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Copom reduz juros básicos para
5% ao ano, o menor nível da história
Bolsonaro assina acordos e diz que
“Brasil tem mar de oportunidades”
Página 4

Dólar fecha em R$ 3,987, e
bolsa volta a bater recorde

Em um pronunciamento no
Palácio de La Moneda, sede do
governo chileno, o presidente
Sebastián Piñera anunciou na
quarta-feira (30) o cancelamento da realização de duas cúpulas
internacionais, a Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) e a COP25 (Conferência das
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019).
“Nossa primeira preocupação e prioridade como governo é concentrar-nos, primeiro,
em restaurar completamente a
ordem pública, a segurança dos
cidadãos e a paz social; segundo, promover com toda a força e urgência a nova agenda
social necessária para responder às principais demandas de
nossos cidadãos; e terceiro,
promover um amplo e profundo processo de diálogo para
ouvir nossos compatriotas”,
afirmou Piñera, acompanhado
pelos ministros das Relações
Exteriores, Teodoro Ribera, e
do Meio Ambiente, Carolina
Schmidt.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
aumento de nuvens ao longo do
dia. À noite ocorrem pancadas de
chuva.

Manhã

Tarde

35º C
22º C

Noite

Caixa Econômica Federal
A Caixa Econômica Federal
(CEF) reduziu, pela terceira vez no
ano, as taxas para aquisição da casa
própria. Tiveram queda as cobranças de juros do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).
Em ambas modalidades, a
“taxa efetiva mínima” será a soma
da Taxa Referencial (TR) mais
juros de 6,75% ao ano (aa) e a
“taxa efetiva máxima”, a TR mais
juros de 8,5% a.a. As reduções
foram, respectivamente, de 0,75

ponto percentual (pp) e 1,0 pp.
Até a primeira quinzena deste
mês, a taxa mínima variava entre
7,3% e 7,99% ao ano entre os cinco
principais bancos brasileiros.
Conforme o Banco Central,
o SFH é regulamentado pelo governo federal, e o valor máximo de
avaliação do imóvel é de R$ 1,5
milhão. No caso do SFI, as condições são estabelecidas em livre
negociação entre os clientes, bancos ou instituições financeiras.
Nota divulgada pela própria

EURO
Compra: 4,44
Venda:
4,45

Meta do Hospital das
Clínicas é chegar a 3 mil
transplantes em 2020
Página 2

Entidades lançam movimento
contra alteração na lei dos
planos de saúde
Associações médicas e entidades de defesa do consumidor lançaram, na quarta-feira,
(30), um movimento contra as
mudanças na lei que regulamenta os planos de saúde propostas pelas operadoras do se-

tor. Entre os mais de 30 signatários do manifesto estão o
Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Paulista de Medicina e o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor.
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Senado avança em proposta
que torna feminicídio
imprescritível
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado
aprovou na quarta-feira (30) a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 75/2019, que
modifica o Artigo 5º da Cons-

Categoria Thunder Light
é destaque nas
500 Milhas de Kart
Principal prova de endurance do kartismo brasileiro, a 500
Milhas de Kart Granja Viana
também é conhecida por ser a
corrida mais democrática do
País. Com 60 equipes e mais de
200 pilotos, profissionais com
passagem na F1, Indy, Stock Car
e Truck dividem a pista com pilotos vindos do kart amador no
próximo dia 21 de dezembro
em uma corrida de 12 horas.
Para tornar a prova ainda mais
democrática, desde o ano passado uma das grandes atrações é a
categoria Thunder Light. Nela,
os pilotos podem fechar um pacote no qual o aluguel do chassis e da mão de obra já está inclusa na inscrição.
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tituição para determinar que o
feminicídio possa ser julgado
a qualquer tempo, independentemente da data em que foi cometido, como já ocorre com o
crime de racismo.
Página 5

Vôlei Renata e EMS Taubaté
Funvic decidem o título do
Paulista nesta quinta-feira
O campeão paulista de voleibol masculino da Divisão
Especial em 2019 será conhecido nesta quinta-feira, dia 31
de outubro. Vôlei Renata e
EMS Taubaté Funvic farão o segundo e último jogo do playoff final da competição a partir

das 21h30, no ginásio do Taquaral, em Campinas. Vencedor da primeira partida, em
Taubaté, o time da casa jogará por mais uma vitória para
garantir o primeiro título do
principal torneio regional do
país.
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Hevaldo e Vinícius vencem e
vão à fase de grupos na etapa
de Qinzhou

500 Milhas de Kart Granja Viana

Gui Peixoto disputa última etapa
em Austin e celebra chance de
correr junto com a F-1
Foto/ Gavin Baker

DÓLAR

Turismo
Compra: 4,00
Venda:
4,24

Inflação
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em setembro, o indicador fechou
em 2,89% no acumulado de 12
meses.
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Esporte

Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 3,99
Venda:
3,99

Caixa assinala que o presidente
do banco, Pedro Guimarães, tem
expectativa de que a redução de
juros permita “a ampliação do
acesso à moradia pela prática de
preços mais competitivos”, e gere
mais demanda para o setor da
construção civil, que tem capacidade de criar emprego por causa
do uso intensivo de mão de obra.
Além de empréstimos imobiliários por meio do SFI e do SFH,
a Caixa faz contratos para financiamentos corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação. Para
todas as modalidades, os recursos
são do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.
De acordo com a Cartilha do
Crédito Imobiliário da Caixa, para
obter financiamentos da casa própria é preciso, entre outras condições, ser brasileiro (nato ou naturalizado) ou ser estrangeiro com
visto permanente; ter capacidade financeira comprovada para pagar as
prestações no período contratado
e não ter restrições cadastrais
(Banco Central, Receita Federal,
Serasa e SPC). (Agencia Brasil)

ao ano em julho de 2015. Em
outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos
da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março
de 2018, só voltando a ser reduzida em julho deste ano.

O brasileiro Guilherme
Peixoto encerra neste fim de
semana (2 e 3) sua primeira
temporada nos monopostos e
o palco deste desfecho não
poderia ser melhor. O piloto
vai acelerar pela Fórmula 4
Norte-americana na preliminar
do Grande Prêmio dos Estados
Unidos de Fórmula 1 no Circuito das Américas, em Austin,
no Texas.
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Gui encerra sua temporada de
estreia nos monopostos

Foto/Divulgação

Chile cancela
duas cúpulas
internacionais

Foto/ José Cruz/Agência Brasil

O surto social no Chile deixou um resultado triste de 20
mortos, centenas de feridos e
9.203 presos, de acordo com
um relatório oficial divulgado
na terça-feira (29) pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos chileno.
O balanço inclui dados de
mortes e feridos contabilizados a partir de 19 de outubro,
quando começaram os protestos e os tumultos, e segunda-feira (28) de manhã, ou
seja, não inclui os incidentes
graves registrados na segunda-feira à tarde em Santiago,
Concepción, Valparaíso e Antofagasta.
Página 3

Caixa reduz taxas para
empréstimos imobiliários

Foto/ Fabrício Vasconcelos

Relatório
registra mais de
20 mortos e
9 mil pessoas
presas no Chile
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Pela terceira vez seguida, o
Banco Central (BC) diminuiu os
juros básicos da economia. Por
unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu
a taxa Selic para 5% ao ano, com
corte de 0,5 ponto percentual. A
decisão era esperada pelos analistas financeiros.
Com a decisão da quartafeira (30), a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central,
em 1986. De outubro de 2012
a abril de 2013, a taxa foi
mantida em 7,25% ao ano e
passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25%

Hevaldo tenta bloquear ataque
A dupla brasileira Hevaldo e
Vinícius (CE/ES) avançou à
fase de grupos da etapa três estrelas de Qinzhou, na China, ao
vencer duas rodadas eliminatórias pelo classificatório na madrugada de quarta-feira (30) –
no horário de Brasília, manhã
na China. O time agora disputa

adversário contra atleta chinês
a chave do torneio válido pelo
Circuito Mundial 2019.
Hevaldo e Vinícius superaram dois adversários asiáticos
no classificatório. Na primeira rodada, venceram os chineses Chuanyong Liu e Yanwei
Wang por 2 sets a 0 (21/10, 21/
14), em 31 minutos. Página 8
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Meta do Hospital das Clínicas é
chegar a 3 mil transplantes em 2020
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal
“O DIA” (terceiro mais antigo dos diários em São Paulo - SP).
Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Tanto o vereador e ex-presidente Milton Leite (dono do
DEM), como o vereador e atual presidente Eduardo Tuma (PSDB)
não se deixam levar pelos ‘cantos de sereia’ que já rolam na ‘praias’ frequentadas pelos que querem ‘surfar nas ondas’ que vão rolar nas eleições paulistanas de 2020
.
PREFEITURA (SP)
Alguém já avaliou que dependendo de como vai se dar a recuperação - do câncer que os médicos estão combatendo - de Bruno Covas (PSDB), o mais jovem prefeito da História (Século 21)
pode sobreviver, virar vítima sobrevivente e sobreviver politicamente (tipo pós facada em Bolsonaro) ?
.
ASSEMBLEIA (SP)
Muita movimentação no maior e mais importante Parlamento estadual do Brasil, uma vez que a guerra entre os agora adversários (alguns até inimigos) da família Bolsonaro tentam dividir
a bancada liderada pelo deputado Gil Diniz (Carteiro Reaça).Agora é a hora de cada um demonstrar o caráter
.
GOVERNO (SP)
Dependendo de como vai renascer (inclusive espiritualmente) o prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição (PSDB), o governador Doria (dono do agora PSDB ‘de centro’) não permitirá
qualquer movimento do ex-governador Alckmin. Vai jogar toda a
máquina, como DEM de Milton Leite, no Bruno
.
PRESIDÊNCIA (BR)
A Record (tv), do bispo Edir Macedo (Igreja Universal), e
mentor espiritual no REPUBLICANOS (ex-PRB), declarou guerra
total à Globo (tv). Botou seu exército em campo aberto, via matéria que desmentiu o que teria rolado no condomínio da família
Bolsonaro (caso da morte de Marielle - PSOL)
.
PARTIDOS
Por quê será que o NOVO tá dando pouquíssima repercussão
(fora da bolha) ao 5º Encontro Nacional com a presença do sócio
preferencial João Amoedo e eleitos em 2018 pro Congresso
(Câmara Federal e Senado), além do governador (MG) ? Será que
decidiram grandes mudanças estruturais ?
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referência brasileira das liberdades possíveis. Recebeu a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São
Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
Governo anuncia reajuste
salarial para policiais de SP
O Governador João Doria
anunciou, na quarta-feira (30), o
reajuste salarial para as polícias
Militar, Civil e Técnico-científica e servidores da Secretaria
de Administração Penitenciária
(SAP). O anúncio será feito no
Palácio dos Bandeirantes, a partir das 15h. Haverá transmissão

Jornal

ao vivo do evento, que pode ser
acompanhado pelos canais oficiais do Governo.
O reajuste salarial beneficia
os profissionais da ativa, aposentados e pensionistas, de todos os cargos, das secretarias da
Segurança e da Administração
Penitenciária.
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Vista aérea do Hospital das Clínicas de São Paulo
alizar um transplante de útero na vista ao Jornal da USP.
América do Sul. Segundo o diO complexo HC tem resultaretor da Divisão de Ginecologia dos similares a países do primeido Hospital das Clínicas, Ed- ro mundo, mas a doação é condimund Chada Baracat, essa mo- ção necessária para que ocorra
dalidade mostra o papel inova- transplantes. O profissional endor que a Faculdade de Medici- tende que, no momento de perna da USP tem. “O Brasil é um da, é muito difícil decidir se vapaís já consagrado na realização mos ou não doar o órgão. Por
de transplantes, e o transplante isso, recomenda que a conversa
uterino coloca o País em condi- com os familiares para manifesção de realce, tendo em vista que tar a vontade de doar órgãos seja
os dois casos já realizados de feita com antecedência.
transplante de doadora falecida
Segundo ele, é necessário
não foram bem-sucedidos”, con- aumentar o número de doações
clui Baracat, também em entre- no Estado e para isso é impor-

Doações em SP
Somente no primeiro semestre deste ano, por exemplo,
foram realizados 4.023 transplantes no Estado de São Paulo.
Dados da Central de Transplantes estadual indicam que em São
Paulo a cada dez transplantes
realizados no Estado de São
Paulo, seis são de córneas.
Atualmente, a doação de órgãos deve ser consentida. Quem
quiser ser doador não precisa
mais incluir a informação no RG
ou na CNH. Basta comunicar familiares com até o 2º grau de
parentesco. Por essa razão, é
fundamental haver diálogo entre
as famílias sobre o desejo de ser
ou não doador de órgãos.
Em setembro, 2.814 pessoas estavam à espera de córneas
em no Estado. É a segunda maior demanda depois de rins
(14.483), seguida por fígado
(793), pâncreas/rins (400), coração (196) e pulmão (99).

Operação Papiro investiga empresas
por fraude em comércio de papel em SP
A Secretaria da Fazenda e
Planejamento e a Polícia Civil deflagraram na quarta-feira (30) a
Operação Papiro. O objetivo é desmantelar fraude fiscal estruturada
envolvendo empresas que comercializam papel utilizando-se de forma irregular da imunidade tributária prevista na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional (CTN). A estimativa é que 16
empresas tenham simulado operações com papel como se fossem
utilizá-lo na impressão de livros,
jornais e periódicos, porém, deram
destinação diversa a esse papel,
deixando assim de recolher R$
20 milhões aos cofres paulistas,
no período de 2015 a 2019.
O papel destinado à impressão
de livros, jornais e periódicos possui imunidade prevista na Consti-

tuição Federal (artigo 150) e no
CTN (artigo 9º). Dessa forma,
quando utilizado com essa finalidade, não há incidência de impostos, inclusive do ICMS, na comercialização desse papel.
Participam da ação 53 agentes fiscais de renda e 12 policiais civis da Divisão de Crimes
Contra a Fazenda do Departamento de Polícia de Proteção à
Cidadania da Polícia Civil
(DPPC) para executarem trabalhos em 18 alvos, além de promotores do Grupo de Atuação
Especial contra a Sonegação Fiscal do Ministério Público do
Estado (GAESF), no cumprimento de dois Mandados de Busca e Apreensão nos municípios
de Arujá e São Paulo.
A operação busca alvos em

cinco cidades: São Paulo, Santa
Branca, Arujá, Santa Isabel e Santo André. A arquitetura da fraude
contempla dois grupos de empresas com finalidades diferentes.
O primeiro grupo realiza
compra de papel com imunidade tributária simulando aplicação
na produção de livros, jornais e/
ou periódicos. Posteriormente,
estas empresas simulam vendas
do papel com o destaque dos tributos para o segundo grupo de
empresas. Nessas supostas operações, apesar de destacado, o
imposto não é recolhido, visto
que essas empresas utilizam-se
de créditos frios ou simplesmente declaram e não pagam o
imposto.
Por fim, as empresas desse
segundo grupo realizam a venda

do papel com destaque dos tributos para clientes finais, sem
que o imposto tenha sido efetivamente recolhido em nenhuma
etapa, ganhando assim vantagem
competitiva.
Os desvios do produto não
tributado para outras finalidades
constituem ato ilegal e prática de
concorrência desleal. A operação objetiva apreender livros,
documentos fiscais, controles
paralelos e realizar cópia e autenticação de arquivos digitais,
de forma a ampliar o conjunto
probatório a ser utilizado nas
esferas fiscal e penal, no sentido de desarticular a fraude, desqualificar as empresas simuladas
e as pessoas interpostas e responsabilizar os articuladores e
beneficiários do esquema.

