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Em Recife, Salles reafirma empenho
federal em limpar e monitorar óleo

Indústria mantém ritmo lento de
recuperação, diz pesquisa da CNI
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Senado aprova texto-base da reforma
da Previdência em segundo turno

Complexo deve produzir
120 milhões de vacinas
por ano, diz ministério

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 23 de outubro de 2019www.jornalodiasp.com.br

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,07
Venda:       4,07

Turismo
Compra:   3,91
Venda:       4,24

Compra:   4,53
Venda:       4,54

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

15º C

Quarta: Nublado
com aberturas de
sol à  tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Previsão do Tempo

Resultados
parciais de
eleições na

Bolívia
provocam

tensão no país
Os resultados parciais das

eleições gerais na Bolívia ge-
raram incerteza e tensão no
país após a pausa na conta-
gem que dá vitória ao presi-
dente Evo Morales, embora
exista a possibilidade de que
o ex-presidente Carlos
Mesa, candidato oposicio-
nista, surja como vencedor. 
 De acordo com os resulta-
dos parciais, com 83,7% dos
votos contados,  Morales -
à frente do Partido para o
Movimento  Soc ia l i smo
(MAS) - lidera o pleito com
45,28% dos votos contra
38,16% de Carlos Mesa.
Este, que governou a Bolívia
entre 2003 e 2005, concor-
re pela aliança do centro de
Ciudadana (CC).

O vencedor precisa de
pelo menos 50% dos votos
ou 40% com 10 pontos à
frente do segundo, mas se
essas porcentagens não fo-
rem alcançadas, os dois mais
votados vão para o segundo
turno.                        Página 3

Presidente
 do Chile se
reúne com

lideranças em
busca de

um acordo
O presidente do Chile, Se-

bastián Piñera, afirmou que
está aberto ao diálogo e dis-
posto a um acordo social para
acalmar a onda de protestos
que tomou conta do país desde
a última quinta-feira (17). Ele
se reuniu na terça-feira (22)
com lideranças de governo e
de oposição.                  Página 3
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O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o modelo
público-privado deverá investir R$ 3 bilhões na construção do
CIBS

O Ministério da Saúde está
em fase final de modelagem para
a construção do Complexo de
Biotecnologia em Saúde (CIBS),
em Santa Cruz, na zona oeste do
Rio, para a produção de vacinas.
De acordo com a pasta, a capaci-

dade de produção será de 120
milhões de frascos por ano, po-
dendo chegar a 1 bilhão de do-
ses anuais. O modelo público-pri-
vado deverá investir R$ 3 bilhões
na construção do CIBS.

Segundo o ministro Luiz

Henrique Mandetta, o projeto foi
incluído no Plano Plurianual de
Investimentos da pasta. Ele espe-
ra que até o final do ano tenha a
conclusão da análise. “É um in-
vestimento muito grande, muito
robusto que colocaria o Brasil
como um dos principais players
da produção de imunobiológi-
cos”, disse.

Mandetta disse que a produ-
ção seria em uma plataforma
múltipla que poderia ser adapta-
da para produzir uma série de va-
cinas de acordo com a necessi-
dade. “É uma tecnologia de últi-
ma geração que inclusive daria
condições para o Brasil fazer res-
posta rápida”, disse.

O ministro disse que quando
houve o surto da gripe do tipo
H1N1, não havia vacina suficien-
te para atender a demanda do Bra-
sil, o que só foi obtido após o
aumento da produção. “A gente
precisa até por uma questão de
soberania.                      Página 4
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Representantes  dos 12 clubes da Superliga Feminina
19/20

Lançamento da Superliga 19/20 é
marcado por série de homenagens

Um evento com a presença
de grandes nomes do voleibol
brasileiro de diferentes épocas
marcou o lançamento da 26ª
edição da Superliga. Na segun-
da-feira, a tradicional reunião
de craques dos dois naipes
aconteceu no Hangar da GOL,
no aeroporto de Congonhas,
em São Paulo (SP) e teve co-
bertura ao vivo do Canal Vô-
lei Brasil. Além da presença de
representantes dos 24 clubes,
o evento foi marcado por uma
série de homenagens a ícones
da modalidade.

O calendário de jogos da
competição terá início no dia 9
de novembro no masculino e no
dia 12 do mesmo mês no femi-
nino. A maior novidade desta
temporada está por conta
dos playoffs. Em ambos os nai-
pes os duelos de quartas de fi-
nal, semifinais e finais serão to-
dos disputados em série melhor
de três. As finais da competição
feminina estão programadas para
os dias 14, 18 e 26 de abril. No
masculino a série decisiva será
em 19 e 24 de abril, e, caso seja
necessário, o terceiro jogo será
no dia 2 de maio.

A Superliga 19/20 estará
disponível para os amantes da
modalidade através da televisão
e da internet. Os jogos serão
televisionados pelos canais
SporTV e TV Cultura, outra no-
vidade nessa temporada, além
do online, através do Canal Vô-
lei Brasil, da TV NSports, com
a transmissão de 150 jogos –
aliado a entrada do Pay-Per-
View, e do Globoesporte.com.

O diretor executivo da CBV,
Radamés Lattari, comentou sobre
o evento e as homenagens durante
o lançamento da Superliga.

“A CBV julga que a Superliga
é o palco onde jogadores e comis-
sões técnicas exibem todas as qua-
lidades que possuem. Por isso acha-
mos justo homenagear aqui hoje
nomes tão importantes para a nossa
modalidade. Nossa competição já se
consolidou como a mais importan-
te da modalidade no país e é uma das
mais equilibradas no mundo. Espe-
ramos mais uma temporada de mui-
ta emoção”, contou Radamés. 

A Superliga 2019/2020 mas-
culina contará com o atual cam-
peão EMS Taubaté Funvic (SP),
além de Sesi-SP, Sada Cruzeiro
(MG), Sesc-RJ, Fiat/Minas (MG),
Vôlei Renata (SP), Denk Academy
Maringá Vôlei (PR), Vôlei UM Ita-
petininga (SP), América Vôlei
(MG), São Francisco Vôlei-RP
(SP), Botafogo (RJ), campeão da
Superliga B 2019, e Apan Blume-
nau (SC), vice-campeão.

No feminino, estarão na dispu-
ta o Itambé Minas (MG), campeão
em 2018/2019, Dentil Praia Clu-
be (MG), Osasco/Audax (SP), Sesi
Vôlei Bauru (SP), Sesc-RJ, São
Paulo FC/Barueri (SP), Fluminen-
se (RJ), Curitiba Vôlei (PR), Es-
porte Clube Pinheiros (SP) e São
Cristóvão Saúde/São Caetano
(SP). Completam a lista o Valinhos
(SP) e o Flamengo (RJ), que subi-
ram da Superliga B 2019.

Nesta temporada a competição
tem 18 atletas estrangeiros inscri-
tos. Há atletas da Argentina, de
Cuba, da Colômbia, Itália, Vene-
zuela, Estados Unidos, Marrocos

entre outros. A oposta Polina Rahi-
mova, do Azerbaijão, jogará no
Brasil pela primeira vez, ela defen-
derá o Sesi Vôlei Bauru e está an-
siosa pela estreia.

Em mais uma temporada pelo
SESC-RJ o oposto Wallace apos-
ta em muito equilíbrio na 26ª edi-
ção da Superliga. Segundo o atleta
o time carioca almeja ir ainda mais
longe na competição.

Hall da Fama do COB
Outra grande atração do 

lançamento da Superliga 19/20 foi
a inclusão de dois dos maiores téc-
nicos do esporte mundial ao Hall
da Fama do Comitê Olímpico do
Brasil (COB). Bernardinho e José
Roberto Guimarães estiveram pre-
sentes para receber a honraria.

“Se estou sendo reconhecido
aqui hoje, é porque represento uma
geração que foi muito importante
para o nosso esporte. Não con-

quistei nada sozinho. Sou home-
nageado pelo conjunto de esfor-
ços feito por muitas pessoas. Es-
sas pessoas contribuíram muito
para o voleibol e trouxeram coi-
sas boas para o nosso esporte”, co-
mentou Bernardinho, responsável
por seis medalhas olímpicas para
o voleibol brasileiro (dois ouros e
duas pratas no masculino, e dois
bronzes no feminino).

O técnico José Roberto Gui-
marães foi outro eternizado no
Hall da Fama. O treinador foi res-
ponsável por três títulos olímpicos
para o Brasi, um no masculino, e
dois no feminino.

“É um prazer e uma honra
enorme em receber essa homena-
gem. Eu agradeço à CBV e ao
COB por essa lembrança, mas o
meu grande sonho de adolescên-
cia era representar o Brasil, defen-
der a nossa seleção, e acredito que
cumpri a minha missão, estou mui-

to realizado. Quero agradecer
aos meus treinadores, meus pro-
fessores, meu mentor, que já não
está mais entre nós, o Bebeto de
Freitas. E agradecer ao Paulo Már-
cio, meu guru na seleção por todos
estes anos”, disse José Roberto.

Paulo Márcio Nunes da Cos-
ta é o ex-diretor de Seleções da
CBV, que também recebeu ho-
menagem na festa de lançamen-
to da Superliga 19/20 pelos ser-
viços prestados ao voleibol na-
cional.

Uma das homenagens da ma-
nhã de festa no voleibol brasi-
leiro foi pelos 35 anos da meda-
lha de prata nos Jogos Olímpi-
cos de Los Angeles. Nomes
como Badalhoca, Bernard, Ber-
nardinho, Domingos Maracanã,
Fernandão, Marcus Vinícius
Freire, Mário Xandó, Montana-
ro, Renan, Rui Campos e Willi-
am, além de Jorjão e Brunoro,
da comissão técnica, marcaram
presença no evento e relembra-
ram a conquista que mudou a his-
tória do vôlei verde e amarelo.

15 anos de um ouro ines-
quecível

Outro momento marcante
do evento foi a lembrança pelos
15 anos da conquista dos Jogos
Olímpicos de Atenas-2004. Para
esta homenagem, estiveram pre-
sentes no Hangar da GOL ído-
los como Anderson, André Hel-
ler, André Nascimento, Dante,
Giovane, Gustavo Endres, Mau-
rício, Nalbert, Rodrigão, Sergi-
nho, além de Ricardo Tabach,
Bernardinho e Chico dos Santos
pela comissão técnica.

Após pouco mais de três
horas de discussão, o Ple-
nário do Senado aprovou o
texto-base da reforma da
Previdência em segundo tur-
no. Às 19h22, o presidente
da Casa, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), proclamou o re-
sul tado.  A proposta  de
emenda à  Const i tu ição
(PEC) foi aprovada por 60
votos contra 19.

“O Senado enfrentou neste
ano uma das matérias mais di-

fíceis para a nação brasileira”,
disse Alcolumbre ao encerrar
a votação. “Todos os senado-
res e senadoras se envolveram
pessoalmente nas discussões e
aperfeiçoaram esta matéria,
corrigindo alguns equívocos e
fazendo justiça social com
quem mais precisa.”

O texto necessitava de 49
votos para ser aprovado, o
equivalente a três quintos do
Senado mais um parlamentar.
(Agencia Brasil)

No dia em que o Senado vota
a reforma da Previdência em se-
gundo turno, o dólar teve a mai-
or queda em quase dois meses, e
a bolsa de valores voltou a bater
recorde. O dólar comercial fe-
chou esta terça-feira (22) vendi-
do a R$ 4,076. Esse foi o maior
recuo para um dia desde 4 de se-
tembro, quando a divisa tinha ca-
ído 1,79%.

No mercado de ações, o dia
foi de euforia. Depois de bater
recorde  na segunda-feira (21), o
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STF condena ex-ministro
Geddel a 14 anos de prisão

Campanha de vacinação
contra o sarampo termina

nesta sexta-feira (25)

Dólar tem maior queda
 em quase dois meses e

 bolsa bate recorde
índice Ibovespa, da B3 (antiga
Bolsa de Valores de São Paulo),
encerrou o dia aos 107.381 pon-
tos, com alta de 1,28%.

A bolsa operou em alta; e o
dólar, em queda, durante toda
a sessão. No entanto, depois
da aprovação da reforma da
Previdência em segundo tur-
no na Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado, no
fim da manhã, os investidores
aumentaram o ot imismo.
(Agencia Brasil)

Esta é a última semana da
campanha de vacinação contra
sarampo para crianças com ida-
de entre 6 meses e 5 anos. Até

sexta-feira (25), o Governo de
São Paulo recomenda que pais e
responsáveis procurem postos
de vacinação.                Página 2
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Concessões de rodovias do litoral
terão R$ 3 bilhões para obras

Na segunda-feira (21), a AR-
TESP apresentou o projeto de
concessão internacional do Lote
Rodovias do Litoral Paulista, du-
rante audiência pública realizada
em Mogi das Cruzes.

Estão previstos R$ 3 bilhões
em investimentos em obras, além
de R$ 2,8 bilhões para a opera-
ção e implantação de modernos
serviços em trechos das rodovi-
as SP-98 (Mogi-Bertioga), da
SP-88 (Pedro Eroles) e da SP-
55 (Padre Manoel da Nóbrega e
Cônego Domênico Rangoni/Rio-
Santos).

Ao todo estão previstos 89,8
quilômetros de duplicações e
108,5 quilômetros de vias mar-
ginais, além de novos dispositi-
vos de acesso e retorno, implan-
tação de acostamentos, passare-
las e 35,6 quilômetros de ciclo-
vias, entre outras obras.

O pacote de obras tem como
foco a segurança viária dos mu-
nícipes, turistas e caminhoneiros
que utilizam essa malha viária,
além do desenvolvimento regio-
nal. A ARTESP ainda conduzirá
mais três audiências essa sema-
na para ampliar a participação da
sociedade, em Itanhaém, Bertio-
ga e Capital.

Mogi-Bertioga
A concessão será do trecho

entre Arujá e Bertioga da SP-88
e SP-98. Entre as principais obras
estão previstas a adequação de
6,4 quilômetros do trecho de
Mogi da Mogi-Bertioga, implan-
tação de 22,3 quilômetros de
acostamento entre Biritiba-Mi-
rim e Bertioga, rampas de esca-
pe no trecho de serra e nova pon-
te sobre o Rio Guacá.

No segmento da Rota do Sol
serão construídas dez passare-
las para conferir maior seguran-
ça para os pedestres. Serão im-
plantadas, ainda, oito novas pon-
tes e viadutos, além de cinco
novos acessos e retornos. A
Estrada do Evangelho Pleno

será duplicada, conferindo mai-
or segurança para Mogi.

