente pela oportunidade de andar em um Fórmula E,
campeonato que junto com a F1
são os mais importantes do mundo. Gostaria de agradecer todos
da equipe Jaguar Brazil Racing,
ZEG Energia Renovável e iCarros por termos conquistado o título neste ano e com isso ganharmos de prêmio essa experiência
fantástica”, diz Jimenez.
O piloto paulista sagrou-se

Foto/ Jaguar Brazil Racing

Sérgio Jimenez comemora resultado
do teste com a Jaguar Racing

Fernando Cruel
O combate entre o paulistano Fernando Cruel e o santista
Felipe Moledas não será mais
disputado neste sábado (19),
em Mogi Mirim (SP), dentro
da programação da terceira edição do Arte do Boxe. Moledas
apresentou um laudo médico –
aceito pelo Conselho Nacional
de Boxe (CNB) -, que mostra
que está com quatro hérnias de
disco. A nova data da luta será
em fevereiro de 2020, a ser
definida entre os dias 10 e 20.
Moledas estará no Clube Mogiano, na pesagem, para ser avaliado fisicamente, e também
explicará os motivos do cancelamento para o público.
O combate colocará em disputa, na nova data, dois títulos
internacionais: Continental das
Américas (ABF – American
Boxing Federation) e Sul-Americano (WBC - World Boxing
Council), vagos na categoria
Peso Meio Médio até 66kg.
Fernando Cruel estará, também, defendendo o título brasileiro do Conselho Nacional

de Boxe (CNB), em que é campeão desde 2017.
Cruel é considerado um
dos principais pugilistas da atual geração no Brasil e comanda a promotora Cruel Fight,
que terá dois representantes no
evento: o paulistano Paulo Tebar, o “Sniper”, e Erick Resedá,
de São José dos Campos (SP).
Tebar lutará pelo título brasileiro do CNB, vago na categoria
Super Leve, diante de Daniel
Lima, o “Sem Massagem”, combate em 10 rounds. Já pelo card
amador, Resedá enfrentará Nathan Batista, na categoria Elite
69kg, em 3 rounds.
O Arte do Boxe terá início
às 16h, no Clube Mogiano,
realizado pela academia Arte
da Luta, Mike Promotions,
Clube Mogiano e supervisão
do CNB, com patrocínio da
Syngre Betclub. A programação contará com um total de
12 combates. Acompanharão
os confrontos os campeões
mundiais Éder Jofre e Miguel
de Oliveira.

O MEO Rip Curl Pro Portugal começou em Peniche e pode
decidir os títulos mundiais de
2019, antes das etapas que irão
fechar a temporada do World
Surf League Championship Tour
no Havaí. Para Gabriel Medina, o
tricampeonato antecipado só será
possível de acontecer, se ele chegar na final em Supertubos, o que
já conseguiu duas vezes em oito
participações nesta etapa. Já a havaiana Carissa Moore tem chances de conseguir o tetracampeonato nas semifinais da estreia do
CT feminino em Peniche.
São dois cenários que podem
colocar Gabriel Medina em um
seleto grupo de apenas cinco surfistas que conseguiram três títulos, desde o início do Circuito
Mundial de Surfe Profissional
em 1976. O primeiro foi o australiano Mark Richards, tetracampeão em 1979/80/81/82. O segundo foi o californiano Tom
Curren em 1985/86/90. Aí veio
Kelly Slater repetindo o feito
logo nos primeiros anos da divisão do circuito em Championship
Tour e Qualifying Series, em
1992, 94 e 95, com 23 anos de
idade somente. O maior fenômeno da história do esporte, ainda
faturou outros oito títulos, sendo o único a emendar um pentacampeonato consecutivo em
1994/95/96/97/98, quando re-

solveu dar um tempo no Circuito Mundial.
O havaiano Andy Irons (in
memoriam) foi o terceiro a igualar um tricampeonato seguido em
2002/03/04, como Mark Richards havia conseguido no início do
Circuito Mundial. Já o último a
entrar nesta lista foi o australiano Mick Fanning, campeão em
2007, 2009 e 2013. São duas
possibilidades para Gabriel Medina entrar neste grupo já no
MEO Rip Curl Pro Portugal, antes mesmo do Billabong Pipe
Masters, que fecha a temporada
2019 em dezembro no Havaí.
Para isso, precisa chegar na
final em Supertubos, o que já
conseguiu duas vezes, ambas enfrentando Julian Wilson. O australiano o derrotou em 2012, mas
Medina deu o troco em 2017 e
no ano passado parou nas semifinais, sendo barrado pelo defensor
do título, Italo Ferreira. Uma segunda vitória em Portugal pode
lhe garantir o tricampeonato mundial se o vice-líder, Filipe Toledo, não tiver chegado nas quartas
de final e o número 4 do ranking,
Italo Ferreira, não for o outro finalista igualmente pela terceira
vez, pois foi campeão no ano passado e vice em 2015, na decisão
brasileira com Filipe Toledo.
Os três principais concorrentes já têm vitórias em Portugal.