Em novembro, Pinacoteca promove
mais uma edição do PinaFamília
A Pinacoteca de São Paulo,
museu da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado,
promove mais uma edição do
PinaFamília, projeto organizado
pelo Núcleo de Ação Educativa
(NAE) destinado a grupos familiares de todas as idades.
A ação, que ocorre todo segundo domingo do mês desde
2014, acontecerá no dia 10 de
novembro de 2019, a partir das
11h, na Pinacoteca Luz, com
entrada gratuita. No PinaFamília, as pessoas são conduzidas a
uma viagem divertida pelo acervo da Pinacoteca.
O principal objetivo do pro-

jeto é o desenvolvimento de processos educativos direcionados
aos grupos familiares, estimulando a convivência deste público no
museu. Em 2019, os temas norteadores são os elementos da imagem (escala, textura e tom) encontrados nas obras do acervo da
Pinacoteca, especificamente nas
exposições Arte no Brasil: uma
história na Pinacoteca de São Paulo, Galeria José e Paulina Nemirovsky – Arte Moderna” e Vanguarda brasileira dos anos 1960.
Durante o evento, os visitantes têm acesso à ilha de atividades, com jogos e propostas lúdicas, além de receber um guia

de visita, material impresso para
estimular a visita autônoma das
famílias às exposições do acervo do museu.
Quem quiser pode ainda levar para casa o jogo PinaFamília, desenvolvido pelo NAE, que
visa estimular a interação entre
diversas faixas etárias, desenvolver a percepção, observação e
argumentação lógica. Nele, os
participantes associam textos e
imagens, a partir das obras expostas, além de criar suas próprias imagens.
Outra atração é o espetáculo
PinaCanção – uma história cantada entre pinturas, criado por

Hélio Ziskind, diretor musical
do Cocoricó, exibido na TV Cultura. Na narrativa, dois personagens se encontram na Pinacoteca e, em meio às canções, descobrem juntos tons, texturas e
escalas do mundo da pintura.
A apresentação, que reúne
música, teatro e artes visuais,
tem 40 minutos e acontece às
15h no auditório da Pinacoteca
Luz, com intérprete de libras. O
Núcleo de Ação Educativa da
Pinacoteca tem patrocínio de
IBM, BB Seguros, Verde Asset
Management, Ultra, Facebook
Brasil, White Martins e Bloomberg Philanthropies.

Estréia paulistana do Concerto
para Violoncelo de Aleh Ferreira
Na foto estou com o violoncelista Antônio Lauro del
Claro e com o grande Compositor Aleh Ferreira no Teatro
Paulo Autran, em São Paulo,
logo após a estréia paulistana
do seu monumental Concerto
para celo e orquestra com a
Sinfônica da Universidade de
São Paulo sob a segura e tranqüila regência de Luís Gustavo Petri, um maestro que selou definitivamente sua presença artística no cenário paulista
e brasileiro como um dos mais
competentes de sua geração. O
Concerto para violoncelo e
orquestra de Aleh Ferreira teve
sua estréia mundial na Venezuela, uma segunda execução à qual também estive presente
- com o mesmo importante solista e a Orquestra Sinfônica de
Campinas no Teatro Castro
Mendes na cidade-natal do genial Carlos Gomes. Mas a es-

tréia paulistana - superior em
matéria de musicalidade geral e
de trabalho sinfônico - fez soar
muito melhor a grandeza da obra
em epígrafe. Fez-me compreender melhor procedimentos composicionais que a anterior mávontade da estréia pela Sinfônica de Campinas , em franca decadência, há léguas de distância
da antiga orientação musical segura e consistente que o maestro Benito Juaréz, discípulo de
Eleazar de Carvalho, a selara ao
perpassar de 2 décadas - não havia me permitido entrever. À generosidade interpretativa e tranquilidade técnica de Del Claro um dos maiores violoncelistas
brasileiros - correspondeu a
tranquilidade técnica da OSUSP,
que demonstrou uma unidade de
concepção musical e uma beleza sonora geral dos naipes. O
Concerto p violoncelo em questão, de autoria de Aleh Ferreira,

Foto/Divulgação
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tante a realização de campanhas
de conscientização para incentivar as pessoas a doar.
De acordo com o professor, a
maior demanda no Brasil é por rim
e, em segundo lugar, pelo fígado.
Novas medidas de suporte ao paciente, além de imunossupressores que controlam a rejeição, dão
ao paciente transplantado uma sobrevida que chega a 90%

Foto/Governo do Estado de São Paulo
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O Centro de Transplante
do Hospital das Clínicas (HC)
da Faculdade de Medicina da
USP é pioneiro na América Latina. Foi lá o primeiro transplante de fígado, realizado há
50 anos. Agora, o Centro trabalha para atingir uma importante marca: chegar a 3.000
transplantes ao somar números
do Instituto da Criança e do
Instituto Central, ambos do HC.
Em 2018, foram realizados
2.000 procedimentos.
A previsão é do professor Luiz
Augusto
Carneiro
D’Albuquerque, diretor do Serviço de Transplantes de Fígado e
Órgãos do Aparelho Digestivo do
HC. O Hospital das Clínicas também é o primeiro hospital público do Brasil a fazer cirurgia robótica. Atualmente o procedimento
está sendo incorporado à rotina do
aparelho digestivo, como pescoço, tórax, barriga e abdômen.
“A gente pode fazer por via
robótica com pequenas incisões
e com o mesmo efeito terapêutico, facilitando muito a recuperação do doente. São as cirurgias
minimamente invasivas”, explica
D’Albuquerque em entrevista
ao Jornal da USP. Outra novidade é a criação de um centro de
treinamento em cirurgia minimamente invasiva dentro do HC.
Na área de transplantes, o
HC também foi o primeiro a re-

composto em linguagem musical tonal- magnificamente orquestrado, com invenção melódica rica e com uma escrita refinada e original para o solista,
eu o considero na qualidade de
Crítico um dos melhores já escritos no Brasil, depois das
obras congêneres de Heitor Vi-

lla-Lobos, de Guarnieri e de
Mário Tavares. Teatro SESC PAULO AUTRAN literalmente lotado aplaudiu de pé ao antológico concerto.
LUIS ROBERTO VON
STECHER TRENCH - Chanceler de Honra do Brasil.
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Copom reduz juros básicos para
5% ao ano, o menor nível da história
Pela terceira vez seguida, o
Banco Central (BC) diminuiu os
juros básicos da economia. Por
unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu
a taxa Selic para 5% ao ano, com
corte de 0,5 ponto percentual. A
decisão era esperada pelos analistas financeiros.
Com a decisão da quarta-feira (30), a Selic está no menor
nível desde o início da série
histórica do Banco Central,
em 1986. De outubro de
2012 a abril de 2013, a taxa
foi mantida em 7,25% ao ano
e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho de
2015. Em outubro de 2016, o
Copom voltou a reduzir os
juros básicos da economia até
que a taxa chegasse a 6,5% ao
ano em março de 2018, só
voltando a ser reduzida em julho
deste ano.

Inflação
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Em setembro, o
indicador fechou em 2,89% no
acumulado de 12 meses. No
mês passado, o IPCA registrou
deflação de 0,04%, o menor percentual para meses de setembro
desde 1998.
Para 2019, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu meta de inflação de
4,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O
IPCA, portanto, não poderá superar 5,75% neste ano nem ficar abaixo de 2,75%. A meta para
2020 foi fixada em 4%, também
com intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual.
No Relatório de Inflação
divulgado no fim de setembro

pelo Banco Central, a autoridade monetária estima que o
IPCA encerrará 2019 em
3,3%, continuando abaixo de
4% até 2022. De acordo com
o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o
ano em 3,29%.
Crédito mais barato
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa
atividade econômica. No
último Relatório de Inflação, o
BC projetava expansão da economia de 0,9% para este ano e
de 1,8% em 2020.
A expectativa está em linha
com as do mercado. Segundo
o boletim Focus, os analistas
econômicos preveem cresci-

mento de 0,91% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos pelo
país) em 2019.
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic)
e serve de referência para as
demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para
cima, o Banco Central segura
o excesso de demanda que
pressiona os preços, porque
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e
o consumo, mas enfra quece o
controle da inflação. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que
os preços estão sob controle e
não correm risco de subir.
(Agencia Brasil)

Mercado nacional de franquias eleva
faturamento em 6,1% , diz pesquisa
Dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising
(ABF) revelam que o faturamento do mercado nacional de franquias cresceu 6,1% no terceiro
trimestre deste ano, passando de
R$ 44,479 bilhões para R$
47,203 bilhões. O presidente da
ABF, André Friedheim, disse na
quarta-feira (30) à Agência
Brasil que a receita do setor
de franchising deverá crescer
este ano entre 7% e 8%, dependendo do comportamento das vendas em duas datas importantes para
o varejo. São elas o ‘Black friday’,
dia que inaugura a temporada de
compras natalícias com promoções em muitas lojas e previsto
para ocorrer no final de novembro próximo, e o Natal, cujas
vendas devem mostrar expansão
entre 5% e 10%, cada.
No acumulado de janeiro a
setembro deste ano, o faturamento do setor evoluiu 6,8%, acumulando cerca de R$ 130 bilhões,
informou Friedheim. O mesmo
percentual de aumento foi registrado nos últimos 12 meses findos em setembro, com a receita
passando de R$ 170,988 bilhões,
no terceiro trimestre de 2018,
para R$ 182,657 bilhões em
igual período de 2019.
Maiores altas
A pesquisa da ABF mostra
que contribuíram para o aumento no terceiro trimestre os segmentos de casa e construção,
devido à retomada do setor imobiliário, com crescimento de
9,1%; comunicação, informática e eletrônicos (alta de 8,3%);

hotelaria e turismo (+7,2%); e
moda, que teve expansão de
8,6%, porém em cima de uma
base reprimida, porque esse foi
um dos segmentos que mais sofreram nos últimos anos em queda de receita, segundo expôs o
presidente da ABF. “Moda acabou sendo um destaque, apesar
de ainda não ter mostrado uma
retomada de fato”.
No terceiro trimestre de
2019, o mercado nacional de
franquias abriu mais 4,3% de
lojas em relação ao mesmo período do ano passado, e fechou
1,4%, o que gerou saldo positivo de 2,9%, o que equivale a
160.553 lojas em operação no
país. “Hoje, são abertas entre 20
e 25 franquias por dia em todo o
país, que geram em média oito
empregos por operação aberta”,
informou Friedheim. Analisou
que a chamada lei do trabalho
intermitente ajudou bastante o
setor de franchising .
No período compreendido
entre julho e setembro deste ano,
os postos de trabalho diretos
cresceram 4%, subindo de 1,286
milhão para 1,343 milhão. “Este
ano, o franchising já gerou mais
de 40 mil empregos diretos. É
um número bem considerável”.
A expectativa para o ano é de
geração de mais de 5% de empregos diretos, em relação ao
ano passado, o que equivale a
algo entre 60 mil a 70 mil empregos novos criados, disse André Friedheim.
Mudanças de consumo
O ranking das 30 maiores

cidades do Brasil em número de
unidades de franquias entre o
primeiro semestre deste ano
comparativamente ao mesmo
período de 2018 confirma o
processo de interiorização
do franchising e revela que apenas duas capitais subiram de posição. Uma delas foi Cuiabá, que
passou da 29ª colocação para a
liderança do ranking, com alta
de 20% no total de unidades em
operação, graças, principalmente, à abertura de shopping
centers na cidade. Os segmentos
que registraram maior variação
em Cuiabá no período foram
limpeza e conservação (44%),
moda (40%), comunicação, informática e eletrônicos (40%).
A segunda capital com destaque foi Teresina, que subiu do
27º para o 24º lugar. Os segmentos que responderam por 61% da
variação positiva da capital do
Piauí em unidades foram: comunicação, informática e eletrônicos (138%), serviços e outros
negócios (33%), limpeza e conservação (15%) e moda (12%).
De acordo com o presidente
da ABF, a mudança do hábito de
consumo da população com
compras pela internet e
por delivery e o crescimento
dos shoppings centers que ainda afeta algumas cidades têm
impacto grande no setor. Revelou que hoje, nos shoppings
centers novos, 80% das lojas de
praças de alimentação são franquias e 30% a 40% das lojas satélites também são franquias.
“Cuiabá foi um caso específico
porque teve inauguração

de shopping. A gente consegue
ver nitidamente um crescimento da cidade”. Segundo André
Friedheim, mais de 2,5 mil cidades brasileiras já têm operações de franquia no Brasil.
Tendência
Ele aposta que a tendência de
interiorização terá continuidade
daqui para a frente. “A gente está
vendo cada vez mais o
franchising penetrando em cidades onde antes nunca penetrava.
A gente está em 48% a 49% dos
municípios brasileiros e deve
aumentar nossa penetração em
maior número de cidades e as
marcas criando conceitos, formatos e modelos específico s
sem perder DNA, sem perder
a sua caract erística, para atender as cidades de menor porte”.
Além de Cuiabá, apresentaram maior variação em unidades
no período analisado os municípios de Santo André (17%), Sorocaba (14%) e São José do Rio
Preto (13%), no estado de São
Paulo; e Londrina (13%), no
Paraná.
A pesquisa da ABF mostra
que dentre os 30 municípios brasileiros com maior número de
marcas de franquias, 17 são capitais, o que corresponde a
56,7% do total, e dentre estas,
33% estão nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Por
outro lado, duas cidades que não
são capitais estrearam no
ranking das 30 maiores em unidades em operação: Londrina (interior do Paraná), e Santos (litoral paulista). (Agencia Brasil)

Banco Central dos EUA
reduz taxa básica de juros
O Federal Reserve (FED),
banco central americano, reduziu pela quarta vez este ano a taxa
básica de juros, para tentar sustentar a expansão econômica diante das ameaças globais. A redução foi anunciada na quartafeira (30) após reunião do Comitê de Política Monetária do
Fed (FOMC, na sigla em inglês).
A medida do FED reduz a
taxa de curto prazo - o que influencia muitos empréstimos

a consumidores e empresas para um intervalo entre 1,5%
e 1,75% ao ano.
Um comunicado divulgado
pelo FED removeu uma frasechave usada desde junho para indicar que um corte futuro nas
taxas é provável. Isso pode significar que as autoridades do
FED preferirão deixar as taxas
nesse patamar enquanto avaliam
como a economia se sai nos próximos meses.