Litoral Norte
O trecho Litoral Norte do

projeto compreende o segmento
entre Santos e Biritiba-Mirim da
SP-55. A concessão contempla a
duplicação de 36,6 quilômetros
da SP-55 (Cônego Domênico
Rangoni/Rio-Santos) entre San-
tos e Bertioga, além de 1,8 qui-
lômetro de vias marginais no tre-
cho urbano de Bertioga. Também
haverá implantação de quatro pas-
sarelas, oito novos viadutos e dis-
positivos de acesso e retorno,
além de 35,6 quilômetros de ci-
clovias.

Litoral Sul
A concessão irá contemplar

o trecho entre Praia Grande e
Miracatu, passando por Peruíbe,
da Rodovia Padre Manoel da Nó-
brega (SP-55). Serão 106,7 qui-
lômetros de vias marginais entre
Praia Grande e Peruíbe, conferin-
do maior segurança e fluidez ao
segmentar o tráfego local das vi-
agens de longa distância.

Já o trecho de Peruíbe a Mi-
racatu será duplicado em 44,8
quilômetros. Há previsão de im-
plantação de 13 novas passarelas
e outras 19 serão reformadas e
modernizadas, além da constru-
ção de 19 novos viadutos e dis-
positivos de acesso e retorno.

Esse pacote de obras irá me-
lhorar os acessos ao Porto de
Santos pela SP-55 para quem
vem pela Rodovia Régis Bitten-
court (BR-116) e também para
quem chega utilizando a SP-88 e
a Mogi-Dutra. Também deverá
impactar positivamente os deslo-
camentos urbanos tanto de mu-
nícipes de Mogi, quanto das ci-
dades do litoral onde os trechos
rodoviários são urbanizados.

Ao todo, o lote contempla
240 quilômetros de rodovias que
atravessam 13 municípios: Mira-
catu, Pedro de Toledo, Itariri,

Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá,
Praia Grande, Santos, Bertioga,
Biritiba-Mirim, Mogi das Cru-
zes, Itaquaquecetuba e Arujá.

Além das rodovias, serão in-
corporadas duas rodovias de
acesso (SPA) da SP-55: a SPA
219/055 e a SPA 344/055. Os
benefícios regionais vão além das
obras, devem ser considerados a
geração de empregos diretos e
indiretos, além de receita para os
municípios, inclusive por meio
do repasse do ISS-QN (Imposto
Sobre Serviço).

Inovações tarifárias
Haverá desconto de 5% para

os usuários que utilizarem o pa-
gamento automático. Além disso,
haverá desconto progressivo,
modelo inédito no Brasil e que
irá beneficiar os motoristas que
utilizam o trecho rodoviário com
mais frequência, principalmente
moradores de pequenas cidades
que usam as rodovias quase que
diariamente para acessar a rede
de comércio e serviços de muni-
cípios vizinhos.

Serão beneficiados os usuá-
rios de veículos da categoria 1 –
carros de passeio e veículos ur-
banos de carga. Também há pos-
sibilidade de implantação do Sis-
tema Ponto a Ponto de pagamen-
to por trecho percorrido e de ta-
rifa flexível com valores diferen-
ciados por horário ou dias de se-
mana, por exemplo.

Mais inovações
A exemplos do recém-lança-

do edital de concessão rodoviá-
ria “Piracicaba-Panorama”, estão
previstas uma série de inovações
para a malha viária paulista. A con-
cessionária equipará as rodovi-
as com Wi-fi dedicado (rede de
dados sem fio) a fim de levar
aos usuários informações, por
exemplo, sobre a situação do
trânsito, além de possibilitar o
acionamento de socorro médi-
co e mecânico.

As rodovias serão totalmen-
te monitoradas por câmeras in-
teligentes e haverá sistema de
monitoramento de tráfego com
coleta de dados referentes a vo-
lume, velocidade e peso do veí-
culo. Em termos de sustentabili-
dade, a malha será “Carbono
Zero”, ou seja, haverá compen-
sações das emissões de gás car-
bônico decorrentes dos serviços
de operação.

Mais segurança
Reforçando o foco do Go-

verno do Estado de São Paulo na
segurança das rodovias estaduais,
a concessão contará com a me-
todologia iRAP (Programa Inter-
nacional de Avaliação de Rodo-
vias) que tem como objetivo per-
mitir que vias sejam projetadas
para limitar a probabilidade de
acidentes, assim como minimi-
zar a gravidade das ocorrências.
A metodologia já foi aplicada
com sucesso em mais de 80 paí-
ses, em mais de 1 milhão de qui-
lômetros de estradas.

Licitação
A concorrência se dará pela

maior outorga proposta. Pode-
rão participar empresas brasilei-
ras e estrangeiras – isoladas ou
em consórcio. A exemplo dos
últimos leilões, será permitida
a sub-qualificação técnica, dei-
xando a licitação mais focada
em comprovação de sua condi-
ção para administrar ativos de
infraestrutura.

A inscrição para participar
das audiências públicas pode ser
feita no site da
Artesp: www.artesp.sp.gov.br.

Após as audiências públi-
cas, o edital proposto ficará
disponível no site da ARTESP
para consulta pública pelo pe-
ríodo de 30 dias. Essa etapa
visa ampliar ainda mais a par-
ticipação da sociedade no pro-
jeto de concessão do Lote Ro-
dovias do Litoral Paulista.

Campanha de vacinação contra o
sarampo termina nesta sexta-feira (25)

Esta é a última semana da
campanha de vacinação contra
sarampo para crianças com ida-
de entre 6 meses e 5 anos. Até
sexta-feira (25), o Governo de
São Paulo recomenda que pais e
responsáveis procurem postos
de vacinação.

No último sábado (19) ocor-
reu o “Dia D” de vacinação, quan-
do o Estado atingiu a marca de
71,7 mil crianças imunizadas con-
tra a doença. Os dados constam
em balanço da Secretaria de Es-
tado da Saúde de São Paulo, com
base em informações dos muni-
cípios. Desde o início da campa-
nha, em 7 de outubro, 294,2 mil
crianças compareceram aos pos-
tos, sendo que parte delas estava
com a vacinação em dia.

Somente no sábado, 23,6 mil
crianças receberam doses nos
postos fixos e volantes instalados
em todo o Estado. O público-
alvo da campanha deve ser leva-
do aos postos de saúde, preferen-
cialmente com a carteirinha de
vacinação, para que um profissi-
onal verifique a necessidade de
aplicação da dose. A ação é indi-
cada para crianças daquela faixa-
etária por serem consideradas
mais vulneráveis a apresentar
complicações pela doença.

A meta é atender nos postos
2,2 milhões de crianças em todo
o Estado para verificação da car-
teira vacinal e aplicação da vaci-

na, se necessário.
O calendário nacional de va-

cinação prevê a aplicação da trí-
plice aos 12 meses e também
aos 15 meses para reforço da
imunização com a tetraviral, que
protege também contra varice-
la. Neste ano, os bebês com
menos de 12 meses também de-
vem receber a chamada “dose
zero”, que não é contabilizada no
calendário.

A vacina é contraindicada
para bebês com menos de 6 me-
ses. A recomendação para os
pais e responsáveis por crianças
nessa faixa etária é evitar expo-
sição a aglomerações, manter
higienização e ventilação de
ambientes adequados, e sobretu-
do que procurem imediatamen-
te um serviço de saúde diante de
qualquer sintoma da doença,
como manchas vermelhas pelo
corpo, febre, coriza, conjuntivi-
te, manchas brancas na mucosa
bucal. Somente um profissional
de saúde poderá avaliar e dar as
recomendações necessárias.

A Secretaria também orien-
tou que as salas de vacinação fa-
çam a triagem de crianças que
tenham alergia à proteína lacto-
albumina, presente no leite de
vaca, para que estas recebam a
dose feita sem esse componen-
te. Para as crianças com alergia
grave ao ovo, é recomendável
procurar orientação médica,

para que a Vigilância Municipal
agende o atendimento em servi-
ço apto a administrar da vacina
em ambiente controlado e com
condições de realizar o atendi-
mento de anafilaxia (reação alér-
gica grave), caso necessário.

Outros públicos
A campanha também terá

uma segunda fase, neste ano. Será
focada em jovens de 20 a 29 anos
e acontecerá entre os dias 18 e
30 de novembro, quando aconte-
cerá outro “Dia D”. Esse grupo
poderá receber a dose da tríplice
ou da dupla viral (sarampo e ru-
béola), conforme a indicação do
profissional de saúde.

Os municípios devem ainda
seguir realizando ações de blo-
queio diante da notificação de
casos da doença.

A vacina é contraindicada
também para pessoas imunode-
primidas e gestantes. Pessoas
nascidas antes de 1960, na sua
maioria, já tiveram a doença na
infância e possuem imunida-
de (proteção) por toda a vida,
não necessitando ser vacina-
das, conforme diretriz do Mi-
nistério da Saúde. As pessoas
que tiverem dúvidas quanto à
imunização adequada devem
procurar um posto, com a car-
teira vacinal em mãos, para que
um profissional de saúde verifi-
que a necessidade de aplicação,

que ocorrerá de forma “seletiva”,
ou seja, apenas em quem tiver al-
guma pendência.

O Programa Estadual de Imu-
nização 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 con-
tato com o vírus, no passado.

Cenário epidemiológico
O Centro de Vigilância Epi-

demiológica estadual realiza
monitoramento contínuo da cir-
culação do vírus. Neste ano, até
o momento, há 6.861 casos con-
firmados laboratorialmente.

Considerando que o vírus
já circula em todo o territó-
rio paulista, conforme prevê
no Guia de Vigilância Epide-
miológica do Ministério da
Saúde, a partir de agora o Es-
tado passa também confirmar
casos com base no critério
clínico-epidemiológico (ou
seja, com base em sintomas e
avaliação médica), engloban-
do outros 1.758 casos. Cerca
de 57,1% do total de casos se
concentram na capital. Neste
ano, desde agosto, houve 12
mortes decorrentes de compli-
cações pelo sarampo.

CPTM terá intervalos fixos
aos sábados e domingos

A partir do próximo final de
semana, sábado (26) e domingo
(27) , a CPTM altera a grade dos
intervalos médios programados,
entre o final da noite de sábado e
durante toda a operação comer-
cial de domingo. Os intervalos
terão em média até 35 minutos
neste período. A medida é neces-
sária para a execução das obras
de melhorias e manutenção na
via, nos sistemas de energia e nas

próprias estações da Companhia.
A concentração das interven-

ções entre a noite de sábado e o
domingo ocorre por conta da
baixa demanda de passageiros
neste período. Para se ter ideia,
em comparação aos dias úteis,
quando são transportados cerca
de 3 milhões de pessoas, aos
sábados o volume de passagei-
ros é 58% menor e no domingo
reduz até 70% deste total.

As obras devem começar a
partir das 21h do sábado com
término previsto à meia-noite de
domingo. Estes horários progra-
mados somam-se ao período da
madrugada e aos feriados, quan-
do a CPTM aproveita a redução
de passageiros no sistema para
realizar as intervenções, visan-
do oferecer um serviço cada vez
mais rápido e confiável nos ho-
rários de maior movimento.

As equipes da CPTM mante-
rão avisos ao público nos trens
e estações sobre os serviços
durante o final de semana. Em
caso de dúvidas ou informações
complementares, os passageiros
podem ligar para a Central de
Atendimento pelo 0800 055
0121. Também é possível saber
a situação das linhas pelo app
CPTM Oficial ou
site www.cptm.sp.gov.br.
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CÂMARA (SP)
Vereador Mario Covas tá dizendo que o PODEMOS (ex-PTN),

partido do qual é presidente paulista vai ser o que mais vai cres-
cer proporcionalmente nas eleições municipais 2020. O filho do
falecido governado (SP) saiu do PSDB, mas o PSDB do pai não
saiu dele. A bancada deve aumentar 

.
PREFEITURA (SP) 
Tá cada vez mais difícil a sobrevivência da deputada federal

(ex-líder de Bolsonaro no Congresso) Joice Hasselmann. Dizen-
do-se candidata ao cargo de Bruno Covas (PSDB), qual dos de-
mais dirigentes partidários confiarão tê-la filiada, até que brigue
com o dono ou os sócios preferenciais ?                  

.
ASSEMBLEIA (SP)
Uma pergunta segue no ar: qual data será escolhida pra que o

Presidente Jair Bolsonaro venha na solenidade de entrega do Colar
de Honra ao Mérito Legislativo da Assembleia do Estado de São
Paulo ? O outorgante é o deputado Gil Diniz (Carteiro Reaça), O
Cerimonial talvez responda     

.
GOVERNO (SP)
Ter ido ao encontro do vice-Presidente Mourão, no exercí-

cio da Presidência enquanto Jair Bolsonaro viaja pelo Japão, China
e Emirados Árabes, faz do agora dono do PSDB ‘de centro’, can-
didato Presidencial, o cara que não perde 1 chance sequer de avan-
çar sobre terrenos da guerra 2022   

.
CONGRESSO (BR)
Embora tenha se enfiado goela abaixo dos comandados pelo

seu colega deputado federal (PE) Bivar, o deputado federal (SP)
e novo líder da bancada Eduardo Bolsonaro vai entrando numa
guerra parecida com a dos USA no Vietnã. Os aparentemente frá-
geis inimigos minaram os terrenos     

.
PRESIDÊNCIA (BR)
O vice Mourão vai administrando batalhas que rolam nos Mi-

nistérios, no Senado e Câmara dos Deputados, na Justiças e nos
partidos políticos (em especial no PSL ainda de Bivar). Mais pa-
recido com um Diplomata, o general pode usar armas mortais
das batalhas e guerras de comunicação        

.
PARTIDOS (BR)
A guerra entre PSL ainda de Bivar versus PSL Bolsonarista

que foi de nano à giga num único dia de eleições proporcionais
2018 é a própria história dos partidos brasileiros desde 1965,
quando o governo militar permitiu que MDB (oposições) e ARE-
NA - hoje PP (situações) fossem criados        

.
HISTÓRIAS (BR)  
 Os donos e sócios preferenciais das demais 32 legendas com

registro na Justiça Eleitoral brasileira que nunca tiveram brigas e
até guerras por seguir controlando os diretórios nos Estados e
municípios, além de ficarem com a ‘parte do leão’ dos milionári-
os fundos partidários que atirem a primeira pedra ... 