O tricampeonato antecipado também pode acontecer com a simples passagem de Medina para a
grande final, desde que Filipe tenha perdido até a terceira fase e
não consiga um nono lugar nas
oitavas de final, se Italo não tiver chegado nas quartas de final,
senão poderá igualar seus 54.485
pontos com uma vitória no Havaí,
forçando uma bateria extra para
definir o campeão em Pipeline.
Além disso, o sul-africano Jordy
Smith e o californiano Kolohe
Andino, não poderão ter passado
para as semifinais, o que também
levaria a decisão do título para o
Billabong Pipe Masters.
DECISÃO NO HAVAÍ – Isso
acontecerá também com qualquer outro resultado de Medina
em Portugal, que não seja o segundo lugar ou a vitória. Se ele
repetir a terceira posição do ano
passado, quando perdeu nas semifinais, Filipe segue na briga
mesmo ficando em último no
MEO Rip Curl Pro, mas o australiano Owen Wright e o francês Jeremy Flores, estariam fora.
O havaiano John John Florence
também, pois não vai competir
em Portugal. Para seguirem com
chances de título no Havaí, Italo
Ferreira teria que chegar nas oitavas de final, Jordy Smith e Kolohe Andino nas quartas de final
e o japonês Kanoa Igarashi ven-

Foto/Damien Poullenot

Gabriel Medina pode ser
tricampeão mundial em Portugal

Carissa Moore na França
cer o campeonato.
Caso Medina termine em
quinto lugar nas quartas de final,
Filipe Toledo automaticamente
segue vivo na batalha com qualquer resultado, mas Italo, Jordy e Kolohe terão que chegar
nas oitavas de final para também terem chances de serem
campeões mundiais em Pipeline, enquanto Kanoa Igarashi
e Owen Wright necessitarão da
vitória para isso. Se Medina
perder em nono lugar nas oitavas de final, Filipe, Italo e
Jordy, seguem na briga m esmo
sem passar nenhuma bateria em
Portugal, Kolohe precisará de
um nono lugar, Kanoa chegar na

final e Owen vencer o MEO Rip
Curl Pro. Se ficar em 33.o ou
17.o, Kolohe entra no grupo dos
automaticamente na briga, Kanoa
e Owen terão que chegar nas semifinais e Jeremy vencer.
LIDERANÇA EM PORTUGAL – Apesar de oito surfistas
terem chances matemáticas de
ser campeão mundial de 2019, já
com John John Florence fora da
lista por estar contundido, apenas os top-5 do ranking vão brigar pela liderança do ranking nesta penúltima etapa da temporada.
Para superar os atuais 48.015
pontos do Gabriel Medina, Filipe Toledo já precisa chegar nas
quartas de final, Jordy Smith nas

semifinais, Italo Ferreira na
grande final e Kolohe Andino
vencer o campeonato.
Se chegar nas oitavas de final, acaba com as chances do
Kolohe e Filipe só conseguirá
ultrapassar os 50.005 pontos que
Medina passaria a somar nas semifinais, enquanto Jordy e Italo
já necessitariam da vitória para
isso. Caso avance para as quartas de final, totalizará 51.430
pontos e Italo sai da briga pela
ponta em Portugal, Filipe terá
que chegar na final e Jordy da
vitória. Se passar para as semifinais, Jordy também sai da batalha pela lycra amarela do Jeep
Leaderboard no MEO Rip Curl
Pro e Filipe terá que vencer para
superar os 52.770 pontos de
Medina, que se garante na liderança se chegar na grande final.
O MEO Rip Curl Pro Portugal será transmitido ao vivo de
Peniche
pelo
www.worldsurfleague.com e
pelo Facebook Live e pelo aplicativo da World Surf League. No
Brasil, os canais ESPN também
vão passar toda a competição ao
vivo de Portugal, onde o fuso
horário é de 4 horas a mais do
Brasil. A primeira chamada da
quarta-feira ainda não foi anunciada, mas se for marcada para
as 8h00 em Peniche, serão 4h00
da madrugada no Brasil.