A frase que o FED retirou na
quarta-feira (30) de sua declaração diz que “agiria como apropriado para sustentar a expansão”. Esse e ra o sinal de que
esperava continuar diminuindo o crédito para ajudar a economia. Em sua nova declaração, o FED disse que revisará
os dados econômicos mais recentes à medida que “avalia o
caminho apropriado” para sua
taxa básica de juros.

O comunicado fez poucas
alterações na descrição da economia americana pelo FED, que,
segundo o órgão, estava subindo “a uma taxa moderada”. O
banco central dos EUA observou
que os ganhos de emprego foram sólidos e apontaram para
uma força nos gastos dos consumidores. Mas também apontou que o investimento e as exportações das empresas “permanecem fracos”. (Agencia Brasil)

Ministério da Agricultura
instala Câmara da Cerveja
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento instalou na quarta-feira (30) a Câmara da Cerveja, com o objetivo de
abrir um espaço de debates para

o fomento e a diversificação da
produção nacional, além de servir de canal para as demandas do
setor, que responde por cerca de
2% do Produto Interno Bruto

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua José
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Leiloeiro Oficial
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(PIB) brasileiro, movimentando
R$ 100 bilhões por ano e gerando 2,7 milhões de empregos.
De acordo com a pasta, a qualificação das pequenas cervejarias está entre as metas prioritárias, com previsão de ações visando o acesso a mercados externos
e a promoção da cerveja brasileira
em feiras e eventos e capacitação das cervejarias para exportação. Com mais de 1.190 empresas registradas e produção de 14
bilhões de litros por ano, o setor
cervejeiro brasileiro é o terceiro maior do mundo.
A câmara será integrada por
entidades ligadas a toda a cadeia
produtiva cervejeira, para discutir temas ligados à política agrícola, defesa agropecuária, estruturação e ao fomento da cadeia
produtiva, à pesquisa e inovação,

a linhas de financiamento, mercados interno e externo e assuntos fundiários. Entre as entidades, estão a Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva), a Associação Brasileira de
Bebidas (Abrabe), a Associação
Brasileira da Indústria da Cerveja
(CervBrasil) e o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja
(Sindicerv).
Durante a cerimônia de instalação da câmara, a ministra da
Agricultura, Tereza Cristina, disse que a pasta dará atenção especial aos pequenos cervejeiros e
que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
poderá desenvolver novas formas
de cultivo de lúpulo e cevada para
diversificar a produção nacional
de cerveja, a exemplo do que faz
com o trigo. (Agencia Brasil)

Relatório registra mais de
20 mortos e 9 mil pessoas
presas no Chile
O surto social no Chile deixou um resultado triste de 20
mortos, centenas de feridos e 9.203 presos, de acordo com um
relatório oficial divulgado na terça-feira (29) pelo Ministério
da Justiça e Direitos Humanos chileno.
O balanço inclui dados de mortes e feridos contabilizados a
partir de 19 de outubro, quando começaram os protestos e os
tumultos, e segunda-feira (28) de manhã, ou seja, não inclui os
incidentes graves registrados na segunda-feira à tarde em Santiago, Concepción, Valparaíso e Antofagasta.
Nesse contexto, multiplicaram-se as queixas sobre violações
de direitos humanos e violência institucional, o que levou as
Nações Unidas a enviar uma missão especial ao Chile para investigá-las.
O Instituto Nacional de Direitos Humanos (NHRI) apresentou queixas para investigar os casos de cinco mortes causadas
pela ação de agentes do Estado, além de outras 18 por violência
sexual, 54 por tortura e mais der 50 por supostas detenções ilegais. (Agencia Brasil)

Chile cancela duas cúpulas
internacionais
Em um pronunciamento no Palácio de La Moneda, sede do
governo chileno, o presidente Sebastián Piñera anunciou na quarta-feira (30) o cancelamento da realização de duas cúpulas internacionais, a Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) e a
COP25 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019).
“Nossa primeira preocupação e prioridade como governo é
concentrar-nos, primeiro, em restaurar completamente a ordem
pública, a segurança dos cidadãos e a paz social; segundo, promover com toda a força e urgência a nova agenda social necessária para responder às principais demandas de nossos cidadãos; e
terceiro, promover um amplo e profundo processo de diálogo
para ouvir nossos compatriotas”, afirmou Piñera, acompanhado
pelos ministros das Relações Exteriores, Teodoro Ribera, e do
Meio Ambiente, Carolina Schmidt.
“Nosso governo, com muita dor, porque isso é uma dor para
o Chile, resolveu não realizar a cúpula da Apec nem a cúpula da
COP. Sentimos e lamentamos profundamente os problemas e
inconvenientes que esta decisão significará para ambas as cúpulas”, disse Piñera, ao reconhecer a importância de ambos eventos para o Chile e para o mundo.
O presidente reiterou, no entanto, a importância de, neste
momento, priorizar o diálogo com cidadãos e forças políticas
do país, para conquistar a aprovação, no Congresso, de leis que
permitam a concretização de uma agenda social. “Como presidente de todos os chilenos, eu sempre tenho que colocar em
primeiro lugar os problemas e interesses dos chilenos, suas necessidades, desejos e esperanças”.
O presidente chileno disse ainda que ratifica o compromisso
do país com a Apec, “que é a organização que busca o maior e
mais importante livre comércio do mundo, que reúne 21 economias”. Ele lembrou que a participação do Chile na Apec é um
instrumento poderoso para criar mais e melhores empregos para
os cidadãos, gerar oportunidades para as empresas, especialmente
micro, pequenas e médias, e criar condições para uma vida de
melhor qualidade para os chilenos.
“Também quero ratificar nosso compromisso total com a COP
e com sua disposição de combater e enfrentar as mudanças climáticas e o aquecimento global. O Chile nesta área tem uma liderança clara, firme e reconhecida”, disse Piñera.
A Conferência da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que
reuniria presidentes de 21 países e tem como objetivo a promoção do livre comércio na região da Ásia-Pacífico, estava marcada para acontecer entre os dias 16 e 17 de novembro. A COP25,
aconteceria entre os dias 2 e 13 de dezembro. (Agencia Brasil)

IGP-M acumula
inflação de 3,15% em
12 meses, diz FGV
O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel,
registrou inflação de 0,68% em
outubro deste ano, percentual
acima da taxa de setembro (0,01%). Com isso, o IGP-M
acumula taxas de inflação de
4,79% no ano e de 3,15% nos
últimos 12 meses.
Os dados foram divulgados
na quarta-feira (30) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
A alta da taxa de setembro para
outubro foi puxada pelo atacado, medido pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que

teve taxa de 1,02% em outubro, depois de uma deflação
(queda de preços) de 0,09% em
setembro.
Segundo a FGV, o Índice de
Preços ao Consumidor, que
mede o varejo, teve deflação de
0,05% em outubro, uma queda
de preços mais acentuada do que
a registrada em setembro, que
havia sido de 0,04%.
O Índice Nacional de Custo
da Construção também teve queda na taxa, mas continuou registrando inflação. A taxa passou de
0,60% em setembro para 0,12%
em outubro. (Agencia Brasil)
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Moro pede que PGR apure
citação a Bolsonaro em
caso Marielle
O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio
Moro, pediu ao procuradorgeral da República, Augusto
Aras, que abra um inquérito
para apurar “todas as circunstâncias” da citação do nome
do presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre a
morte de Marielle Franco,
vereadora do Rio de Janeiro
assassinada em 14 de março do
ano passado.
Por meio de ofício encaminhado a Aras na quarta-feira
(30), Moro diz que uma “inconsistência” em torno da citação
do nome de Bolsonaro nas investigações pode ensejar eventuais crimes de obstrução de
Justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa, tendo o
presidente como vítima, motivo pelo qual estaria atraída a
competência da Justiça Federal, da Polícia Federal e do
Ministério Público Federal
(MPF) para atuar no caso, segundo o ministro.
“Para que os fatos sejam
devida e inteiramente esclarecidos, por investigação isenta, venho através desta solicitar respeitosamente a V.Ex.ª
que requisite a instauração de
inquérito para apuração, em
conjunto, pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, perante a Justiça Federal,
de todo o ocorrido e de todas
as suas circunstâncias”, escreveu Moro.
Na terça-feira (30) à noite,
o Jornal Nacional, da TV Globo, noticiou que registros do
condomínio Vivendas da Barra, e também o depoimento de
um dos porteiros à Polícia Civil, deram conta de que um dos
suspeitos do assassinato, o expolicial militar Élcio Queiroz,
esteve, horas antes do crime,
na casa do sargento aposentado da Polícia Militar Ronnie
Lessa, suspeito de ser o executor da ação, que mora no local.
Segundo o Jornal Nacional, em depoimento, o porteiro informou que Élcio Queiroz
anunciou que iria não à casa de
Lessa, mas à de número 58 do
Vivendas da Barra, que é a residência de Jair Bolsonaro no
Rio de Janeiro. Ainda segundo
o programa da Globo, em seu
depoimento, o porteiro
afirmou ter interfonado para a
casa do então deputado federal
e que “seu Jair” havia autorizado a entrada do visitante.
Contudo, registros de presença da Câmara dos Deputados demonstram que naquele
dia o então deputado estava em
Brasília, conforme também
noticiado pelo Jornal Nacional.
Tal “inconsistência” é que precisa ser apurada, afirma o ministro Sergio Moro no ofício
encaminhado a Aras.
“A inconsistência sugere
possível equívoco na investigação conduzida no Rio de
Janeiro ou eventual tentativa de
envolvimento indevido do
nome do Presidente da República no crime em questão, o
que pode configurar crimes de
obstrução à Justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa, neste último caso tendo
por vítima o Presidente da República, o que determina a competência da Justiça Federal e,
por conseguinte, da Polícia

Federal e do Ministério Público Federal”, afirmou Moro.
O ministro da Justiça destaca, no ofício, que investigações anteriores conduzidas
pela Polícia Federal no caso
Marielle constataram já ter
havido tentativas de introduzir
falsas testemunhas no caso. “A
tentativa de obstrução da Justiça só foi contornada com
a atuação independente da
Polícia Federal e que contribuiu para identificação
dos reais suspeitos pela prática do crime em questão”, escreveu Moro.
Em setembro deste ano, a
então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, solicitou ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ) a federalização
das investigações sobre o assassinato de Marielle, após
ter constatado em apuração
própria tentativas de desviar o
curso do inquérito local. Tal
solicitação tramita em segredo de Justiça.
A vereadora Marielle
Franco e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados a tiros em 14 de março do ano passado. Os disparos foram efeituados de um
carro contra o veículo em
que os dois se encontravam,
em meio ao trânsito, na região
central do Rio de Janeiro.
Live
Na noite de terça-feira, o
presidente Jair Bolsonaro fez
uma live (trasmissão ao vivo)
nas redes sociais para comentar a reportagem do Jornal Nacional. O presidente disse que
os registros no painel de votação da Câmara confirmam que
ele estava em Brasília no dia
citado pelo porteiro em depoimento. “Eu tenho registrada
no painel eletrônico da Câmara presença às 17h41, ou seja,
31 minutos depois da entrada
desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho
também às 19h36. E tenho também registradas no dia anterior e no dia posterior as minhas
digitais no painel de votação.”
Ainda na transmissão, o presidente levanta hipóteses sobre os
motivos que podem ter levado o
porteiro a citar o seu nome em
depoimento. “O que parece? Ou
o porteiro mentiu ou induziram
o porteiro a cometer um falso
testemunho ou escreveram algo
no inquérito que o porteiro não
leu e assinou embaixo”, diz o
presidente.
Jair Bolsonaro está viagem
ao Oriente Médio e à Asia e retorna para Brasília ainda esta
semana.
Presidente em exercício
Na quarta-feira, o presidente em exercício, Hamilton
Mourão, disse a jornalistas que
considera o depoimento do
porteiro “muito fraco”. “Seria
leviano de dizer que o objetivo
é atingir a pessoa do presidente, mas que pode dar a entender isso, dá. É um fato que as
fontes comprovam que o presidente não estava no condomínio dele, estava aqui em
Brasília, então eu, na minha
visão, ao chegar esse dado
para mim, eu desprezaria porque não corresponde à verdade.” (Agencia Brasil)
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No último dia de sua viagem
à Ásia e ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro assinou
na quarta-feira (30) acordos com
a Arábia Saudita e disse que o Brasil tem “um mar de oportunidades”
e muito a oferecer aos investidores. “O Brasil está no caminho
certo, hoje há uma independência
de verdade entre os poderes Executivo e Legislativo, onde cada
poder trabalha, mas voltado para
o mesmo norte: o desenvolvimento do nosso país”, disse durante
participação em um fórum sobre
investimentos futuros.
“O Brasil tem um mar de
oportunidades. Acredito que nenhum país do mundo tem o que
nós temos, com toda a certeza,
uma das melhores terras agricultáveis do mundo, que pode garantir aos senhores a segurança alimentar. No tocante à carne também, temos um mercado enorme,
cada vez mais nossas plantas frigoríficas ganham certificação
internacional”, disse, destacando
ainda os juros e a inflação baixos,
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Bolsonaro assina acordos e diz que
“Brasil tem mar de oportunidades”

Bolsonaro assina acordo com Arábia Saudita
a queda do desemprego e do risco-Brasil e a aprovação da reforma da Previdência, que “é o remédio que tínhamos que aplicar
para que o Brasil sobrevivesse”.
Antes do evento, em Riad,
Bolsonaro se reuniu com o Ceo
do SoftBank Group, Masayoshi
Son, e com o rei da Arábia Saudita, Salman Bin Abdulaziz Al