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

Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Re-
cebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Resultados parciais
de eleições na

Bolívia provocam
tensão no país

Os resultados parciais das eleições gerais na Bolívia gera-
ram incerteza e tensão no país após a pausa na contagem que dá
vitória ao presidente Evo Morales, embora exista a possibilida-
de de que o ex-presidente Carlos Mesa, candidato oposicionis-
ta, surja como vencedor.  De acordo com os resultados parciais,
com 83,7% dos votos contados, Morales - à frente do Partido
para o Movimento Socialismo (MAS) - lidera o pleito com
45,28% dos votos contra 38,16% de Carlos Mesa. Este, que go-
vernou a Bolívia entre 2003 e 2005, concorre pela aliança do
centro de Ciudadana (CC).

O vencedor precisa de pelo menos 50% dos votos ou 40%
com 10 pontos à frente do segundo, mas se essas porcentagens
não forem alcançadas, os dois mais votados vão para o segundo
turno.

O candidato da oposição acusa o TSE de ocultar resultados
eleitorais e pede uma mobilização nacional. O governo pede para
aguardar o cálculo oficial. O partido no poder insiste que o voto
rural lhe dará a vitória, enquanto a oposição se mobiliza para de-
fender o voto em meio a alegações de fraude. Ao grito de “Evo,
você perdeu! Que parte você não entendeu? ”, Mesa foi recebido
na segunda-feira, (21) no Real Plaza Hotel, nesta capital, onde
repudiou a interrupção do escrutínio. Por esse motivo, ele pediu
a mobilização popular em frente ao centro de informática do
Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) para tornar transparentes os
dados.

No domingo (20), o TSE interrompeu a recontagem prelimi-
nar com 83,7% dos minutos registrados, o que causou as alega-
ções de Mesa de uma tentativa de manipular os resultados e a
observação dos veteranos da Organização dos Estados America-
nos (OEA) da necessidade de computação ágil e transparente. O
órgão eleitoral indicou que os resultados finais serão entregues
em sete dias.

“O que eles tentam fazer com essa manipulação de votos é
bloquear o segundo turno. E como candidato que irá para o
segundo turno com Morales, apelo à mobilização popular em
todos os tribunais eleitorais,” disse Mesa. O partido no po-
der, através dos ministros da Comunicação, Manuel Canelas e
Relações Exteriores, Diego Pary, manifestaram-se sobre os
resultados parciais. “Há 17% que precisam ser contabiliza-
dos e será prudente que a contagem oficial das atas seja con-
cluída. Deve-se lembrar que, em grande parte, os números da
área rural levam tempo para chegar ”, disse Pary, que deposi-
tou sua esperança na vitória em primeiro turno do partido do
governo. (Agencia Brasil)

Presidente do Chile se reúne
com lideranças em busca

de um acordo
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou que está

aberto ao diálogo e disposto a um acordo social para acalmar a
onda de protestos que tomou conta do país desde a última quin-
ta-feira (17). Ele se reuniu na terça-feira (22) com lideranças de
governo e de oposição.

“Eu me reunirei com presidentes de partidos, tanto de go-
verno como de oposição, para poder explorar e avançar a um
acordo social que nos permita a todos, unidos, aproximarmos
com rapidez, eficácia e também com responsabilidade, as me-
lhores soluções para os problemas que afetam os chilenos”,
anunciou Piñera.

O objetivo da reunião é escutar as propostas e projetos
dos partidos para tomar medidas contra a crise que se insta-
lou no país.

Apesar de as manifestações terem iniciado após o anúncio
de um aumento no preço das passagens de metrô, os chilenos
dizem que essa foi apenas a gota d’água. Eles reclamam da gran-
de desigualdade no país.

O descontentamento é com o sistema de saúde e educação,
pouco acessível aos mais pobres, além de baixos salários e apo-
sentadorias, somados a um alto custo de vida. As longas filas nos
hospitais e o alto preço dos medicamentos também estão entre
as reclamações da população.

Apesar de o Chile ter bons indicadores sociais, a desigualda-
de ainda é um problema a ser enfrentado. De acordo com o Ban-
co Mundial, os valores do coeficiente de Gini, indicador usado
para medir a desigualdade, coloca o Chile entre os dez países
mais desiguais do mundo, junto com outros seis países da Amé-
rica Latina e do Caribe (Brasil, Colômbia, Costa Rica, Hondu-
ras, México e Panamá).

De acordo com o relatório Panorama Social de América
Latina, da Comissão Econômica da América Latina e Caribe
(Cepal), 1% da população chilena concentra mais de 26% da ri-
queza. O informe diz ainda que 66% dos chilenos têm apenas 2%
do capital.

Em Santiago do Chile, capital do país, os preços da moradia
subiram 150% nos últimos dez anos, enquanto os salários subi-
ram cerca de 25% apenas.

Apesar de ter bons indicadores, como a redução de 36% para
8,6% do número de pessoas na extrema pobreza e ter o melhor
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da América Latina, o
Chile enfrenta os desafios da desigualdade social, somado a uma
crescente insatisfação da população com a polícia e o Exército,
envolvidos em casos de corrupção.

Mortos
De acordo com o subsecretário do Interior, Rodrigo Ubilla,

já são 15 mortos desde o início dos confrontos entre manifes-
tantes e polícia. Segundo informe do Ministério da Saúde, há
239 civis feridos, 52 hospitalizados, estando oito em estado grave.
Há ainda cerca de 50 policiais e soldados feridos e mais de 2 mil
pessoas foram detidas em todo o país.

As aulas seguem suspensas, tanto na educação infantil, como
do ensino fundamental e médio. Mais de 1, 2 milhão de estudan-
tes de nível superior estão sem aulas.

A Central Única de Trabalhadores do Chile, junto com outras
organizações sociais, convocou uma greve geral para esta quar-
ta-feira (23). (Agencia Brasil)

A arrecadação das receitas fe-
derais somou R$ 113,933 bilhões,
em setembro de 2019, informou
na terça-feira (22) a Secretaria da
Receita Federal do Ministério da
Economia. O resultado ficou pra-
ticamente estável em relação ao
mesmo mês do ano passado, com
crescimento de 0,06% (desconta-
da a inflação). Apesar da leve ex-
pansão, é o melhor resultado para
o mês desde 2014, quando che-
gou a R$ 118,829 bilhões.

Segundo o chefe do Centro
de Estudos Tributários e Adua-
neiros da Receita, Claudemir
Malaquias, a estabilidade da ar-
recadação em setembro é pon-
tual. “Só pode dizer que é desa-
celeração quando há repetidos
movimentos na mesma direção”,
disse Malaquias.

Em setembro, a Receita des-

tacou a arrecadação com o Im-
posto de Renda Retido na Fonte
sobre o Trabalho. A arrecadação
desse imposto em setembro de
2019 foi R$ 9, 817 bilhões, com
crescimento real de 7,89% em
comparação ao mesmo período
do ano anterior. “Tal resultado
reflete o crescimento do item
Participação nos Lucros ou Re-
sultados e dos rendimentos do
trabalho assalariado e de aposen-
tadoria dos setores público e
privado”, diz o órgão.

O Imposto sobre Operações
Financeiras teve arrecadação de
R$ 3,452 bilhões, apresentando
crescimento real de 8,44%, em
comparação ao mesmo período
do ano anterior. Segundo a Re-
ceita, o resultado “reflete, prin-
cipalmente, o bom desempenho
na concessão de créditos.

Outro destaque apontado
pela receita foi o Imposto de Im-
portação/IPI-Vinculado. A arreca-
dação relativa ao mês de setembro
de 2019, para ambos os impostos,
somou R$ 5,551 bilhões, com
crescimento real de 3,85%, em
comparação ao mesmo período de
2018. De acordo com a Receita,
esse aumento é resultado do cres-
cimento de “11,72% no valor em
dólares das importações, combina-
do a fatores relativos a taxa de câm-
bio e alíquotas médias efetivas”,
afirma a Receita.

Resultado acumulado
Nos nove meses do ano, a

arrecadação chegou R$ 1,129
trilhão, com aumento real de
2,15%. O valor corrigido pela
inflação chegou a R$ 1,136 tri-
lhão, o maior volume arrecada-

do no período também desde
2014, quando chegou a R$
1,149 trilhão, em valores corri-
gidos pela inflação.

As receitas administradas
pela Receita Federal (como im-
postos e contribuições) chega-
ram a R$ 111,523 bilhões, em
setembro, com aumento real de
0,2%, e acumularam R$ 1,083
trilhão nos nove meses do ano,
alta de 1,91%.

As receitas administradas
por outros órgãos (principal-
mente  royalties  do petróleo)
registraram queda real de
5,92%, com volume de R$ 2,411
em setembro. De janeiro a se-
tembro, o total chegou a R$
45,875 bilhões, com aumento
real de 8,09%, na comparação
com o mesmo período do ano
passado. (Agencia Brasil)

Indústria mantém ritmo lento de
recuperação, diz pesquisa da CNI

A atividade industrial está se
recuperando gradualmente, se-
gundo a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Os empresá-
rios do setor já percebem uma
leve melhora no consumo e na
situação financeira das empre-
sas. Além disso, o emprego su-
biu 0,4 ponto em setembro em
relação a agosto, informa a Son-
dagem Industrial, divulgada  na
terça-feira(22) pela CNI.

Conforme a pesquisa, o in-
dicador de produção ficou em
48,8 pontos e o de emprego al-
cançou 49 pontos em setembro.
Os indicadores variam de zero a
100 pontos. Quando acima de
50, indicam aumento da produ-
ção e do emprego,

Segundo a CNI, o indicador de
utilização da capacidade instalada
ficou estável em 69% e o índice
de estoques efetivos em relação
ao planejado caiu para 51,4 pon-
tos, mostrando que se reduziu o
excesso de estoques do setor.

“O emprego e o nível de es-
toques desejados em relação ao
usual melhoraram. Esses são in-
dícios de que a melhora no mer-

cado de trabalho tem se refleti-
do na demanda interna, com im-
pacto na atividade industrial”,
mostra o levantamento.

No entanto, a CNI alerta que
os indicadores atuais ainda es-
tão distantes dos observados an-
tes da recessão. “Essa situação
reforça a necessidade de conti-
nuidade dos esforços de refor-
mas estruturais e melhoria do
ambiente de negócios, de modo
a superar os entraves que limi-
tam o ritmo de expansão atual”,
destaca a pesquisa.

Principais problemas
O número de menções à fal-

ta de demanda interna diminuiu
de 41,1% no segundo trimestre
para 34,6% no terceiro trimes-
tre. Mesmo com a queda de 6,5
pontos percentuais, a demanda
interna insuficiente continua
sendo o segundo principal pro-
blema enfrentado pelas indústri-
as brasileiras e perde apenas
para a elevada carga tributária,
que recebeu 44,7% das menções
no terceiro trimestre.

Em terceiro lugar no ranking

de principais obstáculos apare-
ce a falta de capital de giro,
com 18,2% das menções. A
falta ou alto custo das matéri-
as-primas ficou em quarto lu-
gar, com 17,6% das respostas,
e a competição desleal, com
17,3% das menções, é a quin-
ta colocada da lista.

Situação financeira
Segundo a CNI, a situação

financeira das empresas melho-
rou no terceiro trimestre. O ín-
dice de satisfação com o lucro
subiu 2,2 pontos em relação ao
trimestre anterior e ficou em
42,3 pontos no terceiro trimes-
tre. O índice de satisfação com
a situação financeira aumentou
1,5 ponto e alcançou 47,2 pon-
tos no terceiro trimestre.

Apesar disso, os dois indica-
dores continuam abaixo da linha
divisória dos 50 pontos. Os em-
presários também notam melho-
ra no acesso ao crédito. O índice
de facilidade de acesso ao crédi-
to subiu 0,8 ponto frente ao se-
gundo trimestre e ficou em 40,4
pontos no terceiro trimestre.

Expectativas
A pesquisa também mostra

que os empresários mantêm o
otimismo. Todos os indicado-
res de expectativas continu-
am acima dos 50 pontos, mos-
trando que o setor espera au-
mento da demanda, da compra
de matérias-primas, do nú-
mero de empregados e das
exportações nos próximos
seis meses.

Isso melhorou a disposição
para os investimentos, informou
a CNI. O índice de intenção de
investir subiu para 54,1 pontos
este mês. O indicador é 3,2 pon-
tos maior do que o registrado em
outubro de 2018 e está 4,8 pon-
tos acima da média histórica. O
índice de intenção de investi-
mentos varia de zero a cem pon-
tos. Quanto maior o índice, mai-
or a disposição das empresas
para investir.

Esta edição da Sondagem In-
dustrial foi feita de 1º a 11 de
outubro com 1.962 empresas.
Dessas, 803 são pequenas, 689
são médias e 470 são de grande
porte. (Agencia Brasil)

FGV: prévia aponta recuo na
confiança da indústria em outubro

A pesquisa prévia da Sonda-
gem da Indústria, realizada pela
Fundação Getúlio Vargas, para
outubro aponta um recuo no Ín-
dice de Confiança, causado pela
piora nas percepções sobre o
cenário atual e sobre as expec-
tativas.

Os dados foram divulgados
na terça-feira (22), no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro de

Economia (Ibre/FGV), a partir de
uma consulta com 790 empresas,
entre os dias 1º e 18 deste mês.
O resultado final da sondagem
será publicado no dia 29.

A prévia mostra uma queda de
1,2 ponto no Índice de Confian-
ça, de 95,6 pontos em setembro
para 94,4 pontos em outubro. Se
confirmado, o patamar de con-
fiança será o pior desde outubro

do ano passado.
A queda foi mais intensa no

Índice de Expectativas, em que
os empresários manifestam suas
perspectivas para os negócios.
O índice caiu de 95,2 pontos em
setembro para 93,8 pontos na
prévia de outubro, o pior resul-
tado desde julho de 2017.

Quando analisado o Índice
de Situação Atual, em que os

entrevistados avaliam o presen-
te, houve uma queda de 95,9
pontos em setembro para 95,1
na prévia de outubro.

A pesquisa mostra ainda
uma variação de 0,1% no Ní-
vel de Utilização da Capacida-
de Instalada da Indústria, que
subiu de 75,5% em setembro
para 75,6% na prévia de outu-
bro. (Agencia Brasil)

Loteria instantânea pode faturar
 até R$ 115 bilhões em 15 anos

As vendas de jogos de lote-
ria instantânea, conhecida como
raspadinha, deve gerar um fatu-
ramento entre R$ 112 bilhões
e R$ 115 bilhões em 15 anos.
Essa é a estimativa dos estu-
dos do governo para a conces-
são da Lotex, operada pela
Caixa Econômica Federal
(CEF), e leiloada na terça-fei-
ra (22). As empresas Interna-
t ional  Game Technology
(IGT), com sede em Londres,
e a norte-americana Scientific
Games (SG), formaram o con-
sórcio vencedor da concorrên-
cia realizada na B3.

Como único a disputar o lei-
lão, o consórcio venceu ofere-
cendo o lance mínimo de parce-
la inicial de R$ 96,9 milhões.
Serão pagas ainda outras sete
parcelas fixas anuais no valor R$

103 milhões, corrigidas pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).

Retorno
Apesar de ter sido pago ape-

nas o valor mínimo estipulado
pelo governo, o secretário de
Planejamento, Energia e Loteria
do Ministério da Economia, Ale-
xandre Manoel Angelo, avaliou
o resultado de forma positiva.
“Nesse negócio, apesar de não
ter tido ágio, muito mais impor-
tante do que a outorga é esse fa-
turamento ao longo do tempo”,
ressaltou.

Pelo contrato, o governo vai
receber 16,7% do faturamento
para investimentos em cultura,
esporte e segurança pública.
Essa última área deve receber
90% desses recursos. A estima-

tiva do secretário é que após 5
anos, quando os jogos estiverem
consolidados, os valores para
segurança ultrapassem R$ 1,5
bilhão ao ano. No total, a expec-
tativa é que a operação das lote-
rias instantâneas traga R$ 19 bi-
lhões para os cofres públicos
nos 15 anos de concessão.

Grandes empresas
Juntas, a IGT e a SG são res-

ponsáveis por 80% do mercado
global de loterias instantâneas,
que movimenta cerca US$ 80
bilhões em todo o mundo.

Segundo o diretor para o
Brasil da IGT, Roberto Quattri-
ni, as empresas optaram por atuar
de forma conjunta devido à com-
plexidade do mercado brasilei-
ro. “Essas duas empresas se jun-
taram porque o Brasil é comple-

xo, são 26 estados. Não é fácil
desenvolver uma operação de
distribuição e de jogo como po-
deria ser em um país de uma di-
mensão mais normal”, enfatizou.

O consórcio estima que con-
seguirá começar a operar seis
meses após a assinatura do con-
trato, fazendo as vendas em ju-
lho de 2020.

Antes do resultado de hoje,
haviam sido tentados dois lei-
lões da concessão das loteri-
as instantâneas sem atrair in-
teressados. Isso levou o go-
verno a flexibilizar as exigên-
cias para participação do ne-
gócio. O número de parcelas
para pagamento pela outorga
foi dobrado de quatro para
oito e o tamanho mínimo das
empresas  foi reduzido. (Agen-
cia Brasil)

CPI do BNDES na Câmara
aprova relatório final

A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Câmara dos
Deputados que investiga possíveis
irregularidades nos contratos in-
ternacionais do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) no período dos
governos petistas de 2003 a 2015
aprovou, na tarde de terça-feira
(22), por 19 votos a 10, o texto-

base do relatório final do deputa-
do Altineu Côrtes (PL-RJ).

O relator havia incluído em
seu parecer o pedido de indicia-
mento dos ex-presidentes Luiz
Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff, mas, em busca de
acordo, ele retirou os dois no-
mes e de outras nove pessoas.

O relator sugere o indiciamen-

to dos empresários Emílio e Mar-
celo Odebrecht, da construtora
Odebrecht, e de Joesley e Wesley
Batista, donos do frigorífico JBS.
Além deles, pede o indiciamento
de ex-ministros, ex-presidentes do
BNDES, servidores públicos e
funcionários do banco.

Nos últimos anos, esta é a
terceira CPI que tenta apurar

possíveis irregularidades no
BNDES. As duas anteriores, uma
da Câmara, em 2016, e uma do
Senado, em 2018, não chegaram
a resultados concretos.

Na terça-feira, foi o prazo
final para conclusão dos traba-
lhos da comissão, que já foi
prorrogada por uma vez, por 60
dias.(Agencia Brasil)
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COP25 
Com mais de 60% do seu território com áreas de preserva-

ção, conforme dados da Embrapa, o Brasil assumiu compromis-
sos ambiciosos na redução das emissões dos gases de efeito es-
tufa. Para se debater a agenda brasileira na Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP25), que acontece
no Chile em dezembro, a Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da Câmara realizou uma audiência públi-
ca, Câmara dos Deputados. 

AGRONORDESTE
Foi realizada no dia (18), em Maceió (AL), a quinta reunião

regional de instalação dos comitês do programa Agronordeste,
plano de ação para impulsionar o desenvolvimento econômico e
social sustentável do meio rural da região. Em evento na Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do estado (Faeal), produtores ru-
rais de Alagoas conheceram os detalhes do programa que vai de-
senvolver a capacidade produtiva dos pequenos agricultores e
criadores do Nordeste e do Norte de Minas Gerais.

AGROHACKATHON 2019
A maratona tecnológica Agrohackathon 2019, realizado em

Curitiba entre os dias 11 e 13 de outubro, reuniu 62 estudantes
do setor de ciências agrárias, tecnologia e negócios para propor
soluções inovadoras para problemas do setor de seguro rural e
gestão de riscos rurais. Os competidores de 11 equipes propuse-
ram soluções relacionadas a uso de tecnologias, para atender as
mais variadas necessidades da agropecuária nacional.

COOPERATIVAS
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento assi-

nou um acordo de cooperação técnica com a Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB) para promover a intercoopera-
ção e a internacionalização da produção de cooperativas brasi-
leiras, no âmbito do Programa Brasil Mais Cooperativo. O acor-
do foi assinado em Chapecó (SC). 

VENDA CASADA
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina e o ministro da Jus-

tiça e Segurança Pública, Sergio Moro, assinaram dia (16) acor-
do de cooperação técnica com o objetivo de prevenir a ocorrên-
cia da chamada “venda casada” no momento que o produtor rural
toma financiamento agrícola nos bancos. Na cerimônia de assi-
natura, na sede do Mapa, a ministra destacou que a medida era
esperada há anos pelo produtor rural brasileiro. 

INCRA
O economista Geraldo de Melo Filho tomou posse na presi-

dência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra). Ao empossar o presidente, a ministra Tereza Cristina de-
sejou sucesso à nova gestão. “Que o Incra entre em um caminho
de tranquilidade para que a gente possa fazer o trabalho que o
Brasil espera do Incra. Podem ter certeza de que terão todo o
meu apoio. 

DEFINIÇÃO
Agricultor familiar e empreendedor rural devem ser aqueles

que praticam suas atividades em imóvel rural, e não no meio ru-
ral, como está previsto na legislação atual. A alteração é feita por
projeto de Lei, de autoria do deputado Marreca Filho (PATRIO-
TA-MA), aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos
Deputados.

EMENDAS
Foi instalada, a Comissão Mista da Medida Provisória, que

trata do crédito rural. Composta por 26 deputados e senadores (e
o mesmo número de suplentes), o colegiado elegeu o senador
Luis Carlos Heinze (PP-RS), membro da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA). O deputado Pedro Lupion (DEM-PR) será
o relator e a senadora Soraya Thronicke (PSL-MT), relatora re-
visora.

RECUPERAÇÃO
Desde 2005, as empresas brasileiras têm o direito de acessar

a recuperação judicial em situações de dificuldade. Esse benefí-
cio, no entanto, não se aplica aos produtores rurais do país. Para
garantir isonomia no tratamento do assunto, o ex-senador e ago-
ra governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM-GO), apresentou
projeto de lei, que estende as vantagens da Lei de Falências para
os agropecuaristas. 

CAFÉ NA CÂMARA
A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) tomou posse, dia

(16), como coordenadora institucional da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA), durante café da manhã promovido pelo co-
legiado no Senado. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Tereza Cristina, também participou do evento, que de-
bateu dois temas em pauta nas duas casas do Congresso: Paga-
mento por Serviços Ambientais e Lei Kandir.

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exteri-
or; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agro-
negócio, onde agora tem esta coluna semanal de noticias do agro-
negócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-
Cartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

O Ministério da Saúde está
em fase final de modelagem para
a construção do Complexo de
Biotecnologia em Saúde (CIBS),
em Santa Cruz, na zona oeste do
Rio, para a produção de vacinas.
De acordo com a pasta, a capa-
cidade de produção será de 120
milhões de frascos por ano, po-
dendo chegar a 1 bilhão de do-
ses anuais. O modelo público-
privado deverá investir R$ 3 bi-
lhões na construção do CIBS.

Segundo o ministro Luiz
Henrique Mandetta, o projeto foi
incluído no Plano Plurianual de
Investimentos da pasta. Ele es-
pera que até o final do ano tenha
a conclusão da análise. “É um
investimento muito grande, mui-
to robusto que colocaria o Bra-
sil como um dos principais
players da produção de imuno-
biológicos”, disse.

Mandetta disse que a produ-
ção seria em uma plataforma
múltipla que poderia ser adapta-
da para produzir uma série de
vacinas de acordo com a neces-
sidade. “É uma tecnologia de úl-
tima geração que inclusive daria
condições para o Brasil fazer
resposta rápida”, disse.

O ministro disse que quando
houve o surto da gripe do tipo
H1N1, não havia vacina sufici-
ente para atender a demanda do
Brasil, o que só foi obtido após
o aumento da produção. “A gen-
te precisa até por uma questão
de soberania. Nós precisamos
ser detentores dessa força-tare-
fa reposta. A gente sabe que é só
uma questão de tempo que vai ter
outro surgimento de vírus extre-
mamente agressivo para a espé-
cie humana”, disse.

O diretor de Bio-Mangui-
nhos, Maurício Zuma estimou
que depois da definição da mo-
delagem, a construção do
complexo deve demorar três
anos e a produção deve come-
çar em 2024.

A presidente da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia
Trindade, informou que além de
vacinas que serão produzidas
como febre amarela, a tríplice
viral (sarampo, caxumba e rubé-
ola) e vacinas destinadas a po-
pulações negligenciadas, que são
fundamentais, a fundação traba-
lha junto com o ministério na
produção de kits diagnósticos.
“Já temos kits para hepatite e

para HIV. A hemorede é protegi-
da. Tenho a boa notícia de que já
tivemos a validação para o teste
para dengue, zika e chikun-
gunya”, disse.

Conforme Nísia, o kit da
dengue vai identificar os quatro
sorotipos da doença. “Isso é um
grande avanço. É uma parceria de
Bio-Manguinhos/Fiocruz com o
Instituto de Biologia Molecular
do Estado do Paraná, que nos
deixa muito satisfeitos, porque
são os dois lados. O diagnósti-
co preciso e a vacina que nos
permita também fazer essa im-
portantíssima prevenção”.

O ministro Mandetta disse
que existe uma torcida para que
o Instituto Butantan conclua a
terceira fase do projeto de fabri-
cação da vacina contra a dengue.
“Se a gente tiver no ano que vem,
pode ser um ano, não só para o
Brasil, mas para o mundo intei-
ro, lembrando que todos esses
projetos, tanto o da Fiocruz
como o do Butantan, todo eles
são do sistema Único de Saúde.
É o SUS”, disse.

Mandetta disse que ainda não
é possível avaliar se o kit da den-
gue poderá ser utilizado no pró-

ximo verão. “A gente certifica e
depois tem que ver a escala de
produção”, disse.

O ministro disse que para a
próxima temporada será utiliza-
da a liberação do mosquito Ae-
des com o microrganismo Wol-
bachia, bactéria que reduz a ca-
pacidade dele de transmitir a
doença. Mandetta disse que o
projeto-piloto foi desenvolvi-
do no Rio de Janeiro, mas foi
estendido para Belo Horizon-
te, Petrolina, Juazeiro (BA),
Fortaleza, Manaus, Campo
Grande e Foz do Iguaçu (PR),
onde os mosquitos já estão
sendo soltos na natureza, redu-
zindo sua capacidade de trans-
missão de doenças. 

“O ministério já liberou re-
cursos para a construção de duas
fábricas desse mosquito”, dis-
se, após participar da abertura
da 20ª Reunião Anual da Rede
de Produtores de Vacinas dos
Países em Desenvolvimento
(DCVMN, na sigla em inglês),
que reúne até amanhã (23), pro-
dutores públicos e privados, no
Hotel Sheraton, em São Con-
rado, na zona sul do Rio.
(Agencia Brasil)

Em Recife, Salles reafirma empenho
federal em limpar e monitorar óleo

O ministro do Meio Ambi-
ente, Ricardo Salles, afirmou na
manhã da terça-feira (22) em
coletiva de imprensa, em Reci-
fe, que o governo federal está
empenhando grandes esforços
para a limpeza das praias, desde
o início do aparecimento das
primeiras manchas de óleo, em
meados de setembro.

“O governo federal colocou
todas as equipes, Ibama, Mari-
nha, Petrobras, ICmBio, todos
indicados a fazer o monitora-
mento dessas manchas e o reco-
lhimento. Além disso, todos os
esforços do ponto de vista de
satélites – nacionais, estrangei-
ros, americanos –, a guarda cos-

teira, a Marinha do Brasil desde
o início em contato com outras
guardas marinhas de outros paí-
ses pra fazer o reconhecimento
e a identificação da origem des-
te óleo”, disse o ministro.

Salles destacou ainda que,
desde o início, o Ministério fez
a análise do óleo, a correlação
com os barris que apareceram na
costa e que em nenhuma medida
deixou de ser tomada. “Muito
pelo contrário, todos os esfor-
ços foram tomados. Hoje de
manhã percorremos todo o lito-
ral de Pernambuco. [Existe] ape-
nas um ponto com resíduo de
mancha sendo retirado”, com-
pletou.

Salles está na região com
militares do Exército, da Mari-
nha, equipes do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), Defesa Civil, prefeitu-
ra e voluntários.

Verba
O Ministério do Desenvol-

vimento Regional anunciou na
segunda-feira (21) a liberação de
R$ 2,58 milhões para o estado
de Sergipe empregar na limpeza
das praias atingidas pelo óleo cru
que atingiu os nove estados da
Região Nordeste (Alagoas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraí-
ba, Pernambuco, Piauí, Rio

Grande do Norte e Sergipe).
A quantia representa pouco

mais de 10% dos R$ 22 mi-
lhões que o governo estadual
solicitou ao governo federal,
na semana passada, para cus-
tear as atividades de limpeza,
monitoramento, contenção e
recolhimento do óleo que já
vem realizando.

Também na segunda-feira, o
presidente da República em
exercício, Hamilton Mourão,
disse que um grupo de cerca de
5 mil militares da 10ª Brigada de
Infantaria Motorizada do
Exército vão reforçar as
ações de limpeza das praias atin-
gidas.  (Agencia Brasil)

Novos vice-líderes do PSL na
Câmara assumem cargo

Um dia após assumir a lide-
rança do PSL na Câmara, o de-
putado Eduardo Bolsonaro (SP)
indicou treze parlamentares para
assumirem o cargo de vice-líde-
res da sigla. Os novos indicados
ocupam o cargo após destituição 
dos parlamentares que atuavam
sob o comando do então líder
Delegado Waldir (PSL-GO). 