Saud. Foram celebrados atos em
várias áreas, entre elas defesa e
serviços militares; pesquisa industrial, desenvolvimento e tecnologia de defesa; cooperação
cultural; e parcerias entre as entidades sauditas e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
Também foi assinado acordo
para a facilitação de vistos de
viagem para cidadãos brasileiros
e sauditas. Os vistos de visitas
para os cidadãos dos dois países
serão agora de múltiplas entradas, com prazo de validade de até
cinco anos, para um período de
estada de até 90 dias.
Na noite de terça-feira(29),
Bolsonaro também participou de
jantar com autoridades e investidores de diversos países e anunciou a parceria com o Fundo de
Investimento Público saudita
(PIF), que pode resultar
no desenvolvimento de projetos
de até US$ 10 bilhões no Brasil.
O presidente deixou na quarta-feira, Riad, na Arábia Saudita.
Ele esteve também no Japão, na
China, nos Emirados Árabes e no
Catar apresentando as reformas
que o governo vem empreendendo na área econômica e as oportunidades de investimentos no
país. (Agencia Brasil)

Entidades lançam movimento contra
alteração na lei dos planos de saúde
Associações médicas e entidades de defesa do consumidor lançaram, na quarta-feira,
(30), um movimento contra as
mudanças na lei que regulamenta os planos de saúde propostas
pelas operadoras do setor. Entre
os mais de 30 signatários do
manifesto estão o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Paulista de Medicina e
o Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor.
O projeto de alteração da legislação foi apresentado na semana passada pela Federação
Nacional de Saúde Suplementar
(FenaSaúde), que reúne 15 grupos do ramo. A FenaSaúde argumenta que é necessário flexibilizar as normas, estabelecidas
em lei de 1998, para que seja
possível oferecer “planos de saúde acessíveis a um maior número de brasileiros”. Para justificar a proposta, a federação argumentou que os custos dos tratamentos têm aumentado significativamente, impactados por
fatores como os avanços tecnológicos e o envelhecimento da
população.
Com esse argumento, as operadoras querem abrir a possibilidade de venda de planos com
menor cobertura do que a mínima estabelecida atualmente

como forma de reduzir os preços. As empresas também querem mudar as formas de reajuste dos planos e oferecer coberturas em sistema de franquia,
semelhante ao de seguros, onde
o usuário se responsabiliza pelos custos até um determinado
valor anual.
Críticas
Para o vice-presidente da
Sociedade Brasileira de Pediatria, Clóvis Constantino, a proposta é unilateral. Ele defende
que eventuais mudanças na legislação sejam debatidas com todos
os interessados. “O que nós apelamos é para que as propostas
para a solução desse problema
do alto custo da assistência à
saúde sejam discutidas com todos os seguimentos interessados, com a área médica, área
econômica, área pública, uma
vez que o impacto no serviço
público, com essas coisas que
estão sendo propostas, vai ocorrer de forma significativa”, enfatizou.
O coordenador do Núcleo de
Defesa do Consumidor da Defensoria Pública de São Paulo,
Luiz Fernando Miranda, reclamou da falta de dados para que
possam ser debatidas as mudanças nas normas. “A discussão está

sendo feita até o momento sem
que todos os dados sejam apresentados de forma clara para a
sociedade”, disse sobre a falta de
informações que permitam entender os reais custos envolvidos na operação de planos.
“Esse custo tem que ser
pensado de forma sistêmica,
não pode ser pensado única e
exclusivamente como uma
forma de lucro das empresas”,
acrescentou.
Miranda disse ainda que alguns modelos de contrato propostos são muito complexos,
dificultando o entendimento dos
consumidores sobre as regras de
cobertura e reajuste. “Eles estão
fazendo contratos extremamente complexos para uma parte da
população que não tem condições econômicas de pagar contratos mais caros. Muito provavelmente, uma parte da população mais vulnerável e que tem
dificuldade para entender os termos de contratos complexos
como esses”, disse.
SUS
As alterações podem ainda
ter impactos no Sistema Único
de Saúde (SUS), segundo o promotor especializado em Saúde
Pública Arthur Pinto Filho. De
acordo com ele, a crise econô-

mica tem feito com que muitas
pessoas não tenham mais condições de pagar planos privados, o
que aumenta a carga sobre o sistema público em um momento
de queda de financiamento, depois da PEC do Teto de Gastos,
que impede o aumento das despesas da União. “Grande parte
das pessoas que tinham plano de
saúde voltam ao SUS no momento em que ele tem o seu orçamento congelado”, enfatizou.
Com as mudanças, o promotor destaca que mesmo entre as
pessoas que tiverem planos de
saúde, os procedimentos mais
complexos e caros vão acabar
tendo que ser custeados pelo sistema público. Além de aumentar a pressão sobre o sistema,
Pinto Filho destaca que há uma
desorganização da lógica de
atendimento.
“Ela [pessoa com plano de
saúde] vai para o SUS em situação muito pior do que a [pessoa]
que está no SUS desde o começo. Porque, se ela tiver diagnosticado um câncer, ela não vai sair
do plano de saúde para o hospital que trata de câncer. Isso não
pode acontecer porque ela furaria a fila do SUS. Ela entra como
última na fila do SUS com diagnóstico de câncer”, disse.
(Agencia Brasil)

Marinha diz que não há confirmação
de mancha de óleo no sul da Bahia
O comandante da Marinha
almirante de Esquadra Ilques
Barbosa Junior disse na quartafeira (30) que não há confirmação
da existência de uma suposta mancha de óleo em direção ao sul da
Bahia. De acordo com Ilques, após
a informação de que imagens de
satélite teriam identificado uma
mancha de óleo, aeronaves da Força Aérea Brasileira e navios foram
deslocados para a região para verificar a informação, mas o resultado foi negativo.
“Até o momento ela [a mancha] não foi confirmada. Não
quer dizer que não exista, estamos buscando com maior atenção, mas até o momento ela não
foi confirmada”, disse Ilques
após reunião com o presidente
em exercício Hamilton Mourão
para atualizar as ações desenvolvidas para conter o desastre.
As imagens citadas pelo comandante foram captadas por um
satélite da Agência Espacial Europeia e analisadas por pesquisadores brasileiros do Laboratório de Análise e Processamento
de Imagens de Satélite (Lapis),
da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
De acordo com o comandante, como o óleo fica submerso
há dificuldade em identificar as
manchas. Ilques disse que houve uma intensificação nas ações
de monitoramento e contenção
das manchas, mas que ainda pre-

cisam ser aprimoradas.
“O monitoramento está funcionando, mas tem sempre que
ser aprimorado. É uma característica do óleo que ele vem
sempre submerso, como foi
apontado por nós [da Marinha]
e ratificado pela UFRJ, é muito difícil de localizar”, disse.
“Como é um acidente inédito,
não existe protocolo específico e, nesse c aso, queremos
cumprir o melhor possível as rotinas de monitoramento e contenção”, acrescentou.
Até o momento, o óleo já
atingiu 254 localidades dos nove
estados da região Nordeste. Ontem, manchas de óleo foram encontradas nas cidades de Canavieiras, Belmonte e Santa Cruz Cabrália, que ficam no sul da Bahia,
dentro da chamada região do arquipélago de Abrolhos, importante área de reprodução da biodiversidade da vida marinha.
Questionado se o óleo poderia chegar até Abrolhos, o comandante não descartou a possibilidade, mas disse que foi intensificado o monitoramento na área do
entorno do arquipélago. A Marinha deslocou uma fragata equipada com um helicóptero para ampliar a área de monitoramento.
“Estamos com essa possibilidade. Eu não posso afiançar
que ela [mancha] não chegará a
Abrolhos, mas o que eu posso
afiançar é que estamos fazendo
o máximo possível para não che-

gar a Abrolhos”, disse.
Investigação
O comandante disse ainda
que a investigação sobre os responsáveis pelo vazamento de
óleo restringiu o número de embarcações apontadas como
suspeitas pelo derramamento.
Antes eram 30 navios investigados, agora a Marinha trabalha
com 10 embarcações.
“Já estamos em 10 navios,
estamos sintetizando a busca para
chegarmos aquele [responsável].
Nesse momento são de 11 bandeiras, tem um navio que pode ser
que tenha dupla bandeira”, disse.
Perguntado se a Marinha trabalha com a possibilidade de o

vazamento ter sido causado por um
navio dark ship, Ilques disse que
nenhuma linha está descartada. Também chamados de navios fantasmas,
os dark ships são embarcações que
navegam em águas internacionais
sem o sistema AIS (Automatic Identification Sistem, em inglês) desligado. O sistema é um tipo de
transponder que identifica constantemente a localização e o
rumo da embarcação.
“Nenhuma linha de investigação está abandonada. Não se
pode dizer se essa linha foi abandonada ou não. Estamos com um
amplo espectro e uma probabilidade é ser um navio mercante
que passou pela nossa costa”,
disse. (Agencia Brasil)
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Ford encerra produção de caminhões
na fábrica de São Bernardo do Campo
A Ford anunciou na quartafeira (30) o encerramento da
produção de caminhões na fábrica de São Bernardo do Campo,
em São Paulo, depois de 52
anos. O anúncio havia sido previamente divulgado em fevereiro e, segundo nota da montadora, está “em linha com a decisão
de sair do segmento de caminhões na América do Sul”.
De acordo com a nota, as
negociações envolvendo a venda da planta para o grupo Caoa
ainda estão em andamento. “A
Ford reitera que continua fazendo todos os esforços cabíveis
para alcançar um resultado positivo.”
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou que cerca de 650 funcionários que
trabalham na produção serão
desligados da fábrica. As demissões começam a ser homologadas nesta quinta-feira
(31), em turmas de 100 trabalhadores por dia. Cerca de mil
trabalhadores, da parte administrativa, continuam na fábrica de São Bernardo.
Segundo o sindicato, a
partir de abril, os funcionários
serão transferidos para uma

nova sede na capital paulista.
Nos próximos dias, continuam
sendo realizados no sindicato
módulos dos cursos de educação financeira e orientação
para o mercado e carreira, oferecidos pela entidade.
Na última assembleia com
os trabalhadores na Ford São
Bernardo, realizada na terçafeira (29) representantes do
sindicato lembraram ações realizadas pela entidade em conjunto com os trabalhadores na
tentativa de reverter a decisão
da montadora – greve, atos e
passeatas, além da ida de dirigentes à matriz da Ford, nos Estados Unidos, para uma conversa com a direção mundial da
empresa.
O sindicato lembrou que,
após a confirmação de que o fechamento da unidade era irreversível, os esforços voltaram-se
para a negociação de um pacote
de indenização que ajudasse a
amenizar o impacto da decisão
sobre os trabalhadores, o que foi
alcançado, e para o contato com
diversas instâncias do poder público que pudessem ajudar na
busca de um comprador que
mantivesse o parque fabril e os

empregos.
A fábrica de São Bernardo do
Campo foi adquirida pela Ford
há 52 anos, com a incorporação
da Willys Overland do Brasil.
Nela foram produzidos vários
ícones da indústria automobilística, como o primeiro carro de
projeto global a chegar ao Brasil, o Ford Escort, além dos
modelos Corcel, Del Rey, Pampa, Ka e Fiesta.
“Em nome da Ford Motor
Company, quero agradecer aos
funcionários de São Bernardo
pelo seu profissionalismo e dedicação durante vários anos”,
disse, em nota, o presidente da
Ford América do Sul, Lyle Watters. “Mesmo após o anúncio
feito em fevereiro, eles nunca
deixaram de cumprir com suas
obrigações, produzindo produtos de altíssima qualidade e cuidando da segurança.”
A história da fábrica de São
Bernardo se confunde com o
crescimento da indústria no
município, no estado de São Paulo e no Brasil. Além de automóveis, o complexo produziu motores, tratores e, em 2001, passou a abrigar a fábrica de caminhões, transferida da antiga uni-

dade do Ipiranga. A Ford São
Bernardo foi também o berço do
sindicalismo no Brasil e a primeira na indústria a ter uma comissão de fábrica, no início dos
anos 80.
Volkswagen dá férias coletivas
Em Taubaté, interior de São
Paulo, a Volkswagen colocou os
funcionários da sua fábrica em
férias coletivas por causa da queda na exportação de veículos
para a Argentina.
“Para fazer frente à redução
nos volumes de veículos exportados do Brasil para a Argentina,
estamos pontualmente utilizando ferramentas de flexibilização
da produção, como o período de
20 dias de férias coletivas, para
parte dos empregados da fábrica de Taubaté, a partir do dia 28/
10, para se adequar à demanda do
mercado”, informou a Volkswagen em nota.
A montadora não informou
quantos funcionários estão em
férias coletivas. A Volkswagen
produz em Taubaté os modelos
Up!, Gol e Voyage, que são exportados para a Argentina.
(Agencia Brasil)

Senado avança em proposta que
torna feminicídio imprescritível
A Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na quarta-feira (30) a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 75/2019, que modifica o
Artigo 5º da Constituição para
determinar que o feminicídio
possa ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data
em que foi cometido, como já
ocorre com o crime de racismo.
O texto segue para votação em
dois turnos no plenário.
Cometido contra mulheres,
o feminicídio é motivado por
violência doméstica ou discriminação de gênero. Atualmente
o tempo de prescrição para esse
tipo de crime varia de acordo
com o tempo da pena, que é diferente em cada caso.
A proposta, de autoria da se-

nadora Rose de Freitas (Podemos-ES), recebeu parecer favorável do relator, Alessandro Vieira (Cidadania-SE). A senadora
ressaltou que o Congresso Nacional tem feito sua parte, inclusive com a aprovação da Lei
Maria da Penha, em 2006, e da
Lei do Feminicídio, em 2015,
mas ela considera possível avançar mais.
“Propomos que a prática dos
feminicídios seja considerada
imprescritível, juntando-se ao
seleto rol constitucional das
mais graves formas de violência
reconhecidas pelo Estado brasileiro”, disse Rose.
Estupro
A pedido da presidente da
CCJ, Simone Tebet (MDB-MS),

o relator incluiu também o estupro na lista de crimes imprescritíveis. Simone lembrou
que uma proposta com esse
objetivo (PEC 64/2016) já foi
aprovada pelo Senado e aguarda decisão da Câmara dos Deputados. “Se for aprovada a
PEC do Estupro lá [na Câmara], vamos ter duas alterações
da Constituição em cima do
mesmo inciso. Um dos projetos sairia prejudicado. O do exsenador Jorge Viana (PT-AC) é
anterior, mas o dela [Rose de
Freitas] vai ser mais amplo”,
ponderou Simone, ao sugerir a
emenda.
O relator da matéria concordou que o feminicídio deve
ser incluído no rol dos crimes
muito graves que têm status de

imprescritíveis. Ele destacou
levantamento feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da
Universidade de São Paulo
(USP) e da Pesquisa Violência
Doméstica contra a Mulher,
realizada pelo DataSenado, em
parceria com o Observatório
da Mulher contra a Violência,
que confirmou que os registros
de feminicídio cresceram em
um ano no país.
“Precisamos comunicar
aos agressores que a violência contra as mulheres não é
admissível e será severamente punida pela ação estatal.
Tornar o feminicídio imprescritível é um dos caminhos
possíveis para a dissuasão que
pretendemos”,
afirmou.
(Agencia Brasil)