Compõem a nova vice-lide-
rança do PSL na Câmara os se-
guintes deputados: Filipe Barros
(PSL-PR); Sanderson (PSL-RS);
Carla Zambelli (PSL-SP); General
Girão (PSL-RN); Marcio Labre
(PSL-RJ); Alê Silva (PSL-MG);
Daniel Silveira (PSL-RJ); Chris
Tonietto (PSL-RJ); Junio Amaral
(PSL-MG); Bibo Nunes (PSL-RS);
Bia Kicis (PSL-DF); Luiz Phili-
ppe de Orleans e Bragança (PSL-
SP); Dr. Luiz Ovando (PSL-MS).
Destes, apenas o deputado Da-

niel Silveira foi reconduzido ao
cargo de vice-líder. 

Todos os novos vice-líderes
assinaram lista protocolada na
manhã de segunda-feira (21) em
apoio a Eduardo Bolsonaro na
liderança da bancada na Câmara.
A liderança do PSL na Casa tem
gerado uma disputa de listas
de apoio para assegurar a perma-
nência no cargo .Na terça-feira,
a Secretaria-Geral da Mesa da
Câmara descartou uma nova lis-
ta em apoio ao ex-líder e asse-
gurou a permanência de Eduar-
do Bolsonaro no cargo. 

Além da mudança na vice-li-
derança, Eduardo Bolsonaro
também trocou integrantes do
partido na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). O depu-
tado Junior Bozzella (SP) foi
substituído pela deputada Chris
Tonietto (RJ), no cargo de 3º

vice-presidente. Duas vagas de
suplente foram preenchidas na
comissão com os deputados
Sanderson (RS) e Luiz Philippe
de Orleans e Bragança (PSL-
SP). Atualmente, a CCJ já é con-
duzida por parlamentares do PSL
com o deputado Felipe Francis-
chini (PR) na presidência e a
deputada Bia Kicis (DF) na 1ª
vice-presidência. 

Liderança
Pelo Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, para
ocupar o cargo de líder é preci-
so receber o apoio formal de
metade dos parlamentares da
bancada mais um. Cada partido
tem autonomia para fazer a tro-
ca de líder quantas vezes quiser.
Geralmente, há um rodízio no
cargo e os parlamentares costu-
mam ser mantidos por, pelo me-

nos, um ano. Os líderes podem
ser definidos por eleição inter-
na da bancada ou por aclamação.
Somente os partidos com, pelo
menos, cinco integrantes têm
direito à liderança.

O cargo de líder confere
maior protagonismo aos parla-
mentares e assegura  prerroga-
tivas como a indicação de mem-
bros da bancada que participarão
de comissões da Casa. Os líde-
res partidários orientam a ban-
cada durante as votações no ple-
nário e podem fazer comunica-
dos de liderança em qualquer
momento da sessão. O cargo
permite ainda que o parlamentar
participe dos trabalhos de qual-
quer comissão (sem direito a
voto), mesmo que não seja inte-
grante, mas com o poder de pe-
dir verificação de votação.
(Agencia Brasil)

Bolsonaro diz que Nestor Forster é
bom nome para embaixador nos EUA

O presidente Jair Bolsonaro
disse  na terça-feira (22) que o
embaixador Nestor Forster é
um “bom nome” para a embai-
xada do Brasil em Washington,
onde já atua como encarrega-
do de negócios. Até então, o
deputado federal Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP), filho do pre-

sidente, era cotado para ser in-
dicado para o cargo.

Na segunda-feira (21),
entretanto, Eduardo Bolsonaro 
assumiu a liderança do PSL na
Câmara dos Deputados. Ele tam-
bém é presidente da Comissão
de Relações Exteriores da Casa
e, para ser embaixador, precisa-

ria renunciar ao mandato.
“Obviamente, o Eduardo

desistindo que eu mande o
nome dele ao Senado [para
aprovação para o cargo de em-
baixador], tendo em vista a im-
portância que ele está ganhan-
do na política dentro do parti-
do, o Forster é um bom nome

para ser consolidado lá [em
Washington]”, disse Bolsonaro
em entrevista à imprensa duran-
te sua viagem ao Japão.

De acordo com o presiden-
te, a decisão é do filho, mas dis-
se que Eduardo “é uma pessoa
que faz diferença dentro do par-
lamento”. (Agencia Brasil)

MP e polícia fecham 42 casas de
jogos de azar em São Paulo

O Ministério Público de São
Paulo (MPSP), com apoio da
Polícia Militar, fechou  na terça-
feira (22), 42 casas de jogos de
azar no estado. Sete pessoas fo-
ram presas, entre elas dois poli-
ciais militares, e oito estão fora-
gidas. Mais de R$ 200 mil foram
apreendidos e 2.576 máquinas de
vídeo-jogo. Houve apreensão
também de armas ilícitas e dro-
gas na casa dos policiais.

Na operação, denominada
Trevo da Sorte, os policiais e pro-
motores executaram 101 manda-

dos de busca e apreensão nas ci-
dades de São Paulo, Santo André
e Guarulhos. De acordo com o
MP, o grupo proprietário das ca-
sas de jogos conseguia se man-
ter ativo em razão da “corrupção
sistêmica de agentes públicos”,
como servidores municipais e
policiais.

Um dos policiais presos, que
responderá por organização cri-
minosa e violação de sigilo pro-
fissional, passava ao grupo crimi-
noso, previamente, informações
de inteligência da corporação,

como a localização de viaturas.
Na casa de um policial, um ma-
jor da reserva, foram encontradas
14 armas, munições, coletes ba-
lísticos e munições químicas,
como bombas de gás pimenta.

“A operação de hoje visava
atingir o patrimônio da operação
criminosa, a hierarquia, e toda a li-
derança. Nós entendemos que ob-
tivemos hoje, junto com a Polícia
Militar, uma vitória muito grande
contra o crime organizado”, desta-
cou o subprocurador-geral de Jus-
tiça Mário Luiz Sarrubbo.

A investigação foi iniciada
após a Operação Jericó, em
2017, e contou com um acordo
colaboração premiada. Segundo
o MP apurou, a organização cri-
minosa contava com vários es-
quemas de lavagem de dinhei-
ro, que ainda estão sendo inves-
tigados.

Na operação de terça-feira
(22), participaram 12 promoto-
res de Justiça, 33 servidores do
MP, 807 policiais militares, 291
viaturas e sete cães do Canil da
PM. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

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

SÃO PAULO, 24/09/2019
ARY ANDRE NETO

30/09 - 07 - 23/10/2019
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O Dr.  Christopher Alexander Roisin, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível desta Capital/SP. Proc. nº 1001187-
27.2017.8.26.0100. Este Juízo FAZ SABER a Ali Hussein El Masri, domiciliado em local incerto e não sabido, 
que lhe foi movida Ação Monitória por Casa de Nossa Senhora Paz Ação S Franciscana, que pretende a 
cobrança de R$ 24.632,10 (para dezembro de 2016) embasados em contrato de prestação de serviços 
escolares. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague o débito ou apresente embargos. No silêncio, será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. O presente edital tem o prazo de 20 
dias. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021733-06.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO PAULO MARTINS DE LIMA, Brasileiro, RG 323631782, CPF 
325.179.668-26, que lhe foi proposta uma ação por parte de Centro de Ensino Técnico Método Ltda, referente 
à prestação de serviços em ensino técnico profissionalizante, no valor de R$ 6.714,03. Estando o executado 
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, 
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o 
crédito dos exequentes, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002683-57.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILVANA CLAUDINO, brasileira, enfermeira, RG 17915812, CPF 164.594.418-
20, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Ensino Método S/c Ltda, objetivando 
o recebimento do valor de R$ 7.453,48 (fev/2018), referente ao não pagamento das mensalidades do curso 
de pós-gradução em estética. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o EDITAL, para que em 15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescidos de honorários 
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
27 de maio de 2019.. 
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VARA CÍVEL - FORO REGIONAL IV - LAPA A CAPITAL - ESTADO DE
SÃO PAULO - EDITAL CITAÇÃO . Prazo: 20 dias . Proc. nº 1004096-
39.2017.8.26.0004. O Dr. JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO, MM Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, Comarca da Capital do Estado de
São Paulo, na forma da lei.  FAZ SABER à CIA. HADDAD INDUSTRIAS GERAIS S.A.,
na pessoa da l iquidante MATILDE HADDAD (RG 758.562 SSP/SP; CPF/MF
108.707.928-49), que por parte de JOSÉ AUGUSTO BORGES CORDEIRO e LUIZA
FACIN CHAVES lhe é promovida uma ação de PROCEDIMENTO COMUM (corréus:
Espólios de Jorge Marcio Montanini, Hugo Montanini e Ursula dos Santos Montanini),
objetivando a ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA do imóvel situado na Av. Cardeal
Santiago Luis Copello, nº 570, Vila Leopoldina, nesta Capital (contribuinte municipal:
097.120.000-0; parte da transcrição nº 142.595 do 10º R.I. da Capital), alegando tê-
lo havido por instrumento particular de compromisso de compra e venda de cessão
de direitos hereditários com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, cujo
valor foi integralmente quitado; e que apesar disso não lograram obter a competente
escritura definitiva da titular de domínio. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 10 de outubro de 2019. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Coordenadora, subscrevi.

22 e  23/10

2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - FORO CENTRAL- SP - EDITAL de CITA-
ÇÃO. Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo
nº 1068927-07.2014.8.26.0100 -  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. VIVIAN
LABRUNA CATAPANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de José
Beraldo pelo inventariante Alfredo Beraldo, CPF 112.083.928-91, Cesar de Oli-
veira Pieroti, Maria Inez Faria Pierotti ou atual morador, que deverá ser qualificado
pelo Oficial de Justi, Veriato Jose Domingos, Cristiano Bonfim da Silva, Sonia
Muniz, CPF 076.736.888-67, Luiz Alves da Costa, CPF 411.660.198-53, réus au-
sentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus côn-
juges e/ou sucessores, que VIVIANA DUARTE DOS SANTOS e HELVIO JORGE
DOS SANTOS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domí-
nio do imóvel localizado na Rua Iracema, lotes 04 e 05 da quadra 01, Vila Novelli, em
Itaquera, com a área 1.080,00m2, São Paulo SP, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos
SUPRAMENCIONADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, apresentem RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

22 e  23/10

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDESIO ALVES DUARTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE CONTABIL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ALFREDO PAULINO DUARTE E DE ADENICE ALVES MARTINS DUAR TE.
TAYNA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE AILTON ANTONIO DA SILVA E DE MARA DA SILVA MARTINS.

LEONARDO DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
GUARULHOS, SP NO DIA (06/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS E DE MARIA JOSÉ DA SILVA. BIANCA THAYNA
GAIA DE LIMA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (01/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLINIO
JOSÉ DE LIMA E DE MARIA GAIA DE LIMA.

MARCOS AURÉLIO DE FREITAS VARELO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SOLONÓPOLE, CE NO DIA (25/07/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO
ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHO DE FRANCISCO VARELO E DE MARIA NASARÉ DE FREITAS
VARELO. MARIA CIDERLANDIA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CHEFE DE
SESSÃO, NASCIDA EM SOLONÓPOLE, CE NO DIA (23/03/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MANOEL FRANCISCO DA SILVA E DE FRANCISCA ELIONEIDE DA SILVA.

RICARDO FURQUIM DE OLIVEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE
MANUTENÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/06/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOAQUIM FURQUIM DE OLIVEIRA NETO E DE NEUZA
RODRIGUES DA COSTA. TATYANY MACEDO SANDY, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
TECNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/04/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE AILTON JOSÉ SANDY E DE CELIA
REGINAOLIVEIRA DE MACEDO.

EDILSON RIBEIRO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MANUTENCISTA, NASCIDO EM
BELO CAMPO, BA NO DIA (13/12/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE BRAULINO SILVA OLIVEIRA E DE LUZIA RIBEIRO DE QUEIRÓZ. GISLEIA FRANCISCA
ALVES,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO TECNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (10/08/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE FRANCISCO ALVES E DE VERANICE ALVES.

EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO MECÂNICO DE AUTO,
NASCIDO EM MACEIÓ, AL NO DIA (06/08/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ BENT O DE OLIVEIRA E DE EURIDICE LOPES DE OLIVEIRA.
EDINELMA NERY DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA
EM AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE NO DIA (04/09/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL LIRA DA SILVA E DE TERESINHA NERY DA SILVA.

VALMIR DE JESUS CALDEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUXILIAR DE FARMACIA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/09/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO DE JESUS CALDEIRA E DE EURIDES DA SILVA CALDEIRA. CLÁUDIA
DE GODOY MARQUES,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO MANUSEADORA DE CORREIO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/02/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAPHAEL MARQUES HIDALGO E DE MANOELA DE GODOY MARQUES.

MARCELO MUNIZ SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO REPOSIT OR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE VALTER CARLOS DA SILVA E DE ZELIA MUNIZ DA SILVA. KATIANE TARGINO DE
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (29/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
BARTOLOMEU XAVIER DE OLIVEIRA E DE MARIA DO SOCORRO TARGINO SILVA.

THIAGO FONSECA JUVÊNCIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA DE CAMINHÃO,
NASCIDO EM FERRAZ DE VASCONCELOS, SP NO DIA (19/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO JUVÊNCIO E DE MARIA DA GLORIA FONSECA
JUVÊNCIO. SIMONE PEREIRA SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FATURISTA,
NASCIDA EM BOQUEIRÃO DOS COCHOS, PB NO DIA (07/06/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVANILDO SOARES DA SILVA E DE MARIA PEREIRA
NETA SOARES.

JOSE CARLOS DE FARIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENFERMEIRO, NASCIDO EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (06/07/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO DE FARIAS FILHO E DE MARIA DO DESTERRO SILVA FARIAS.
SANDRA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA
DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM ARUJÁ, SP NO DIA (26/04/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ROMILTON ALVES DOS SANTOS E DE MARIA
HELENA MUNIZ DO NASCIMENTO.

BRYAN ROBSON DA PAIXÃO OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR
TELECOM, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROBSON LEITE DE OLIVEIRA E DE ANA PAULA DA PAIXÃO.
LAIZA DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE VENDAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/01/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE LAERCIO DA SILVA SANTOS E DE CRISTIANE SOUSA FARIAS DA SILVA.

ALLAN ANDRADE DA MOTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (06/08/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LÚCIO ANDRADE DA MOTA E DE ELZA JOSÉ DA MOTA. ANDREZA GLORIA VIDAL,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (02/12/
1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL DE
OLIVEIRA VIDAL  E DE MARTA MARIA GLORIA VIDAL.