Estados que não repassarem IPVA e
ICMS a municípios podem ser punidos
Está pronta para ser votada
no plenário do Senado uma
Proposta de Emenda à Constituição (PEC 10/2019) que
prevê punição aos estados que
deixarem de repassar a seus
municípios as parcelas de
50% do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e 25% do Imposto sobre Circula ção de Mercadorias e Serviços - ICMS.
Segundo a proposta - aprovada na quarta-feira (30) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado - os que não
fizerem o repasse poderão ter
cotas do Fundo de Participação

dos Estados e do Distrito Federal (FPE) retidas.
Além da retenção do FPE, a
União deverá depositar os valores correspondentes aos montantes que deixaram de ser entregues aos municípios. A ausência desse repasse pelos governos estaduais às prefeituras será
comprovada por certidão expedida pelo Tribunal de Contas de
cada estado.
Argumentação
“A ausência dos repasses
quebra a previsibilidade financeira necessária a qualquer administrador público, provocando

atraso nos pagamentos não apenas dos servidores municipais,
mas também dos fornecedores”,
disse o autor do projeto, senador Antonio Anastasia (PSDBMG) na justificativa da PEC.
Ele lembrou que, em Minas
Gerais, já houve casos em que o
governo deixou de repassar alguns bilhões de reais para municípios, o que atrapalhou as contas de muitas prefeituras mineiras. A PEC, segundo Anastasia,
tem como objetivo proteger os
municípios de governos irresponsáveis.
“Se porventura algum estado
seguir essa linha irracional e er-

rada, a União poderá reter o FPE
e repassar diretamente para os
municípios”, ressaltou.
Na mesma linha de Anastasia, o senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) relatou que caso
semelhante ocorreu em Sergipe,
deixando municípios em situação difícil.
O senador Marcos Rogério
(DEM-RO) reforçou que deixar
de repassar recursos aos municípios afeta a vida da população.
“É no município que mora o cidadão contribuinte. A PEC protege quem mais sofre com esse
tipo de manobra”, finalizou.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
MEMORIAL PARQUE DA PAZ S.A.

CNPJ 17.164.225/0001-86 - NIRE 35300446763
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Aos 30/04/2019, 14h30, sede social, reuniram-se em AGOE os Senhores Acionistas, conforme Edital de Convocação publicados no DOESP e Jornal O DIA em
16,17 e 24/04/2019. Mesa: William Munarolo: Secretário, Ana Lucia Manzato Antibero: Presidente. Deliberações: I. AGO: a) Os acionistas examinaram e
aprovaram integralmente as contas da Companhia referentes ao exercício findo em 31/12/2018. b) Os acionistas deliberaram sobre a destinação do lucro
líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Do lucro líquido do exercício remanescente após as deduções legais previstas no Estatuto, será destinada
a parcela correspondente a 5% para integrar a reserva legal, será realizado a distribuição de dividendos, e retenção do restante do lucro disponível de 2018
para suportar novos investirnentos na expansão dos negócios (artigo 196, da Lei 6.404/76). c) Os acionistas aprovam o Orçamento de Capital, Investimentos
para o ano de 2019, no montante de R$ 5.680.000,00, orientando os administradores a renovarem empréstimos bancários quando se fizer necessário. AGE:
a) Os acionistas aprovam a re-ratificação do período do mandato da diretoria eleita na AGOE de 23/04/2018, conforme registro na JUCESP em 19/12/2018
sob nº 589.794/18-8, aonde constou o período como Biênio 2018/2019, sendo o correto: Triênio de 01/01/2019 à 31/12/2021 (conforme prevê o artigo 12
do Estatuto Social); b) Aprovado a eleição como novo Presidente da Companhia, o Sr. William Munarolo, RG nº 25.578.485-5 e CPF nº 257.948.65857, para o lugar de Ana Lucia Manzato Antibero, que deixa o cargo, e como novo Diretor Adjunto, o Sr. Silvio Eduardo Drezza, RG nº 10.264.505-X
e CPF nº 046.198.608-67, para o cargo de Vice-Presidente, em lugar de William Munarolo, que deixa o cargo. Ambos os eleitos, exercerão os devidos
cargos pelo mandato de 15/05/2019 a 31/12/2021. c) Solicitação do Acionista Ornato Construções e Incorporação Ltda., para validar a transferência
das ações em seu nome para sua Holding, Usina Participações e Negócio Ltda., CNPJ nº 09.501.549/0001-34 e NIRE 35230468666 de 11/04/2017,
aprovado por todos os presentes. d) Apresentada a posição total de vendas acumuladas e das rescisões efetuadas, das renegociações feitas durante o período,
do tratamento dado a Inadimplência, das correções nos processos administrativos e financeiros, da auditoria de processos, da posição atual de estoque,
estando mapeadas as ações corretivas necessárias, urna vez satisfeito também do item “e” “Plano de Trabalho para 2019”. Nada mais a tratar. Assinaturas:
Ana Lucia Manzato Antibero: Presidente; William Munarolo: Secretário. JUCESP nº 531.968/19-4 em 07/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Eulo
Maroni, 170, Apartamento 53, 5º andar, Bloco 05, Edificio Edimburgo, Condominio
Gra Bretanha, Vila Lageado, São Paulo - SP, CEP: 05338-100
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
CELSO CRUZ LOMBARDI, Brasileiro(a), Comerciante, CPF 085.823.608-78,
CI: 3.045.279/SP, Casado(a) com NEIDE TRIGNANI CRUZ, Brasileiro(a),
Comerciante, CPF 274.852.378-45, CI: 7.759.923-8/SP.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:A01971
30 - 31/10 - 01/11/2019

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua
Doutor Brasilio Rodrigues dos Santos, 151, Apartamento 76, Jardim Morro Verde,
São Paulo - SP, CEP: 05741-180
2º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP.
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
GENEROSA RUSSO FONTANA, Brasileiro(a), Bancária, CPF 073.886.018-21, CI:
13.611.447-SSP/SP,
Casado(a) com ALBERTO DA SILVA FONTANA, Brasileiro(a), Policial militar, CPF
054.677.608-66, CI: 15.907.458-SSP/SP. CARMINE RUSSO, Brasileiro(a),
Solteiro(a), Assistente contabil, CPF 041.234.678-81, CI: 10.190.443-5 SSP/SP, e
cônjuge, se casado(a) estiver.
Informações tel. (11) 932854559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B17306
31/10 - 01- 02/11/2019
BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35.3.003633591
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos CRI
)LFDPFRQYRFDGRVRV6UV7LWXODUHVGRV&HUWL¿FDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRV ³&5,”) da 66ª Série da 1ª Emissão da
Barigui 6HFXULWL]DGRUD6$ ³Emissora´ QRVWHUPRVGDFOiXVXODGR7HUPRGH6HFXULWL]DomRGH&UpGLWRV,PRELOLiULRV
da 66ª Série da 1ª Emissão da Bari 6HFXULWL]DGRUD 6$ ³TS´  D UHXQLUHPVH HP$VVHPEOHLD *HUDO GH 7LWXODUHV GRV
&5, ³$*&5,”), a ser realizada no dia 14.11.2019, às 10h00 hs,HPFRQYRFDomRHP6mR3DXOR63QDVHGHD9yUW[
'LVWULEXLGRUD 7tWXORV H 9DORUHV 0RELOLiULRV /WGD QD TXDOLGDGH GH $JHQWH )LGXFLiULR GRV &5, ³$JHQWH )LGXFLiULR”), na
$YHQLGD %ULJDGHLUR )DULD /LPD Q   DQGDU -G 3DXOLVWDQR SDUD GHOLEHUDU VREUH L  D SURUURJDomR GR SUD]R GH
UHJLVWURGDDOLHQDomR¿GXFLiULDGDVPDWUtFXODVQHGR2ItFLRGH5HJLVWURGH,PyYHLV
GD  =RQD GH 0DUDFDQD~ ± &( RXWRUJDGD HP JDUDQWLD j (PLVVRUD SHOD /2* 0DUDFDQD~ , 63( /WGD SHUDQWH R 
2ItFLRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGD=RQDGH0DUDFDQD~±&(HPUD]mRGHDOJXPDVH[LJrQFLDVUHDOL]DGDVSHORFDUWyULR
REVHUYDQGR RV SUD]RV SUHYLVWRV QR Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras
Avenças sob Condição Suspensiva, GDWDGDGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDGLWDGRHREVHUYDQGRDVGHOLEHUDo}HV
GDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGH7LWXODUHVGRV&5,UHDOL]DGDVHPGHPDLRGHHGHVHWHPEURGHH LL DXWRUL]DU
H(PLVVRUDHR$JHQWH)LGXFLiULRDUHDOL]DUGHWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVSDUDDHIHWLYDomRGDVGHOLEHUDo}HVGDSUHVHQWH
DVVHPEOHLD2V7LWXODUHVGRV&5,TXHVH¿]HUHPUHSUHVHQWDUSRUSURFXUDomRGHYHUmRHQWUHJDURLQVWUXPHQWRGHPDQGDWR
FRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUDUHSUHVHQWDomRQD$*&5,FRQMXQWDPHQWHFRPDWRWDOLGDGHGRVGRFXPHQWRVQHFHVViULRV
SDUDDFRPSURYDomRGDUHJXODULGDGHGRPDQGDWRRUDRXWRUJDGRQDVHGHGD(PLVVRUDRXGR$JHQWH)LGXFLiULRFRQIRUPH
DFLPD LQIRUPDGD FRP SHOR PHQRV  KRUDV GH DQWHFHGrQFLD GD GDWD GD UHIHULGD DVVHPEOHLD H WDPEpP SRU PHLR GR
HQGHUHoRHOHWU{QLFRDJHQWH¿GXFLDULR#YRUW[FRPEUFRPFySLDSDUDDVVHPEOHLDV#YRUW[FRPEU6mR3DXOR
Bari Securitizadora S.A. (YDOGR/HDQGUR3HUXVVROR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

Dólar fecha em R$ 3,987, e
bolsa volta a bater recorde
Em mais um dia de otimismo no mercado financeiro, a
moeda norte-americana fechou
abaixo de R$ 3,99, e a bolsa voltou a bater recorde. O dólar comercial encerrou a quarta-feira
(30) vendido a R$ 3,987, com
recuo de R$ 0,016 (-0,4%). A
última vez em que a divisa tinha
fechado nesse nível foi em 13
de agosto (R$ 3,97).
O dólar operou em alta durante quase toda a sessão. Na
máxima do dia, por volta das
15h30, a cotação chegou a R$
4,029. A divisa, no entanto, reverteu a tendência nos minutos
finais da sessão, depois que o
Federal Reserve (Fed), Banco
Central norte-americano anunciou a redução dos juros da
maior economia do planeta .
Taxas mais baixas nos Estados Unidos alivia as pressões sobre o dólar em todo o planeta e
beneficia economias emergentes, como o Brasil. Isso ocorre
porque os investidores internacionais aproveitam os juros maiores nos mercados emergentes. A
decisão do Fed mantém o Brasil
atrativo para aplicações financeiras, mesmo com o Banco Cen-

tral daqui tendo reduzido a taxa
Selic para 5% ao ano, no menor nível da história .
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pelo otimismo. O índice Ibovespa, da
B3 (antiga Bolsa de Valores de
São Paulo), fechou o dia aos
108.407 pontos, com alta de
0,79%. O indicador voltou a
atingir o nível mais alto da história, superando o recorde anterior (108.187), registrado na
segunda-feira (28).
Desde a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência, na semana passada, o dólar
tem caído, e a bolsa subido, com
alguns dias de oscilações. O cenário internacional também tem
contribuído para o otimismo no
mercado financeiro.
A indicação de que o presidente norte-americano, Donald Trump, quer assinar parte
do acordo comercial com a
China antes da cúpula Fórum
de Cooperação Econômica da
Ásia-Pacífico (Apec), que
ocorrerá em 16 e 17 de novembro, também tem aliviado as
pressões sobre o dólar em todo
o planeta. (Agencia Brasil)

Castello Branco: petróleo acima
de US$ 100 é coisa do passado
O presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco, disse
na quarta-feira (30) duvidar que
o preço do barril de petróleo
volte a superar os US$ 100. Ao
receber um prêrmio em nome da
estatal na Offshore Technology
Conference (OTC) Brasil, Castello Branco afirmou que o setor precisa de mais eficiência e
custos menores.
“Preços tão altos quanto
US$ 100 o barril são coisa do
passado”, disse Castello Branco
em um discurso de agradecimento proferido em inglês. “Temos que encarar a competição,
não só de dentro da nossa industria [do petróleo].”
Castello Branco afirmou que
as empresas de diversos setores
da economia estão tendo que se
reinventar com recursos como a
inteligência artificial e alertou que
a indústria do petróleo não está
“em uma ilha isolada e protegida”.

Apesar disso, o presidente da
estatal afirmou que não é “um fã
de projeções apocalípticas” sobre
a demanda global por petróleo e
ressaltou que setores importantes
da economia vão continuar a depender dos seus derivados.
A previsão da Petrobras é que
a demanda por energia no Brasil
cresça 34% no período 20192020, e a demanda por óleo e
gás, 38%. Neste cenário, a participação dessas fontes no consumo de energia no país aumentará de 50% para 51% até 2040.
A Petrobras foi premiada
com o Distinguished Achievement Award pelo conjunto de
soluções desenvolvidas para a
produção de óleo e gás no campo de Libra, no pré-sal da Bacia
de Santos. Castello Branco elogiou a qualificação do corpo de
profissionais da Petrobras e disse que este é o maior ativo da
companhia. (Agencia Brasil)

Fachin determina a prisão do
ex-deputado Nelson Meurer
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou na quarta-feira
(30), a prisão do ex-deputado federal Nelson Meurer (PP-PR),
condenado no ano passado pela
Corte a 13 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro.
Meurer é o primeiro condenado
pelo STF na Operação Lava Jato
que vai cumprir pena.
Em maio do ano passado, o
ex-parlamentar foi condenado
pela Segunda Turma do STF acusado de receber R$ 4 milhões
em vantagens indevidas oriundas
da Petrobras. O filho do deputado, Nelson Meurer Júnior, também foi condenado, mas a uma
pena menor, de 4 anos e 9 meses de prisão em regime aberto.
Para a Procuradoria-Geral da
República (PGR), que fez a acusação, o dinheiro teve origem
em contratos da Petrobras e
consistia em repasses por empresas fictícias operadas pelo

doleiro Alberto Youssef e por
intermédio do ex-diretor de
Abastecimento da Petrobras
Paulo Roberto Costa, dois delatores do esquema de corrupção
na Lava Jato.
O colegiado também decidiu
que Meurer e o filho deverão
ressarcir a Petrobras em R$ 5
milhões após o fim de todos os
recursos.
No julgamento, a defesa afirmou que não há provas de que o
deputado tenha dado sustentação
política a Paulo Roberto Costa
na Petrobras e que tenha participado dos desvios na estatal.
Segundo o advogado, a denúncia
foi baseada em presunções da
acusação. Para a defesa, o deputado não pode ser acusado somente por ter sido líder do PP
em 2011, por seis meses, e ter
sido amigo do ex-deputado José
Janene, morto em 2010, e acusado de participar da arrecadação de propina para o partido.
(Agencia Brasil)
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Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.
C.N.P.J. 49.912.199/0001-13
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 19/11/2019,
às 10h00, na sede social, localizada na Rua Funabashi Tokuji, 170, Jardim Ivete, Itapira-SP, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: AGE: a) Destinação do Saldo de Reserva Especial;
b) Demais assuntos de interesse da Sociedade.
Itapira, 29 de Outubro de 2019. Conselho de Administração

Companhia de Melhoramentos Capivari
CNPJ nº 60.586.286/0001-60 - NIRE 35.300.025.733
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas, a se reunirem em AGO, a ser realizada em 02/12/19, às 11 hs, na sede localizada em SP/
SP, na Rua Carlos Comenale 281, conjunto 62, para deliberarem: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações ﬁnanceiras dos exercícios sociais ﬁndos em 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18; b) deliberar sobre a
destinação dos resultados dos exercícios; e c) eleger e ﬁxar a remuneração dos membros da diretoria.” A Companhia informa que se encontra à disposição dos senhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às matérias que serão
deliberadas na AGO. São Paulo, 29/10/19. Diretoria. Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

U.S.J. - Açúcar e Álcool S.A.

CNPJ nº 44.209.336/0001-34 - NIRE 35.300.060.474
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às 11:30h, na
sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto135/6, Itaim-Bibi, São Paulo-SP, a ﬁm de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Reforma do Estatuto Social da Companhia com vistas à (i) implantação do Conselho
de Administração; (ii) alteração das competências do Diretor-Presidente e Diretoria e representação legal da Companhia;
2) Eleição do Conselho de Administração; e 3) Fixação da remuneração global da administração da Companhia. São Paulo/
SP. 26/10/2019. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 04 de novembro de 2019, às 14 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16° andar, Sala
08, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre (i) a emissão de debêntures pela Companhia,
conversíveis em ações, em duas séries, com garantia real, para colocação privada (“Emissão” e “Debentures”,
respectivamente), conforme dispõe o Artigo 59 da Lei 6.404/76, bem como sobre os atos a ela correlatos a
serem praticados pela Diretoria da Companhia; e (ii) se for o caso, fixar prazo para o exercício, pelos acionistas
da Companhia, do direito de preferência na subscrição das Debêntures.
São Paulo (SP), 25 de outubro de 2019
Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração

Jornal O DIA SP
USJ-Administração e Participações S.A.
CNPJ nº 48.119.937/0001-07 - NIRE 35.300.051.858
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às 14:30h, na
sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto135/6, Itaim-Bibi, São Paulo/SP, a ﬁm de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Substituição de membros do Conselho de Administração; 2) Fixação da remuneração
global da administração da Companhia. São Paulo/SP, 26/10/2019. Hermínio Ometto Neto - Presidente do Conselho
de Administração.

Agro Pecuária Campo Alto S.A.
CNPJ nº 44.220.929/0001-00 - NIRE 35.300.060.466
Convocação - Assembleia Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às
11:00h, na sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto 135/6, Itaim-Bibi, São Paulo-SP, a
ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de membros da Diretoria e ﬁxação da remuneração
global do órgão. São Paulo/SP. 26/10/2019. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Avenida dos
Ourives, 480, Apartamento 44, Tipo B do Edificio Turquesa, Jardim São Savério, São
Paulo - SP
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP.
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
LEVI MARNO TAVEIROS, Brasileiro(a), Comerciário, CPF 073.941.408-90, CI:
12.578.042 SSP/SP, Casado(a) com ROSIMEIRE GONCALVES TAVEIROS, Brasileiro(a),
Comerciário, CPF 046.229.258-42 CI: 16.492.682-3 SSP/SP
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 932854559, Rua Araci, 162, Co

Companhia Agrícola São Jerônimo
CNPJ nº 47.331.475/0001-24 - NIRE 35.300.060.458
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às
10:30h, na sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto135/6, Itaim Bibi, São Paulo-SP, a
ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de membros da Diretoria e ﬁxação da remuneração
global do órgão. São Paulo/SP. 26/10/2019. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

I9 Tecnologia da Informação Ltda. - CNPJ 12.837.349/0001-61 - NIRE JUCESP 3523066866-5
Edital de Convocação para Reunião Formal de Sócios
Atendendo o disposto no Artigo 1.071, i, da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, convoco
reunião dos sócios da empresa I9 Tecnologia da Informação Ltda., para o dia 12 de dezembro de
2019, às 10 horas, na sede da sociedade, sita na Avenida Ibirapuera, nº 2033, Indianópolis, 7º andar,
Sala 74A, São Paulo, SP, para realização de reunião extraordinária que tratará da seguinte ordem do
dia: possível exclusão de Sócio por não integralização de capital no prazo notificado.
São Paulo, 29/10/2019. Thiago Teixeira de Bulhões - Administrador
(30, 31/10 e 01/11)

ISEC SECURITIZADORA S.A - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 5ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em
primeira convocação, em 18 de novembro de 2019, às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a ﬁm de, nos termos da cláusula 12.4 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da
1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“Termo de Securitização” e “Securitizadora”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: Ordem do Dia: Em decorrência da deliberação tomada na Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada em 08
de Agosto de 2019 (“AGT 08.08.19”), na qual deliberou-se pelo vencimento antecipado da CCB de nº FLAC01, emitida pela Flacam Empreendimentos e Participações (“Devedora”), no valor total de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) (“CCB”),
e em razão da contratação do Balera, Berbel e Mitne Advogados Associados (“Assessor Legal”) para aplicação de estratégia jurídica a ser adotada face o vencimento antecipado, deliberar sobre: (i) O envio, ou não, de notiﬁcação à Devedora acerca da deliberação de vencimento antecipado da CCB na AGT 08.08.19; (ii) Apresentação e aprovação da estratégia jurídica a ser apresentada pelo Assessor Legal contratado; (iii) Aprovação, ou não, da minuta da Ação de Execução apresentada pelo Assessor Legal, bem como das custas processuais necessárias para ingresso da ação judicial; (iv) Aprovar, ou não, a inclusão de remuneração adicional devida à Securitizadora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por homem-hora de trabalho dedicado às atividades relacionadas ao CRI, incluindo, mas não limitado a participação em assembleias, elaboração de Atas, conferências telefônicas e reuniões presenciais; e (v) Apresentação pela Emissora do detalhamento de todas as despesas ordinárias, recorrentes e
extraordinárias do CRI, conforme deﬁnido na AGT 08.08.2019, sendo que pela impossibilidade de apresentação em sede de Assembleia até o dia 16.08.2019, as despesas serão apresentadas na presente Assembleia do dia 18.11.2019. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em
segunda convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 12.8 do
Termo de Securitização, as quais deverão ser aprovadas, sejam em primeira ou segunda convocação por no mínimo 90% (noventa por cento) dos CRI em circulação Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem
como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos
de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de
ﬁrma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de modo eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora em sua sede, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 29 de outubro de 2019. - Isec Securitizadora S.A

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Cruz do
Espírito Santo, 360, Apartamento 304, 3º Pavimento, Bloco 01, Empreendimento
Residencial Leonardo da Vinci, Vila Chabilândia, distrito de Guaianazes, São Paulo SP, CEP: 08440-470
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, Perdizes, São Paulo, SP
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
LEOPOLDO PEREIRA CALHEIROS, Brasileiro(a), Garçom, CPF 349.666.334-00,
CI: 4.614.910 SSP/PE, Casado(a) com MARCIA CRISTINA DE MELO CALHEIROS,
Brasileiro, Do lar, CPF 384.204.904-82 CI: 658.196
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara,
Itupeva/SP
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B37492
30 - 31/10 - 01/11/2019
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0155340-11.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Zoomstsr Acessórios Eletroeletrônicos Ltda – EPP (CNPJ 00.478.127/
0001-10) e Jair Paulucci (CPF 936.348.468-87), que BANCO DO BRASIL S/A lhe ajuizou Ação Monitória,
objetivando condenar os réus ao pagamento de R$935.587,91 (12/06/2012). Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuem o
pagamento da quantia especificada, devidamente atualizada e efetue o pagamento dos honorários advocatícios
correspondente a 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo
701 do CPC. Se inerte, 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 02 de abril de 2019.
31/10 e 01/11

Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1069905-76.2017.8.26.0100. O Dr. Paulo Rogério Santos Pinheiro,
Juiz de Direito da 17ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a MAURICIO ELIEZER
TUNDISI (RG nº 22.149.177-6 e CPF nº 125.746.548-11) que ERICK FERNANDES lhes ajuizou uma AÇÃO
DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 5.038,85, referente aos débitos dos aluguéis e respectivos
encargos locatícios dois imóveis na Av. Sapopemba, nº 346 e 348. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir
os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 15/10/19.
31/10 e 01/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 1005590-05.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Adriana Sachsida
Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Kyung Mi Cho, CPF 215.120.928-86, que Fundação de Rotarianos
de São Paulo CNPJ 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis)
ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 31.871,15 (Janeiro/
2018), representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes em 13/11/
2007. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 40 dias
supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada
a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17
de outubro de 2019.
31/10 e 01/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011129-37.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo
Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a MARCIA REGINA PEDROSO (CPF/MF n°
257.473.458-00) que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de SOCIEDADE
PAULISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA., objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.582,96,
referente ao título executivo protestado (fl. 47). Estando a executada 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 do exequente, 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) sob pena de
converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada (R$ 211,29). Decorridos os prazos
supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 26 de setembro de 2019.
31/10 e 01/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digit al nº: 1004327-54.2017.8.26.0008 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Pagamento Indevido Requerente: Altura Locação, Comércio e Importação de Andaimes e
Equipamentos Ltda Requerido: Atlacons Empreiteira Ltda Epp EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1004327-54.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional
VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
OLIVEIRAENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ 23.983.340/0001-85 na pessoa de seu
sócio CLEMILTON OLIVEIRA LEITE, que lhe foi proposta bem como contraAtlacons Empreiteira Ltda.Epp,
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Altura Locação, Comércio e Importação de Andaimes
e Equipamentos Ltda, visando o recebimento da quantia de R$ 18.956,19, referente aos equipamentos locados
pela empresa ATLACONS EMPREITEIRA LTDA, afiançada pela empresa OLIVEIRA ENGENHARIAE
CONSTRUÇÕES EIRELI – EP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019.
31/10 e 01/11

EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENT O DE SENTENÇA Processo Digital nº: 000348608.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Inadimplemento Exequente: Sociedade
Agostiniana de Educação e Assistência - Executado: Manoel Rogerio Gualberto dos Santos EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003486-08.2019.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. ERASMO SAMUEL TOZETTO, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a MANOEL ROGERIO GUALBERTO DOS SANTOS, RG 17.964.947-4, CPF
111.800.368-32, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Agostiniana de Educação e Assistência, Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 25.674,63, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2019.
31/10 e 01/11

Agro Pecuária Nova Louzã S.A.
CNPJ nº 45.142.296/0001-13 - NIRE 35.300.009.053
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às
10:00h, na sede da Companhia, na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto 135/6, Itaim Bibi, São Paulo/SP, a
ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de membros da Diretoria e ﬁxação da remuneração
global do órgão. São Paulo/SP, 26/10/2019. Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente.