SIOMAR DA CUNHA FROTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO LAQUEAÇÃO, NASCIDO
EM GUANAMBI, BA NO DIA (01/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE EULINA DA CUNHA FROTA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA EM IGUARACI, PE NO DIA (19/03/1984),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO PANTA DA
SILVA E DE CÍCERA BERNADO DA SILVA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0027601-70.2010.8.26.0053 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões 
Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Ricardo Amaral Batista, brasileiro, casado, maître ,portador do  
RG nº 24.987.514-7 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 440.225.655- 00 e Marli Moreira de Souza Amaral Batista, 
brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 17.505.625 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 440.225.655-00, que por 
parte da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-SP., lhe foi ajuizada uma Ação de Resolução 
Contratual c.c. Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Antecipação de Tutela, com 
procedimento Comum, relativo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Passagem Faustino 

desrespeito às cláusulas contratuais, deixaram de pagar as prestações combinadas. Nestas condições, ajuizada a 

posse, condenando-se os réus em perdas e danos, consubstanciados na perda das prestações pagas até o momento; 
ao pagamento de indenização pelo tempo que usaram, gozaram e usufruíram do imóvel, custas e demais cominações 

 
20 dias supra, contestem, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 

e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo aos 16/10/2019.                B - 22 e 23

CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES EM SAÚDE PÚBLICA
convoca os associados para assembleia geral ordinária para
eleição de diretoria e alteração do estatuto, dia 31 de outubro
de 2019, na ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA, Praça da
Sé 385, 4º andar, sala 4 às 15h.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos Funcionários e Servidores da
caixa beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo –
ASSERB convoca: os membros da diretoria, e os associados, da
Entidade para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que
será realizada às 18:00 horas, do dia 14 de novembro  de 2019, em sua
sede social Rua Itapirapes, 83 – Luz – São Paulo - SP. Assunto: 1-
Assuntos gerais da entidade. 2- solução projetos e contratos jurídicos.
São Paulo. 21 de outubro de 2019. Mario Jose de Souza - Presidente.

COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sandro Borelli no uso de suas atribuições conforme o artigo 20 do Estatuto Social da Cooperativa Paulista de Trabalhos dos Profissionais de Dança – CPD, 
convoca os 155 (cento e cinquenta e cinco) cooperados ativos da supracitada cooperativa, para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
que será realizada no Espaço Viver, Rua Conselheiro Brotero, 162 - Bairro Barra Funda - nesta cidade de São Paulo/SP, no dia 25 (vinte e cinco) de novem-
bro de 2019, em 1ª convocação às 19:00 hs, com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados ativos; em 2ª convocação às 19.30h, com metade mais um dos 
seus cooperados, ou em 3ª convocação às 20hs horas com o mínimo de 31 (trinta e um) cooperados que corresponde a 20% de total de sócios. Serão 
deliberados os assuntos da Assembleia Geral Extraordinária, na seguinte ordem do dia: a) Desligamento do Secretário Administrativo Wellington José Duar-
te da Silva; b) Eleição de cargo “Secretário Administrativo” em vacância do Conselho Administrativo; c) discussão e aprovação para cobrança de juros 
sobre as mensalidades em atraso; d) discussão e aprovação para a criação de um termo de compromisso entre cooperados, cooperadas, núcleos artís-
ticos e a Cooperativa Paulista de Trabalho dos Profissionais de Dança quando contemplados em editais públicos. e) formação de chapa para a eleição do 
novo conselho administrativo em 2020. f) assuntos de interesse geral. São Paulo/SP, 22 de outubro de 2019. Sandro Borelli - Presidente

Votorantim Investimentos Latino-Americanos S.A.
CNPJ/MF nº 06.276.938/0001-15 - NIRE 35300320956

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de Outubro de 2019
1. Data, Horário e Local - Dia 04 de outubro de 2019, às 14 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, Torre 3, Setor B, 6º andar, conjunto 61, parte, CEP 04571-010, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença - Dispensada a 
convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), tendo 
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa 
Dirigente - Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Nazareth Menck, tendo como Secretário o  
Sr. Felipe da Silva Azevedo. 4. Ordem do Dia - Deliberar sobre: (i) redução do capital social da Companhia 
por julgá-lo excessivo à consecução dos objetivos sociais da Companhia, conforme disposto nos artigos 173 
e 174 da Lei das S.A.; e (ii) a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 
5. Deliberações - Colocados em discussão os assuntos da ordem do dia, a acionista da Companhia deliberou, 
sem ressalvas, o quanto segue: (i) aprovar a redução do capital social da Companhia, de acordo com os 
seguintes termos e condições: a) Justificativa: a redução do capital social baseia-se nos artigos 173 e 174 
da Lei das S.A., tendo em vista o entendimento da administração de que o montante atual é excessivo à 
consecução dos objetivos sociais da Companhia; b) Montante do capital a ser reduzido: R$ 408.445.943,36. 
Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R$ 497.131.390,94 para R$ 88.685.447,58; 
c) Valor e quantidade de ações: o valor patrimonial atual de cada ação de emissão da Companhia é de 
R$ 7.279,78 com base no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2018. Após 
a efetiva redução de capital, o valor patrimonial de cada ação de emissão da Companhia passará a ser de 
R$ 5.951,68 e, portanto, o novo número total de ações ordinárias nominativas da Companhia passará de 
381.377 para 312.750; d) Forma de devolução dos valores à única acionista: o montante referente à 
redução do capital social ora aprovada será devolvido à única acionista da Companhia em moeda corrente 
nacional, sendo que a restituição será realizada até a data de encerramento do exercício social corrente; 
(ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos decorrentes da redução de capital ora aprovada, 
com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, publicações, transcrições, averbações ou 
comunicações que se fizerem necessários de modo a implementar a operação, inclusive realizar depósitos 
e transferências bancárias referentes ao montante aqui mencionado, sem qualquer limitação de valor, podendo, 
inclusive, outorgar poderes neste sentido; (iii) em virtude da deliberação “i” aprovada acima, modificar do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º:  
O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$ 88.685.447,58 dividido em 312.750 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal”; (iv) aprovar que as demais disposições do Estatuto Social da 
Companhia não alteradas neste ato permaneçam inalteradas e em vigor; e (v) consignar que, em virtude 
das deliberações acima, após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, 
conforme disposto no artigo 174 da Lei das S.A., a presente ata de assembleia geral será levada a registro 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo para que se torne efetiva e tais efeitos retroajam à data da 
deliberação. 6. Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, conforme artigo 130, § 1º da Lei 
das S.A., que, depois de lida em voz alta e achada conforme, foi assinada. 7. Assinaturas - Presidente: 
Rodrigo Nazareth Menck; Secretário: Felipe da Silva Azevedo. Acionista: Nexa Recursos Minerais S.A.,  
p. Tito Botelho Martins Junior e Rodrigo Nazareth Menck. A presente transcrição é cópia fiel da ata  
lavrada no livro próprio. São Paulo, 04 de outubro de 2019. Rodrigo Nazareth Menck -  Presidente;  
Felipe da Silva Azevedo - Secretário.

Coest Construtora S/A
Sociedade Anônima de Capital Aberto - DEMEC-RCA-200-77

CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE35300021134
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, no escritório de contabilidade, na Rua Cirene Jorge Ribeiro, 397,  
Vila Salete, São Paulo, SP, os documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76, correspondentes aos exercícios sociais 
findos em 31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016, 31/12/2017 e 2018. São Paulo, 23 de outubro de 2019. 

Marleine Serra Guimarães - Presidente do Conselho de Administração
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DGF EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ/MF nº 25.046.757/0001-47 - NIRE 35.229.983.455

Ata de Reunião Ordinária de Sócio Realizada em 11 de Outubro de 2019 às 10:00 Horas
Data, Horário e Local: No dia 11 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na sede da sociedade na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Major Sertório, 332, 2º andar, conj. 201, CEP: 01222-000. Presenças: Compareceu o sócio 
detentor da totalidade do capital social da DGF Empreendimentos Ltda., sociedade empresária limitada, com seus atos 
constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35229983455, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.046.757/0001-47, 
a saber: JAG Participação e Desenvolvimento Ltda., sociedade empresária limitada, estabelecida a Rua Major Sertório, 
nº 332, conjunto 201, CEP 01222-000, São Paulo/SP, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial 
do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.215.849.841, inscrita no CNPJ/MF nº 03.296.489/0001-89, neste ato 
representada pelo sócio administrador Frederico de Toledo Gottheiner, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 
33.504.871-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 369.657.798-70 e por Daniela de Goes Gottheiner, brasileira, solteira, em-
presária, portadora do RG n° 24.974.229-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF n° 245.520.488-05, ambos com escritório a Rua 
Major Sertório, n° 332, 2º andar, conjunto 201, CEP 01222-000, São Paulo/SP. Convocação: Tendo em vista o compareci-
mento do único sócio foi dispensada a publicação de convocação, nos termos do art. 1072, § 2º do Código Civil brasileiro. 
Composição da Mesa: Frederico de Toledo Gottheiner, como Presidente e Daniela de Goes Gottheiner, como Secretária. 
Ordem do Dia: Deliberação sobre a diminuição do capital no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 
Deliberações Unânimes: Deliberou o sócio pela diminuição do capital da DGF Empreendimentos Ltda., no valor de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) mediante à devolução em dinheiro. Aprovação da Ata e Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se 
a reunião, tendo as deliberações sido tomadas por unanimidade de votos. São Paulo, 11 de outubro de 2019. Frederico de 
Toledo Gottheiner - Presidente, Daniela de Goes Gottheiner - Secretária. JAG Participação e Desenvolvimento Ltda. 
- Frederico de Toledo Gottheiner/Daniela de Goes Gottheiner.
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COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

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

LICITAÇÃO 06/19 - MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 7610.2019/0002127-2 
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS, FORNECIMENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E 
CONSULTORIA PARA A GESTÃO DE, APROXIMADAMENTE, 225.000 (DUZENTAS E VINTE 
E CINCO MIL) UNIDADES HABITACIONAIS COM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, 
ABRANGENDO CONTRATOS ATIVOS E INATIVOS, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES 
QUE INTEGRAM ESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E APENSOS.

COMUNICADO - NOVA DATA DE ABERTURA
Considerando o comunicado DIADM informado que não haverá expediente no dia 
28/10/2019, declarado como ponto facultativo em comemoração ao dia do Servidor 
Público conforme Anexo II integrante do Decreto Municipal n° 58.643 de 28 de fevereiro 
de 2019; Considerando que o artigo 39, inciso III da Lei Federal 13.303./16 determina 
a necessidade de ser adotado prazo mínimo de 45 para apresentação de propostas ou 
lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório, para licitação em 
que se adote como critério de julgamento a melhor combinação de técnica e preço; Será 
adiada a data de abertura da licitação acima referenciada do dia 13 de dezembro de 2019 
às 10h:30m para o dia 17 de dezembro de 2019 às 10h:30m.

NOVA DATA DE ABERTURA: Dia 17 de dezembro de 2019 às 10h:30m.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - Portaria 19/2019.
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1039977-85.2014.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Parque das Nações
Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. p/ representante legal, Anderson Gomes dos Santos e s/m Vivian
Santana dos Santos, f: Edmundo Mendes Ferreira ou quem o imovel possuir e f: Alessandro Oliveira da Silva,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Manoel Coelho de Araújo e Maria Zuleide Vieira de Araujo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio do imóvel situado á Rua Professo Adolpho Pinheiro Machado, nº 276, Jardim Castro
Alves, Capela do Socorro, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. 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 - 23 e 24/10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1127449-27.2014.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Adair Molina Veras
e s/m Rosa Loureiro Veras, Jose Luciano de Souza e s/m Creusa Ribeiro de Souza e Antonio Veras Molina
e s/m Jandyra Sciorilli Veras, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Aníbal José de Souza e Maria Helena de Sousa ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado à Rua Belize, nº22, Bairro Jardim Sul, São
Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Est ando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte)
dias. 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 - 23 e 24/10

Edital Citação - Prazo 20 dias. Proc: 1029621-60.2016.8.26.0100 O Doutor HENRIQUE DADA PAIVA, Juiz
da 6ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, FAZ SABER a NAM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
sob o n. 00.590.082/0001-71, Ação: Procedimento Comum Cível (Duplicata) por parte de FRANCISCA TANIA
DE SANTANA MORAES , encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial “nos termos do artigo 257 NCPC “. Afixe-se e Publique-
se o edital. J - 23 e 24/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000694-20.2013.8.26.0009 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane
Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GS COMERCIAL DE ALIMENTOS
DO BRASIL LTDA ME, CNPJ 59.103.820/0001-51, EDUARDO ANTONIO GOUVEIA DOS SANTOS, RG
14871461, CPF 041.250.858-38, SANDRA SUGUIURA CARDOZO, RG 7757144, CPF 894.558.008-53,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, visando ao recebimento
da quantia de R$ 212.044,54, atualizada até 27/09/2013, representada pelo Termo de Adesão ao Regulamento
do cartão BNDES nº 680.800.731, assinado em 26/10/2010, tendo por objeto a contratação de limite de crédito,
vinculada à agência 6808-X, conta corrente nº 1.794-9, cujos utilizaram-se do valor ajustado, não procedendo
à devida cobertura do saldo devedor, gerando o débito. Encontrando-se os réus 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, efetue o pagamento da quantia especificada,
devidamente atualizada e honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresente
embargos monitórios. Não efetuado o pagamento ou apresentado 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de agosto de 2019.     23 e 24/10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1123705-53.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Ribeiro
Mateus, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Walter Wagner Casseta, RG 9.436.112-5, CPF 112.059.588-
60, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec
Ltda., objetivando a cobrança de R$ 56.004,06 (outubro/2016), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno
direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0073617-36.2013.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENISE RODRIGUES CAMARGO, CPF
064.585.588-05, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 7.884,46, especificada na inicial, oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados pela autora. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais)
e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09
de setembro de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0001685-09.2018.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PRISCILA CINCINATO
ALVES, CPF 432.471,658-78, que lhe proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de banco
Itaú Veículos S/A, atual denominação de Banco Fiat S/A. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o prazo de 20 dias supra, pague a quantia de R$
104.566,05 (maio/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Pelo presente,
fica a executada intimada do bloqueio realizado sobre R$ 1.130,15, em contas de sua titularidade, para que,
no prazo de 05 dias, comprove a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, § 3º, do CPC). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
17 de setembro de 2019.

VD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LIMITADA
CNPJ/MF 59.876.490/0001-37

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A.G.E
Em consonância com os artigos 1071 e 1152, §2º do Código Civil e cláusula 6ª da 4ª Alteração contratual, realizada
em 02.05.2018, ficam convocados os sócios da VD Administração e Participação Ltda. à assembleia geral extraordinária
que será realizada na Rua Joaquim Nunes Teixeira, 106, sl 03, SP, no dia 30.10.2019. A primeira convocação ocorrerá
às 9h:30m e a segunda convocação às 10h:00m, com a seguinte ordem do dia: 1) Destituição da atual administração
da empresa, em decorrência da insatisfação da maioria do capital social; 2) Eleição de nova administração da empresa

e 3) Deliberar sobre a A.G da Máquinas Ferdinand Vaders S/A. 21 de outubro de 2019. Ingrid Helge Dauch e
Ferdinando Vaders Junior. K-22e23/10

MAQUINAS FERDINAND VADERS S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF 56.994.486/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A.G
Em consonância com os artigo 121 e ss. da Lei 6.404/1976 ficam convocados os sócios da Maquinas Ferdinand Vaders

S/A. à assembleia geral que será realizada na Rod. Raposo Tavares, 27.580, Cotia/SP, no dia 30.10.2019. A primeira

convocação ocorrerá às 15h:00m e a segunda convocação às 15h:30m, com a seguinte ordem do dia: 1) Destituição

da atual diretoria da empresa, em decorrência da insatisfação da maioria dos acionistas. 2) Eleição de nova diretoria.

Cotia SP, 21 de outubro de 2019. Ingrid Helge Dauch e Ferdinando Vaders Junior. K-22e23/10
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1120155-16.2017.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr. Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) +wilson anastacio
amaral - (672.039.658-72) (997.629.518-91), eugenia taboas - 250.587.628-20, odalberto delatorres, tab:
joaquim balbino de oliveira e +tab: osni venancio da silva (508.534.908-30) e sandra tosta da silva (315.558.648-
64), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Vera Lucia Alves Miranda Delatorre e Odalberto Delatorre ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel situado à Rua Rafael Monteiro Valeiro, nº 5 - fundos, Itaim Paulista,
São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 (vinte) dias. 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 - 23 e 24/10

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1007383-81.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr. Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) José Geraldo
Fonseca, Diolanda Fiorati Garcia e Condomínio Conjunto Residencial Solares C, por sua síndica Mercedes
P. D. Oliveira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Vanderlei Roberto Ikeda e Ana Maria de Oliveira Ikeda ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel situado à Avenida Guilherme Dumont Villares nº 99, apto 23 no 2º
andar ou 3º pavimento do Bloco C do Conjunto Residencial Solares, Butantã, São Paulo/SP, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. 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 - 23 e 24/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE DIAS. Autos n. 0194744-79.2006.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
CLAUDIA CAPUTO BEVILACQUA VIEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem
conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do Sr. JOSE DE OLIVEIRA, CPF 004.791.521-87, expedido
com prazo de vinte dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processam-se os autos em epígrafe que
lhes move ELIANE MARIA CUSTODIO. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, do pedido efetuado pela autora, a fim de incluir a garagem
matriculada sob n. 46.502 do 7º Cartório de Registro de Imóveis desta Capital como aditamento à partilha dos
bens do casal, que foi omitida na partilha original. Decorrido o prazo previsto no edital, o réu tem cinco dias
para manifestação. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. J - 23/10

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP

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

ARY ANDRE NETO

02 - 06 - 23/10/2019
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Processo Digital nº:1011972-67.2016.8.26.0008 Classe: Assunto:Monitória-Obrigações Requerente: Isaias Evangelista Cardoso 
Requerido: Francisco J.Q.G. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011972-67.2016.8.26.0008 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na 
forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) FRANCISCO J.Q.G., CNPJ 21.201.964/0001-78, com endereço à Rua Conselheiro Cotegipe, 
607,Belenzinho, CEP 03058-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Isaias Evangelista 
Cardoso,alegando em síntese:Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDI-
TAL, 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, pague a quantia no valor de R$ 2.501,29 (ago/16) referentes ao cheque 000046, ag. 0251. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,afixado e 
publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 18 de julho de 2019.                         [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042666-66.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Adailton 
Silva Santos CPF 100.790.578-61, que Angela Margarida Jensen ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 
13.720,31(agosto/2018), referente ao instrumento particular de confissão de dívida de débitos de locação sobre o imóvel à rua 
Olivia Guedes Penteado 513, Socorro, nesta Capital. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 
dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos 
em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% 
ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para 
garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2019.                                    [22,23] 

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

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, 
em primeira convocação, no dia 31/10/2019, às 7:00 horas, na sede social da Companhia, em Barueri, 
SP, na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, sala 04, Bairro Jardim dos Camargos, CEP 06410-120, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) prestação de contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo 
em 31/12/2018; (b) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 
31/12/2018; Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGO encontram-se 
disponíveis aos Srs. Acionistas, para consulta, na sede social da Companhia. Os Srs. Acionistas 
poderão ser representados na Assembleia Geral por procura dores constituídos na forma do Artigo 
126, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Barueri, 21/10/2019. Diretoria.                   (22, 23 e 24/10/2019)

Jaguari Holding Ltda
CNPJ 05.505.422/0001-32 | NIRE 35.231.840.844 | Assembleia Geral De Socios

Ficam os Senhores(a) Sócios da Jaguari Holding Ltda, convocados para a para a reunião dos sócios da Sociedade que se realizará 
aos 01/11/2019, às 10 horas, na sede da Companhia, na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250, sala 06, Butantã, São Paulo/SP, 
CEP 05397-000, para deliberar sobre (i) exclusão da sócia Ana Paula Lourenço de Toledo. São Paulo, 19/10/2019. Carlos André 
Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor; Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor

Transvias Construções e Terraplenagem Ltda 
CNPJ/MF 54.883.194/0001-40 | NIRE 35.203.286.617 | Assembleia Geral De Socios

Ficam os Senhores(a) Sócios da Transvias Construções e Terraplenagem Ltda, convocados para a para a reunião dos sócios da 
Sociedade que se realizará aos 01/11/2019, às 10 horas, na sede da Companhia, na Avenida Antonio Ramiro da Silva, 250, sala 
03, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05397-000, para deliberar sobre (i) exclusão da sócia Ana Paula Lourenço de Toledo. São Paulo, 
19/10/2019. Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor; Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço - Diretor

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1004304-77.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível,do Foro Regional XII-Nossa Senhora do Ó, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a Urbes Sociedade Imobiliária Ltda., que 
Agnaldo Marcon ajuizou ação de adjudicação compulsória, 
objetivando a outorga da escritura definitiva de uma casa e 
seu terreno à rua B nº 22, Pirituba, de forma retangular, com a 
área de 117,00m², devidamente quitado. Estando a ré em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 
dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de setembro de 2019.                           [22,23] 

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAMÍLIA E 
SUCESSÕES JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO AIGNER 
RIBEIRO EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - 
PRAZO DE 20(VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1085881-
55.2019.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, DR. LEONARDO AIGNER RIBEIRO, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar, que, neste 
Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens 
movida por Zaki Douek, por meio da qual os requerentes 
indicados intentam alterar o Regime de Comunhão Parcial 
de Bens de seu casamento para SEPARAÇÃO TOTAL DE 
BENS. O presente edital é expedido nos termos do artigo 
734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo.                              [22,23] 
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PROCESSO Nº 1003681-46.2014.8.26.0009 EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. A MMª. Juíza de
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra.
Ana Paula Mendes Carneiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ALEIKO, GORA E AUSTIDES, de
qualificações ignoradas, filhos de Anna da Costa e Silva e irmãos da de cujus Nicolleta da Costa e Silva e
demais possíveis herdeiros e interessados, que foi ajuizada Ação de INVENTÁRIO dos bens deixados por
NICOLLETA DA COSTA E SILVA, brasileira, solteira, RG 32.349.934-X, CPF 953.057.188-72, falecida aos
12/03/2002, tendo deixado bens e dívidas, motivo que o Condomínio Edifício Borba Gato CNPJ 69.259.984/
0001-26 na pessoa de sua inventariante Francisca Assis de Moraes, requereu a citação dos herdeiros, por
ser credora da quantia de R$34.582,61, relativo aos períodos de 10/03/2003 a 10/03/2014, devida pela unidade
condominial nº 608 do Condomínio Requerente, de propriedade da falecida, a ser devidamente atualizado até
o pagamento, acrescidos de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários
advocatícios, objeto da ação de cobrança 0104136-17.2006.8.26.0009. Encontrando-se os herdeiros em lugar
ignorado e incerto foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os termos da ação (artigo 999 do CPC),
e para dizer no prazo de 15 dias, após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo
arguir erros e omissões; reclamar contra a nomeação da inventariante e contestar a qualidade de quem foi
incluído no título de herdeiro, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de revelia, gerando a presunção de
veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 4 de outubro de 2019. 22 e 23/10
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TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A
CNPJ Nº 04.710.973/0001-75 - NIRE 35300198581

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019

A TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representa-
da por seu Presidente Sr. Eduardo Augusto Roque CONVOCA pela presente, todos os acionistas,
para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no endereço comercial da Companhia,
nesta cidade, na Rua Haddock Lobo, 347, 5º andar, conjunto 51, Cerqueira César, São Paulo, SP,
Cep 01414-001, às 10:00 horas, do dia 31 de outubro de 2019, com a seguinte ordem do dia:  (a)
Alteração de sua sede para o endereço comercial sito à Rua Haddock Lobo, 347, 5º andar, con-
junto 51, Cerqueira César, São Paulo, SP, Cep 01414-001; e (b) outros assuntos de interesse da
companhia. O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à  Assembleia munido de
documentos que comprovem sua identidade. São Paulo, 18 de outubro de 2019. Eduardo
Augusto Roque - Diretor-Presidente.

Agro Nova Geração S/A
CNPJ nº 09.296.683/0001-40 - NIRE 35300348117

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Srs. acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 
26/10/2019, às 10:00 hs., em sua Sede Social na Rodovia Presidente Castelo Branco, Km 259, Fazen-

-

-

Agro Pecuária Furlan S/A
CNPJ nº 56.728.058/0001-00 - NIRE 35300036042

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia
25/10/2019, às 10:00 hs., em sua Sede Social na Fazenda Bom Jesus, s/nº, Bairro Alambari, Cidade

-

Grossmann; b) Substituição/Eleição de Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração,

Bárbara d´Oeste/SP., 18 de Outubro de 2019. Aurélio Furlan, Estevam André Furlan, José Onair Furlan,

Furlan, Odair Furlan, Espólio de Eupercides Fernando Furlan. (19-22-23)

Usina Açucareira Furlan S/A
CNPJ nº 56.723.257/0001-26 - NIRE 35300035992

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 
25/10/2019, às 09:00 h, em sua Sede Social na Rod. SP 304 - Km 143,5, B.Alambari, Santa Bárbara 

-

-

SONDEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA.
CNPJ 22.005.091/0001-90 - NIRE 3522902033-9

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS, REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2019
Data, Horário e Local: 01/09/2019, às 12h00, na sede da Sondex Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos e Acessórios Ltda., socieda-
de limitada, CNPJ nº 22.005.091/0001-90 e com NIRE com 3522902033-9, com sede em Louveira/SP, na Rua Antonio Biscuola, 200, Galpão 1, meza-
nino, Capivari, CEP 13290-000 (“Sociedade”). Convocação: dispensada a convocação, dada a presença da única sócia representando a totalidade do
capital social, nos termos do §2º do Artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”). Presença: Danfoss do Brasil Indústria e Comércio Ltda.,
sociedade limitada, CNPJ nº 62.158.480/0001-70 e com NIRE 35.202.170.518, com sede em Osasco/SP, na Rua Américo Vespúcio, 85, Jardim Platina, 
CEP 06273-070, na qualidade de única sócia da Sociedade, neste ato representada por seus administradores, os Srs. Miguel Pereira dos Santos,
brasileiro, casado, contador, com escritório em Osasco/SP, na Rua Américo Vespúcio, 85, Jardim Platina, CEP 06273-070, RG nº 152.575.80 e CPF nº 
195.616.363-87 e Carlos Julio Molinari, argentino, casado, gerente comercial, residente e domiciliado em Barueri/SP, na Rua Oiapoque, 65, Apar-
tamento 3.004, RNE nº V223111-Z-SIAPRO/DELEMIG/SR/SP e CPF nº 216.935.938-90. Mesa: Presidente: Miguel Pereira dos Santos e Secretário:
Carlos Julio Molinari. Ordem do dia: (i) deliberar a respeito da proposta de incorporação (“Incorporação”) da Sociedade pela sócia Danfoss do
Brasil Indústria e Comércio Ltda., acima qualificada (a seguir denominada “Incorporadora”), devendo, para tanto, examinar, discutir e deliberar
a respeito do Protocolo de Incorporação e Justificação firmado em 31/08/2019, pelas administrações da Sociedade e da Incorporadora; (ii) deliberar
sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa DIBD OMIB Consultoria Ltda., com sede em Sorocaba/SP, na Rua Riachuelo, 460, Vila
Adonias, CEP 18035-330, CNPJ nº 07.979.944/0001-00 (“Avaliadora”), a qual procedeu à elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido
da Incorporada (“Laudo”), com base em seu valor contábil; (iii) examinar, discutir e deliberar acerca do Laudo; e (iv) decidir sobre outras matérias
relativas à Incorporação. Deliberações: (i) foi aprovada sem ressalvas a Incorporação da Sociedade pela Incorporadora, nos termos e condições do 
Protocolo de Incorporação e Justificação, que devidamente rubricado pela mesa, passa a fazer parte integrante da presente ata, como “Anexo 1”; (ii)
foi ratificada sem ressalvas a nomeação e contratação dos Avaliadores para elaborar o Laudo; (iii) tendo sido previamente consultados pela adminis-
tração da Sociedade, os Avaliadores se anteciparam nos estudos e na elaboração do Laudo, o qual foi apresentado aos presentes, que o aprovaram 
em sua íntegra, sem qualquer ressalva, oposição ou restrição. O Laudo ora aprovado, devidamente rubricado pela Mesa, integra a presente ata como 
“Anexo 2” e indica que o patrimônio líquido da Sociedade possui valor negativo de R$ 364.025,05. (iv) Devido à Incorporação da Sociedade pela
Incorporadora: (a) a Sociedade é considerada extinta e a Incorporadora torna-se sucessora da Sociedade em todos os direitos e obrigações, a título 
universal e para todos os fins de direito; e (b) na condição de sucessora, a administração da Incorporadora fica autorizada a praticar todos os atos com-
plementares e/ou decorrentes da Incorporação ora aprovada, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averba-
ções ou comunicações que se fizerem necessários de modo a aperfeiçoar as operações acima. Encerramento da Assembleia. Lavratura e Leitura 
da Ata: restando nada mais a ser deliberado, a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa 
a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, revisada, aprovada e assinada. Louveira, 
01/09/2019. Mesa: Miguel Pereira dos Santos - Presidente; Carlos Julio Molinari - Secretário. Sócia: Danfoss do Brasil Indústria e Comércio
Ltda. p. Miguel Pereira dos Santos; p.Carlos Júlio Molinari. JUCESP nº 531.478/19-1 em 04/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DANFOSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 62.158.480/0001-70 - NIRE 35.202.170.518