INDUSTREF TUBOS ESPECIAIS LTDA. - CNPJ nº 66.759.820/0001-70
Edital de Convocação à Reunião de Sócios
Convocamos os sócios para à reunião de sócios da Sociedade, nos termos do § 3º do artigo 1.152 do Código Civil, no dia
08.11.2019, as 9h00, na sede da sociedade, São Paulo/SP, Rua Manoel Salgado, nº 380, Parque Bristol, para deliberar as seguintes matérias: (i) Informar a morte de sócio; (ii) Formalização da sucessão do sócio falecido em consonância com o Formal
de Partilha; (iii) Nomeação de novo administrador; (iv) Alteração e Consolidação do Contrato Social. Não sendo possível o
comparecimento na Reunião ora convocada, a representação poderá ser feita por procurador constituído há menos de 1 ano,
que seja sócio ou advogado. A procuração deverá ser original, assinada e com ﬁrma reconhecida, e entregue até o horário da
abertura dos trabalhos. Os sócios ﬁcam cientes, desde já, que as deliberações constantes na ordem do dia, serão aprovadas
pelos votos dos sócios que representarem a maioria do capital social, ou quórum mais rígido nos termos dos Código Civil, especialmente nos artigos 1.071 e 1.076. São Paulo, 23.10.2019. Espólio de Maria Aparecida Tirabassi Plassa. Representada conforme autos do processo nº 0077551-19.2001.8.26.0100 - Por seu Inventariante Daniel Florentino Plassa
LATAMPART S.A.
CNPJ/MF: 08.951.361/0001-25 - NIRE: 35.300.342.313
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados a se reunirem em AGOE a ser realizada no dia 12/11/2019, às
14h00min., na sede social da Companhia, Rua Padre João Manuel, 755, 11º andar, Conj. 112,
Cerqueira Cesar, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01411-001, com a seguinte: Ordem do Dia
da AGOE: AGO: (i) Apresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2019;
(ii) Apresentação do orçamento para o exercício de 2020; (iii) Apresentação de dados e informações
relativas ao Consórcio Unilux; (iv) Apresentação de relatórios Jurídicos referentes a empresa Latampart
e empresas controladas; (v) Eleição de Diretor para Substituição de cargo vacante; e (vi) Outros
assuntos de interesse da Companhia. AGE: (i) Alteração do Estatuto Social no que se refere aos
lucros líquidos apurados; (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. Latampart S.A. – Reinaldo
(31/10 e 01, 02/11/2019)
Estevão de Macedo e Vanda Mª Rodrigues de Souza - Administradores.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 271ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 271ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA
DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 2º andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, neste ato
representada na forma de seu Contrato Social, na qualidade de agente ﬁduciário e representante dos Titulares dos CRI
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 28 de novembro de 2019, às 10:00h, na Rua Tabapuã, 1.123 – 21º
andar – Itaim Bibi, São Paulo/SP, a ﬁm de, nos termos da Cláusula Décima Quarta do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 271ª Série da 2ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de
Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: C A ocorrência do Evento de Recompra Compulsória, nos
termos da cláusula 5.1, item ‘b’, alínea (i) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e
Outras Avenças celebrado em 11 de junho de 2016, entre a Cedente, a Emissora e Fiadores, conforme aditado (“Contrato
de Cessão”), em razão da não realização da Recompra Compulsória Parcial pela Cedente e Fiadores exigida pela
Emissora, conforme Notiﬁcação Extrajudicial enviada em 16 de outubro de 2019 (“Notiﬁcação”). D avaliar eventual
proposta de renegociação a ser apresentada à Emissora até a data da assembleia, pela Cedente e Fiadores, referente à
alteração das condições contratuais e/ou de pagamento previstas no Contrato de Cessão e/ou inclusão de novas
garantias na Emissão (“Proposta”); E no caso de aprovação da Proposta, autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a
celebrarem os aditamentos necessários aos documentos da Emissão, para contemplar eventuais ajustes decorrentes das
decisões mencionadas acima, bem como, para realizarem todos os procedimentos necessários para a correta
formalização das deliberações adotadas, cujos custos deverão ser suportados pelas Cedentes. Nos termos do artigo 126
da Lei das S.A., os titulares dos CRI poderão se fazer representar na AGT por procuração, emitida por instrumento público
ou particular, com ﬁrma reconhecida, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.
Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a representação na AGT a que se refere este edital de
convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito) horas da data marcada para a realização da AGT. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio
eletrônico para os seguintes endereços: juridico@cibrasec.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, com cópia para o Agente
Fiduciário: agenteﬁduciario@vortx.com.br. A AGT será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 14.4
do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) que representem pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRI
em circulação, e em segunda convocação conforme edital que será oportunamente publicado, com qualquer número.
Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos titulares dos CRI e/ou a não
deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos atos de diligência da Emissora
para manutenção do CRI, nos termos previstos nos documentos da operação. São Paulo, 30 de outubro de 2019.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
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HWF)$=6$%(5D R -26(*,/,$12'$6,/9$%UDVLOHLUR&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH%XVFD
H$SUHHQVmR(P$OLHQDomR)LGXFLiULDSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$REMHWLYDQGRRYHtFXORPDUFDPRGHOR9:6DYHLUR
&'&URVV0$DQRSODFD)*< FKDVVL%:-/8*3 FRU ODUDQMDUHQDYDP DOLHQDGR
ILGXFLDULDPHQWH$SUHHQGLGRREHPHHVWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDHP
GLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJDURGpELWRGH5 PDLRGH VRESHQDGHFRQVROLGDUVHDSURSULHGDGH
H D SRVVH SOHQD GR EHP QR SDWULP{QLR GD UHTXHUHQWH DUW    GR 'HF /HL  DOWHUDGR SHOD /HL  
SRGHQGRDLQGD QRSUD]RGH GLDVDIOXLUDSyVR SUD]R VXSUDRIHUHFHU UHVSRVWD VRE SHQDGH SUHVXPLUHPVH FRPR
YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH 
H

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP
Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, Perdizes, São Paulo, SP.
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, Telefone (11) 932854559, 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:B37492 - CONTRATO: 8120608934725 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - AGENCIA: 1206 UTINGA LEOPOLDO PEREIRA CALHEIROS, Brasileiro(A), Garçom, CPF 349.666.33400, CI 4.614.910 SSP/PE, Casado(a) com(A) MARCIA CRISTINA DE MELO
CALHEIROS, Brasileiro(A), Do lar, CPF 384.204.904-82 CI: 658.196 SSP/AL
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento nº 304, localizado no 3º pavimento, bloco 1 do
empreendimento denominado Residencial Leonardo Da Vinci, situado na rua Cruz do
Espírito Santo, 360, no distrito de Guaianazes, São Paulo/SP, e garagem se houver,
com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 153.039,21
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 157.000,00
São Paulo, 21/10/2019
ARY ANDRE NETO
22 - 31/10 - 06/11/2019

São Paulo, quinta-feira, 31 de outubro de 2019
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A ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES EM SAÚDE PÚBLICA convoca
os associados para assembleia geral ordinária para eleição de diretoria
e alteração do estatuto, dia 08 de novembro de 2019, na ESCOLA
SUPERIOR DE ADVOCACIA, Praça da Sé 385, 4º andar, sala 4 às
15h.

COMUNICADO
Empresa Investimentos Campinas LTDA vem constituir em mora o Sr.
GILBERTO BENEDITO MATTIOLI e/ou HERDEIROS, pelo compromisso
de cessão de direitos assumidos na sua cláusula 7ª, que será rescindido
em 30 dias a se contar da presente data de publicação, em caso de sua
inércia. Contato (19) 3231-9531.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM
TECNOLOGIA E GESTÃO INTEGRADA DE NEGOCIOS E SERVIÇOS,
com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº
1765 – 7º andar conj. 72 – Bairro Bela Vista - CEP: 01311-200, São
Paulo/SP, através de sua presidente no exercício, Sra. Cleide Nunes
Santana Geglio e dos poderes que lhe são conferidos pelos artigos 38
e seguintes da Lei nº 5.764/71, pelo presente EDITAL e na forma de
seu Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus cooperados para a
Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 28° do Estatuto
Social, que se realizará na Avenida Paulista, nº 1765 – 7º andar conj. 72
– Bairro Bela Vista - CEP: 01311-200, São Paulo/SP, em 11 de Novembro
de 2019, em 1ª convocação às 18h00, com 2/3 (dois terços) dos
associados; em 2ª convocação às 19h00, com a metade mais um dos
associados; e em 3ª e última convocação às 20h00, cuja realização
depende do quórum mínimo de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo,
20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número,
exigida a presença de no mínimo 4 (quatro) sócios para as cooperativas
que possuam até 19 (dezenove) sócios matriculados, para deliberação
dos assuntos: ORDEM DO DIA: I Alteração alínea “ D “ do Artigo
37º do estatuto social da Nova Cooperativa. – Item II A Cooperativa
poderá abrir filial em qualquer estado brasileiro. São Paulo, 30 de
outubro de 2019.
Cleide Nunes Santana Geglio - Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000876-36.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vega Net Marketing e Telemarketing S/A,
CNPJ 03.015.162/0001-91, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de
R$ 139.429,50 (31/01/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores
correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente
ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Avenida Indianópolis, nº 2950,
Indianópolis, São Paulo/SP, cliente nº 20000504, instalação nº MTE0007134. Estando a requerida em lugar ignorado,
FOIª DEFERIDAª Aª CITAÎÍOª PORª EDITAL ª PARAª QUEª EMª ª DIAS ª Aª mUIRª APØSª OSª ª DIASª SUPRA ª CONTESTE ª SENDOª NOMEADOª
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de
FATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002532-62.2016.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de
São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Miguel
dos Santos Suprimentos para Informática-Me, CNPJ 07.389.867/0001-20, na pessoa de seu
representante legal e a Miguel dos Santos, CPF 050.059.398-14, que nos Autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial, requerida por Banco Santander (Brasil) S/A, procedeu-se o
bloqueio on line efetuado em suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, nos valores de
R$ 374,62, 107,36, 16,00 e 0,03. Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada a
INTIMAÎÍOªDOªBLOQUEIOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªOFERECEREMª
impugnação, sob pena de prosseguir a ação, sendo nomeado curador especial em caso de
REVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
forma da lei. NADA MAIS.
B 30 e 31/10

SAMM – SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMÍDIA LTDA.
CNPJ/MF Nº. 10.665.151/0001-12 - NIRE Nº. 35224589252 - SOCIEDADE LIMITADA
#6#&'4'70+1&155¯%+154'#.+<#&#'/&'5'6'/$41&'
&#6#*14#'.1%#.Em 04 de setembro de 2019, às 09h00, na sede social da SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. (“Sociedade”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco C, 5º. andar, Conjunto 51C,
Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 24'5'0£# Presente a totalidade das Sócias da Sociedade. /'5#
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna, representante da sócia CCR S.A. o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, representante da sóciaCIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, como secretário. 
14&'/&1&+#(i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. )7+.*'4/'/166#)1/'5 ao cargo de Diretor sem
designação especíﬁca da Sociedade; e (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. '&7#4&15+37'+4#/14#'5%#/#4
)1 como novo membro da Diretoria da Sociedade. &'.+$'4#£±'5 As Sócias, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (d) do artigo 17 do Contrato Social da Sociedade, deliberaram:  Tomar conhecimento da renúncia formulada nesta data pelo Sr. )7+.*'4/'
/166#)1/'5 ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca da Sociedade, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Sociedade enquanto exerceu referida função; e Aprovar a eleição do Sr. '&7#4&15+
37'+4#/14#'5%#/#4)1, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 148.195.698-13, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor sem
designação especíﬁca, cujo mandato se encerrará na data prevista para o término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até 05/04/2021, nos termos do artigo 20 do Contrato Social da Sociedade. O Diretor ora eleito aceita sua
nomeação, declarando neste ato não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as
atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivado na sede da Sociedade.
Com as deliberações dos itens 5.1 e 5.2. acima, a Diretoria da Sociedade passa a ser composta pelos seguintes diretores:  Diretor Presidente: Sr. #0&4¥.7+<(#4+#6156'5, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº. MG-1.106.608 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 209.397.366-91, com endereço proﬁssional
na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco C, 5º. andar, Conjunto 51C, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo, eleito na
Reunião dos Sócios realizada em 05 de abril de 2019; e  Diretor sem designação especíﬁca: Sr. '&7#4&15+37'+
4#/14#'5%#/#4)1, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 148.195.698-13, com endereço comercial na
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na presente data, ambos com mandato até 05/04/2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.
|'0%'44#/'061Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida
e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 04 de setembro de 2019. Leonardo Couto Vianna
- Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário.5ÏEKCU%%45#Leonardo Couto Vianna; %++5%QORC
PJKC FG +PXGUVKOGPVQU GO +PHTCGUVTWVWTC G 5GTXKÃQU Paulo Yukio Fukuzaki JUCESP´nº 549.392/19-1 em
24.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD $QD /~FLD ;DYLHU
*ROGPDQ-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD$WUDQL&RPpUFLR
GH0iUPRUHVH*UDQLWRV/WGD &13- TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH
&REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH  
GHFRUUHQWHGRLQVWUXPHQWRSDUWLFXODUGH$FRUGR&RPHUFLDOSDUD'HVFRQWRGH'XSOLFDWDV)tVLFDVH(VFULWXUDLV
&KHTXHV H $QWHFLSDomR GH 'LUHLWRV &UHGLWyULRV (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi
FRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH VHWHPEUR GH 
       H 
(',7$/'(,17,0$d2&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR
&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR&DUORV7DNDVKL/L]XND(',7$/'(
,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR5HJLRQDO;,SLUDQJD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUHQ&ULVWLQD)HUQDQGHV'H2OLYHLUDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R &$5/267$.$6+,/,=8.$ %UDVLOHLUR(PSUHViULR &3)FRPHQGHUHoRj5XDGRV6RURFDEDQRV 
,SLUDQJD&(36mR3DXOR63TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU%DQFR
%UDGHVFR6$&13-Q(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR
,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVR
GRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXH DTXDQWLDGH5 GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGDVRESHQDGH PXOWDGH VREUHR
YDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXH
QRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLD
VHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGH
H
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP , por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocultando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). ROBERTO DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRO,
CASADOS NO REGIME DA COMUNHAO PARCIAL DE BENS NA VIGENCIA DA LEI
6.515/77, GERENTE DE VENDAS, RG: 9.947.495-SSP/SP, CPF: 828.609.808-06 de
que o 2º Público Leilão do imóvel sito à: RUA ULISSES CRUZ, Nº 579, AP 104,
LOCALIZADO NO 10º ANDAR DO EDIFÍCIO JURUA (PRÉDIO Nº 01), CONDOMINIO
PORTAL DO TATUAPÉ, NO 27º SUBDISTRITO TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP. Será realizado
no seguinte dia e horário: 2º Público Leilão: Dia: 25/11/2019, DAS 10:00 AS 10:15
HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS
UNIDOS, COD. 2887, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e
Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem vencidas e não
pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato nº
102624132094-0, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita
no 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, sob nº 128.532.
São Paulo, 29 de Outubro de 2019
HELIO JOSE ABDOU
Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.
SED: 10344/2018
29, 30 e 31/10/2019

São Paulo, quinta-feira, 31 de outubro de 2019
IPÊ Guapeba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“IPÊ Guapeba”)