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS, REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2019
Data, Horário e Local: 01/09/2019, 15h00, na sede da Danfoss do Brasil Indústria e Comércio Ltda., sociedade limitada, CNPJ nº 
62.158.480/0001-70 e com NIRE 35.202.170.518, com sede em Osasco/SP, na Rua Américo Vespúcio, 85, Jardim Platina, CEP 06273-070 (“Sociedade”). 
Convocação: dispensada a convocação, dada a presença dos sócios representando a totalidade do capital social, nos termos do §2º do Artigo 1.072 da 
Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”). Presença: (a) Danfoss International A/S, sociedade organizada e existente de acordo com as leis da Dinamarca, 
com sede em DK-6430 Nordborg, Dinamarca, CNPJ nº 05.707.087/0001-55 neste ato representada por seu procurador, Sr. Miguel Pereira dos Santos, 
brasileiro, casado, contador, com escritório em Osasco/SP, na Rua Américo Vespúcio, 85, Jardim Platina, CEP 06273-070, RG nº 152.575.80 e CPF nº 
195.616.363-87 e; (b) Danfoss A/S, sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Dinamarca, com sede em DK-6430 Nordborg, Dinamar-
ca, CNPJ nº 05.833.031/0001-47, neste ato representada por seu procurador, Sr. Miguel Pereira dos Santos, acima qualificado. Mesa: Presidente: 
Miguel Pereira dos Santos e Secretário: Carlos Julio Molinari. Ordem do Dia: (i) deliberar a respeito da proposta de incorporação (“Incorporação”) 
pela Sociedade da Sondex Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos e Acessórios Ltda., sociedade limitada, com sede em Louveira/SP, na 
Rua Antonio Biscuola, 200, Galpão 1, mezanino, Capivari, CEP 13290-000, CNPJ nº 22.005.091/0001-90, e com NIRE 3522902033-9 (“Incorporada”), 
devendo, para tanto, examinar, discutir e deliberar a respeito do Protocolo de Incorporação e Justificação firmado em 31/08/2019, pelas administrações 
da Sociedade e da Incorporada; (ii) deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa DIBD OMIB Consultoria Ltda., com sede em 
Sorocaba/SP, na Rua Riachuelo, 460, Vila Adonias, CEP 18035-330, CNPJ nº 07.979.944/0001-00 (“Avaliadora”), a qual procedeu à elaboração do laudo 
de avaliação do patrimônio líquido da Incorporada (“Laudo”), com base em seu valor contábil; (iii) examinar, discutir e deliberar acerca do Laudo; e (iv) 
decidir sobre outras matérias relativas à Incorporação. Deliberações Unânimes: (i) foi aprovada sem ressalvas a Incorporação da Incorporada pela 
Sociedade, nos termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação, que devidamente rubricado pela mesa, passa a fazer parte integrante 
da presente ata, como “Anexo 1”; (ii) foi ratificada sem ressalvas a nomeação e contratação dos Avaliadores para elaborar o Laudo; (iii) tendo sido 
previamente consultados pela administração da Sociedade, os Avaliadores se anteciparam nos estudos e na elaboração do Laudo, o qual foi apresentado 
aos presentes, que o aprovaram em sua íntegra, sem qualquer ressalva, oposição ou restrição. O Laudo ora aprovado, devidamente rubricado pela Mesa, 
integra a presente ata como “Anexo 2” e indica que o patrimônio líquido a ser incorporado pela Sociedade possui valor negativo de R$ 364.025,05. Não 
haverá alterações no capital social ou no valor do patrimônio líquido da Sociedade, uma vez que, nesta data, as quotas da Incorporada são integralmente 
detidas pela Sociedade. Pelo mesmo motivo, não haverá qualquer relação de substituição entre as quotas representativas do capital social da Incorpo-
rada e as quotas representativas do capital social da Sociedade, de modo que seu quadro societário permanecerá tal como é atualmente. (iv) devido à 
Incorporação da Incorporada pela Sociedade: (a) a Incorporada é considerada extinta e a Sociedade torna-se sucessora da Incorporada em todos os direi-
tos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito; e (b) na condição de sucessora, a administração da Sociedade fica autorizada a praticar 
todos os atos complementares e/ou decorrentes da Incorporação ora aprovada, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcri-
ções, averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a aperfeiçoar as operações acima. Encerramento da Assembleia. Lavratura 
e Leitura da Ata: restando nada mais a ser deliberado, a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi 
suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, revisada, aprovada e assinada. Osas-
co, 01/09/2019. Mesa: Miguel Pereira dos Santos - Presidente; Carlos Julio Molinari - Secretário. Sócios: Danfoss International A/S P.p. Miguel 
Pereira dos Santos. Danfoss A/S P.p. Miguel Pereira dos Santos. JUCESP nº 531.477/19-8 em 04/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

STF condena ex-ministro
Geddel a 14 anos de prisão

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) con-
denou  na terça-feira (22) o ex-
ministro Geddel Vieira Lima a 14
anos e dez meses de prisão pe-
los crimes de lavagem de dinhei-
ro e associação criminosa na
ação penal do caso relaciona-
do aos R$ 51 milhões em espé-
cie encontrados pela Polícia Fe-
deral (PF) em um apartamento
há dois anos. No mesmo julga-
mento, o ex-deputado Lúcio Vi-
eira Lima, irmão de Geddel, re-
cebeu pena de 10 anos e seis
meses de prisão. 

Pela decisão, Geddel deve-
rá continuar preso em função da
condenação e ainda deverá pa-
gar R$ 1,6 milhão como pena pe-
cuniária pela condenação. Lú-
cio, que responde ao processo

em liberdade, também foi con-
denado ao pagamento de R$
908 mil. Cabe recurso contra a
decisão no próprio Supremo. 

A pena de lavagem foi defi-
nida por unanimidade pelos mi-
nistros. No caso da associação
criminosa, os ministros Edson
Fachin, Celso de Mello
e Cármen Lúcia votaram pela
condenação, enquanto Gilmar
Mendes e Ricardo Lewando-
wski se manifestaram pela ab-
solvição. 

A denúncia contra Geddel e
Lúcio foi apresentada ao STF
pela ex-procuradora-geral da
República Raquel Dodge. Na
acusação, Dodge sustentou
que o dinheiro apreendido se-
ria proveniente de esquemas de
corrupção na Caixa Econômica

Federal investigados em outras
ações penais. Geddel foi vice-
presidente do banco. Outra par-
te teria sido acumulada por Lú-
cio Vieira Lima, que teria se
apropriado de parte do salário
do ex-assessor parlamentar Job
Brandão.

Além do dinheiro encontra-
do, mais R$ 12 milhões teriam
sido lavados por Geddel e Lú-
cio por meio de investimentos
em imóveis de alto padrão em
Salvador. 

No processo, o ex-assessor
de Lúcio Vieira, Job Brandão, e
o empresário Luiz Fernando
Costa Filho, sócio da constru-
tora que recebeu investimentos
de Geddel, foram absolvidos
das acusações de lavagem e as-
sociação. 

Defesa
No início do julgamento, o

advogado Gamil Föppel, repre-
sentante da família, disse que
Geddel está preso há dois anos
e que o Ministério Público Fe-
deral nunca se conformou com
a liberdade do ex-ministro. O
advogado também criticou a pe-
rícia feita pela Polícia Federal,
que não teria seguido os trâmi-
tes legais ao encontrar fragmen-
tos de digitais de Geddel em um
saco de plástico que continha
dinheiro.

“Tenho absoluta certeza
que, se respeitadas as regras
processuais, não há outra alter-
nativa senão absolver todos os
réus de todas as imputações
que foram feitas”, disse. (Agen-
cia Brasil)

Alerj aprova soltura de deputados
presos na Lava Jato

A Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou,
na terça-feira (22), por 39 votos
favoráveis e 25 votos contrári-
os, a soltura de cinco deputa-
dos presos na Operação Furna
da Onça, um desdobramento da
Lava Jato.

Serão soltos os deputados
André Corrêa (DEM), Luiz Mar-
tins (PDT), Marcus Vinícius
Neskau (PTB), Chiquinho da
Mangueira (PSC) e Marcos
Abrahão (Avante).

Eles foram beneficiados por
decisão da ministra Cármen Lú-
cia, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que entendeu ser res-
ponsabilidade da Alerj a soltu-
ra ou a manutenção da prisão
dos parlamentares. Eles esta-

vam presos preventivamente
desde outubro de 2018. A Fur-
na da Onça investigou a cor-
rupção entre deputados e em-
presas privadas, além do lote-
amento de cargos em órgãos
públicos.

Os deputados não poderão
reassumir os mandatos nem
ocupar gabinetes. A soltura
ainda terá de ser enviada ao
Tribunal Regional Federal da
2ª Região (TRF2) e comunica-
da ao STF.

O deputado Luiz Paulo
(PSDB) votou contra a liberta-
ção dos parlamentares, argu-
mentando que eles já haviam
apelado a várias instâncias ju-
diciais, sem lograrem êxito, e
que não cabia aos deputados

fazerem juízo sobre a matéria.
“Passaram por três instân-

cias e a prisão preventiva con-
tinuou. Eles recorreram ao STJ e
ao STF e não lograram êxito em
suas solturas. Razão pela qual eu
não posso, como deputado, en-
tender mais de Constituição e de
legislação infra-constitucional do
que cinco procuradores da Re-
pública, cinco desembargadores
federais e ministros de STJ e de
STF. Só me cabia, perante a leitu-
ra da denúncia, votar pela manu-
tenção da prisão”, disse Luiz
Paulo.

A quase totalidade dos de-
putados que votaram a favor da
soltura dos cinco colegas saiu
do Plenário sem falar com a im-
prensa, evitando declarações.

A exceção foi o deputado Car-
los Minc (PSB), que saiu por
uma porta lateral, mas acabou
alcançado pelos jornalistas e se
prontificou a explicar o seu
voto.

“O Parlamento não pode jul-
gar e condenar. É a Justiça que
tem de fazer isso. A esquerda
sempre foi contra o encarcera-
mento massivo. A última medida
cautelar é a prisão preventiva. No
Brasil há 350 mil presos provisó-
rios, sem serem julgados. Grande
parte das pessoas vai ser contra
esta decisão. Você tem que de-
fender o estado democrático de
direito, ainda que isto seja impo-
pular. E é óbvio que é impopu-
lar”, explicou Minc. (Agencia
Brasil)

A EDP, empresa privada
que atua no setor de geração,
distribuição, transmissão, co-
mercialização e serviços de
energia, anunciou na terça-fei-
ra (22) a instalação de 30 no-
vas estações de recarga de ve-
ículos elétricos no estado de
São Paulo. Com investimento
de R$ 32,9 milhões, o empre-
endimento conectará 64 pon-
tos de carregamento entre São
Paulo, Rio de Janeiro, Vitória,
Curitiba e Florianópolis, for-
mando um corredor de abaste-
cimento de automóveis elétri-
cos com mais de 2.500 quilô-
metros de extensão.

Segundo a EDP, o objetivo
é incentivar a transição ener-
gética do Brasil e promover
soluções de mobilidade base-
adas em fontes não poluentes.
O projeto foi aprovado na cha-
mada pública da Agência Na-
cional de Energia Elétrica
(Aneel) para o tema Mobilida-
de Elétrica Eficiente e é o pri-
meiro e maior projeto da Amé-
rica do Sul de instalação de car-
regadores ultrarrápidos
(150kw e 350kw). A implemen-
tação da rede será iniciada ain-
da neste ano, e as primeiras
inaugurações estão programa-
das para 2020, com a conclu-
são em três anos.

Os postos de carregamen-
to ultrarrápido são capazes de
reabastecer 80% da bateria de
um carro entre 25 e 30 minutos.
Serão 29 postos de 150kW e um
posto de 350 kW, e mais 30
equipamentos de 22kW (AC).
Assim, cada ponto de recarga
terá uma estação ultrarrápida e
uma semirrápida. As empresas
ABB, Electric Mobility Brasil e
Siemens serão as fornecedoras
de soluções de recarga.

As estações estarão posi-
cionadas a uma distância má-
xima de 150 quilômetros, garan-

EDP anuncia rede de
recarga ultrarápida

de veículos elétricos
tindo total autonomia aos mo-
toristas de veículos elétricos.
AS novas estações de recarga
serão instaladas nas rodovias
Tamoios, Imigrantes, Carvalho
Pinto, Governador Mário Co-
vas (conexão com o litoral
paulista e o Espírito Santo),
Dom Pedro, Washington Luís
e Régis Bittencourt (conexão
com corredores do Paraná e de
Santa Catarina).

“A EDP acredita que a ofer-
ta de infraestrutura adequada
e de soluções inovadoras é
fundamental para a expansão
sustentável da mobilidade elé-
trica no Brasil. Com a criação
desta nova rede de eletropos-
tos cobrindo todo o estado de
São Paulo e conectando os
principais corredores elétricos
do país, a EDP se posiciona
mais uma vez de forma pionei-
ra para liderar a transição para
uma economia de baixo carbo-
no”, disse o presidente da EDP
no Brasil, Miguel Setas. 

No último ano, a EDP inau-
gurou um corredor de abaste-
cimento de veículos elétricos
entre São Paulo e Rio de Janei-
ro, abrangendo 430 quilômetros
da Rodovia Presidente Dutra.
“A rede de estações de recarga
tornou possível fazer uma via-
gem completa de veículo elétri-
co entre as duas capitais mais
populosas do país”, diz a EDP.
Recentemente foi iniciada a ins-
talação da maior rede de recar-
ga de veículos elétricos do Es-
pírito Santo, com sete pontos
de recarga no estado. 

As marcas Audi, Porsche e
Volkswagen serão parceiras da
EDP, realizando os testes com
seus veículos para a homolo-
gação da infraestrutura. As em-
presas ABB, Electric Mobility
Brasil e Siemens fornecerão as
soluções em carregamento.
(Agencia Brasil)