CNPJ/MF nº 27.308.056/0001-64 - NIRE 35.230.456.29-3 - Ata de Reunião de Sócios
1. Data, Hora e Local: Em 28 de outubro de 2019, às 10h00min., na sede da Sociedade, localizada na Capital do Estado
de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, CEP 054170-001. 2. Composição da Mesa: Presidente:
Thiago Carvalho Machado da Costa. Secretário: Ricardo Duarte Lopes. 3. Convocação: Sócios representando a totalidade
do capital social, sendo dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. 4.
Presentes: REC RESI II Participações S.A., sociedade por ações com capital fechado, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, CEP 04543-000, inscrita na JUCESP sob o NIRE 35.300.493.338, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.807.597/0001-50, neste ato devidamente representada
por seus diretores, Rafael Mazzini Coelho Teixeira, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº
52.415.479-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 075.214.847-89, e Thiago Carvalho Machado da Costa, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.616.539-8-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 091.440.297-80, ambos
residentes e domiciliados em São Paulo (“REC RESI”); e Nortis Incorporadora e Construtora Ltda., sociedade limitada,
com sede na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05417-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº
26.109.297/0001-11, inscrita na JUCESP sob NIRE 35.230.073.459, neste ato representada por seu diretor, Carlos Eduardo
Terepins, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312-1 SSP/SP e inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF) sob nº 771.861.508-10, com endereço em São Paulo, na Rua Mourato
Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05417-001 (“NORTIS”). 5. Ordem do Dia: Exame e discussão sobre
(i) aumento do capital social da IPÊ GUAPEBA por meio da subscrição de 2.074.927 (dois milhões, setenta e quatro mil,
novecentos e vinte e sete) novas quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), passando de R$ 41.084.287,00 (quarenta e um
milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais), dividido em 41.084.287 (quarenta e um milhões, oitenta e quatro
mil, duzentos e oitenta e sete) quotas para R$ 43.159.215,00 (quarenta e três milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos
e quinze reais), dividido em 43.159.215 (quarenta e três milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e quinze) quotas,
em decorrência da obrigatoriedade de capitalização de créditos que os sócios detêm em face da IPÊ GUAPEBA a título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC); e a (ii) posterior redução de capital social da IPÊ GUAPEBA em R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais), julgado excessivo pelos sócios, nos termos do artigo 1.082, inciso II da Lei nº 10.406/02,
SDVVDQGRRFDSLWDOVRFLDODVHUDR¿QDOGH5 WULQWDHFLQFRPLOK}HVFHQWRHFLQTXHQWDHQRYHPLOGX]HQWRV
e quinze reais), dividido em 35.159.215 (trinta e cinco milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e quinze) quotas. O
aumento e posterior redução do capital social da IPÊ GUAPEBA dispostos nos itens “i” e “ii” acima, com a consequente
emissão e posterior cancelamento das quotas, serão realizados proporcionalmente à participação dos sócios na Sociedade.
6. Deliberações: Em vista da Ordem do Dia, os sócios presentes deliberaram, por unanimidade de votos, por aprovar a
possibilidade de realização dos itens acima assinalados, sem quaisquer restrições. 7. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Reunião Ordinária de Sócios e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes
a qual segue para publicação nos termos do artigo 1.084, §1º da Lei 10.406/02. São Paulo, 28 de outubro de 2019. Thiago
Carvalho Machado da Costa - Presidente, Ricardo Duarte Lopes - Secretário. Sócios: REC RESI II Participações S.A..
Neste ato representada por Rafael Mazzini Coelho Teixeira e Thiago Carvalho Machado da Costa, Nortis Incorporadora e
Construtora Ltda.. Neste ato representada por Carlos Eduardo Terepins.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Avenida Senador
Teotônio Vilela, 4287, Apartamento 44 do tipo “B”, Prédio 5C, Edificio Panamá, Blobo
5, Capela do Socorro, São Paulo - SP, CEP
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SÃO PAULO, SP
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários: DEJARI MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro(a), Solteiro(a), Industriario,
CPF 105.424.618-11, CI: 12.409.267 SSP/SP, e cônjuge se casado(a) estiver.
VITOR MIGUEL DOS SANTOS, Brasileiro, Industriario, CPF 679.589.908-04, CI:
8.174.562 SSP/SP, Casado(a) com ALMERINDA AUGUSTA DOS SANTOS, Brasileiro,
CPF 679.589.908-04, CI: 21.119.329 SSP/SP
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara,
Itupeva/SP
ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B49643
29 - 30 - 31/10/2019

GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 28ª, 29ª e 30ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em Primeira convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 12.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 28ª, 29ª e 30ª Série da 4ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 11 de junho de 2011, (“Termo de Securitização”),
ﬁrmado pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs.
Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 28ª, 29ª e 30ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI”
e “CRI”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, no dia 20 de novembro de 2019
às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova
Conceição, CEP 04.544-051. Inicialmente, resta informar, que o mutuário adquiriu em setembro de 2010, o apartamento nº
87, Edifício Giuliano Condomínio Villa Amalﬁ, situado na Rua Leonardo Cerveira Varandas, nº 50, Morumbi, São Paulo/SP,
registrado na matrícula imobiliária nº 206.993, perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Para a garantia da
obrigação contratual, a Cedente constituiu alienação ﬁduciária sobre o imóvel. Tendo em vista a inadimplência do mutuário de
fevereiro de 2012 em diante e exaurida as possibilidades de resolução amigável com o mutuário, a Emissora exerceu a opção
de solicitação da transferência da garantia de Alienação Fiduciária atendida pelas Cedentes. Sendo assim, a Emissora iniciou os
procedimentos de execução extrajudicial previstos na lei nº 9.514/97. Ressalte-se que o procedimento de execução extrajudicial
foi iniciado no ano de 2014, porém após inúmeras ocorrências negativas na tentativa de intimação do autor da ação, a Emissora
foi compelida a ajuizar uma Notiﬁcação Judicial – autos nº 1060008-32.2014.8.26.0002. Insistindo na purgação da mora, a
Emissora consolidou em 10 de março de 2016. Ocorre que o mutuário ingressou com a ação revisional de débito (processo nº
1102077-76.2014.8.26.0100), alegando juros abusivos no saldo devedor do imóvel, tendo seu desfecho favorável à Cedente e a
Emissora em 28 de maio de 2019. Porém, em virtude do prazo de inadimplência, e a correta aplicação dos juros convencionais,
encargos e demais penalidades ao saldo devedor, o valor da dívida chegou ao montante de R$ 1.751.210,09 (um milhão,
setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e dez reais e nove centavos). Superada a etapa judicial, realizou-se o primeiro e
segundo leilões, sendo o primeiro realizado em 16 de agosto de 2019 e o segundo em 19 de agosto de 2019, tendo ausência
de lançadores interessados na arrematação. Atualmente o imóvel compõe o Patrimônio Separado da operação e o valor de
eventual venda será utilizado para o pagamento dos CRI. Sendo assim, resta o presente edital para a convocação da Assembleia
Geral de Titulares dos CRI para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Autorizar, ou não, a venda do apartamento nº 87,
Edifício Giuliano Condomínio Villa Amalﬁ, situado na Rua Leonardo Cerveira Varandas, nº 50, Morumbi, São Paulo/SP, registrado
na matrícula imobiliária nº 206.993, perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital (“Imóvel”), por um valor inferior ao
valor total da dívida constituída pelo mutuário de R$ 1.751.210,09 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e dez
reais e nove centavos); (ii) caso, seja aprovado o item (i), deliberar quanto ao valor de comercialização do Imóvel, tendo em vista
que o valor praticado no mercado é inferior ao valor total da dívida do mutuário; (iii) caso seja aprovado o item (i), e estabelecido
o valor de comercialização conforme item (ii), deliberar quanto ao valor mínimo pelo qual o Imóvel poderá ser comercializado,
tendo em vista que os imóveis da região são comercializados pelo valor aproximado de R$ 772.130,00 (setecentos e setenta
e dois mil, cento e trinta reais), conforme avaliação realizada pela Empresa Sold Intermediações de Ativos Ltda., inscrita no
CNPJ nº 10.193.312/0001-12; (iv) autorizar a Emissora a praticar os atos necessários para a efetivação do negócio jurídico
mencionado no item (i). Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é
conferido no Termo de Securitização e nos demais documentos da operação dos CRI, salvo se conceituado de forma diversa no
presente Edital. Para a convocação acima, os Titulares dos CRI que se ﬁzerem representar por procuração, deverão entregar o
instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da
Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem
prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação
para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 30 de outubro de 2019. Gaia Securitizadora S.A.
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 31ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - salas nº 1115/1117 - Centro - CEP01501-900 - Fone:
2171-6218 - São Paulo-SP - E-mail: sp31cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 (vinte) dias - Processo nº 1060155-16.2018.8.26.0100. A MM.
Juiza de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dra. MARIA CAROLINA DE MATTOS BERTOLDO, na forma da Lei, etc. FAZ
S A B E R a R O N A L D O A PA R E C I D O D A S I LVA L O P E S S P O R T S - E P P
(CNPJ23.371.428/0001-46), que RANDALL WALDERRAMA PORTO e MIRLENE
APARECIDA DE BRITO PORTO lhe movem ação de EXECUÇÃO para cobrança
de R$14.688,16 (no ajuizamento) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais e contratuais, débito este decorrente da locação do apto. 2201, localizado no 22º andar do Edifício Urban, torre 02, do Capital Brás, situado na R.
Piratininga, 201, nesta Capital. Estando o executado em lugar ignorado, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias,
PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou RECONHEÇA o
crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive
c u s t a s e h o n o r á r ios , PAG U E o R E S TA N T E e m 6 PA R C E L A S M E N S A I S ,
atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem
para solução da dívida, ficando ciente também de que no silêncio será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 24 de
Outubro de 2019. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.
30 e 31/10
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ĞďĞůŵĂWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

CNPJ nº 03.397.489/0001-75
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽ;ĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ
ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ &ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂ
ƟǀŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ WĂƐƐŝǀŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ &ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϲϮ͘ϯϳϵ ϵϬ͘ϱϴϳ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ũƵƐƚĞƐ͗ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽϵϳ
95
Caixa e equivalentes de caixa
29.344 28.106
59.654
55.994 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.829
4.119 Resultado de imobilizado baixado
Títulos e valores mobiliários
75.747 58.786
86.315
67.159 Fornecedores
2.797
345 :ƵƌŽƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĞĐĂŵďŝĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ (4.351)
Contas a receber
83
116 KďƌŝŐĂĕĆŽĐŽŵĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
Ajuste a valor justo
(1.420)
134
762 ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
Tributos a recuperar
839
703
1.871
1.208 de terras
Dividendos a receber
9.970 18.360
18.987
34.938 /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂ
114
209
114
209 IR e CS
Partes relacionadas
3.908
8 ĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
(417) (11.132)
^ĂůĄƌŝŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
9
1
39
25 KƵƚƌŽƐŐĂŶŚŽƐĐŽŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
Titulos a receber na venda de
240
203
758
732 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ
11.715
11.746 Tributos a recolher
(54.702) (72.149)
IR e CS
7.640
8.805 patrimonial
Despesas antecipadas
7
7.357
1.630
1.250
1.652 sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
17
14
17
14 Adiantamentos de clientes
ϭϭϱ͘ϵϭϳ ϭϬϱ͘ϵϲϵ ϭϴϮ͘ϱϱϳ ϭϳϭ͘ϭϴϯ Dividendos a pagar
Contas a receber/Títulos a receber
200
ĞĂŶƚĞĐŝƉĂĕƁĞƐ
33.471 15.914
42.097
31.873 Tributos a recuperar
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
(136)
(399)
2.228
2.155 KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƚĞƌƌĂƐ
Títulos e valores mobiliários
511
524
511
524 Títulos a pagar
Outros passivos
61
109 Partes relacionadas
Titulos a receber na venda de
(3)
ϯϯ͘ϴϯϰ ϭϲ͘ϯϮϳ ϱϴ͘ϵϰϳ ϱϬ͘ϳϴϲ KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ
26.890
38.510
Depósitos judiciais
Depósitos judiciais
11
11
8.908
1.561 EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
(26)
1.505 Fornecedores e demais passivos
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
12
10 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(17)
2.150 /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ;ϵϱͿ
ϱϮϮ
ϱϯϱ ϯϲ͘ϯϮϭ ϰϬ͘ϲϬϱ Títulos a pagar
Salários a pagar
7
1
1.481
1.745 ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƉĂŐĂƌĞĂŶƚĞĐŝƉĂĕƁĞƐ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
723.878 706.340 844.421 821.894 Tributos parcelados
2.293
231.203 239.566 Adiantamentos de clientes
WƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
623.927 624.288 Tributos diferidos
11
11
9.000
1.714 Tributos a recolher
Imobilizado
1.152
1.249
17.801
17.829 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
37
(229)
ϭϭ
ϭϭ Ϯϰϭ͘ϲϴϰ Ϯϰϲ͘ϲϴϬ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
Intangível
62.393
59.927
66
ϯϯ͘ϴϰϱ ϭϲ͘ϯϯϴ ϯϬϬ͘ϲϯϭ Ϯϵϳ͘ϰϲϲ Outros passivos
dŽƚĂůĚŽƟǀŽ
ϳϮϱ͘ϱϱϮ ϳϬϴ͘ϭϮϰ ϭ͘ϱϴϰ͘ϴϲϯ ϭ͘ϱϲϰ͘ϱϰϯ dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ
ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϳ͘Ϯϯϯ ϯ͘ϰϱϯ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ Atribuível aos acionistas
WĂŐĂŵĞŶƚŽũƵƌŽƐƐŽďƌĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ da controladora
Pagamento de IR e CS
160.000 160.000 160.000 160.000 ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
Receitas
30.463 31.464 Capital social
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϳ͘Ϯϯϯ ϯ͘ϰϱϯ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
ϯϬ͘ϰϲϯ ϯϭ͘ϰϲϰ ĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ
ĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂŝŶĚŝƌĞƚĂ
(28.576) (28.575) (28.576) (28.575) &ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂsĂůĞĚŽŽƌƵŵďĂƚĂş (9.111)
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(930)
(788) (6.974) (7.681) KƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐ
ŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐƉŽƌŝŶǀĞƐƟĚĂ
1.424
1.424 /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵơƚƵůŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ
e valores mobiliários
(61.771) (39.982)
patrimonial
54.702 72.149 73.875 112.252 Reserva de capital
ĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
1.159
1.159
1.159
1.159 ZĞƐŐĂƚĞĚĞơƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐϰϰ͘ϴϮϯ 31.845
Outros ganhos (perdas)
ŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ĐŽŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
417 11.132
417 11.424 ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
182.693 199.095 182.693 199.095 ƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
Outras receitas (despesas), líquidas
8
11.017
(598)
Reservas de lucros
492.348 464.652 492.348 464.652 Recebimento de recursos
>ƵĐƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ϱϰ͘ϭϵϳ ϴϮ͘ϰϵϯ ϭϬϴ͘ϳϵϴ ϭϰϲ͘ϴϲϭ
ϴϬϳ͘ϲϮϰ ϳϵϳ͘ϳϱϱ ϴϬϳ͘ϲϮϰ ϳϵϳ͘ϳϱϱ na venda de imobilizado
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
9.820 10.154 12.495 13.082
ĚŝĕƁĞƐĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(1.638) (2.060) (2.388) (2.798) ŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
659.165 640.505 Recebimento de dividendos e juros sobre
ŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐϯϭ͘Ϯϰϱ 25.485
sĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĞĐĂŵďŝĂŝƐ͕
dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϴϬϳ͘ϲϮϰ ϳϵϳ͘ϳϱϱ ϭ͘ϰϲϲ͘ϳϴϵ ϭ͘ϰϯϴ͘ϮϲϬ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
líquidas
2.891
4.673
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ϭϰ͘Ϯϵϳ ϴ͘Ϯϯϳ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ϴ͘ϭϴϮ
ϴ͘Ϭϵϰ ϭϮ͘ϵϵϴ ϭϰ͘ϵϱϳ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϴϰϭ͘ϰϲϵ ϴϭϰ͘Ϭϵϯ ϭ͘ϳϲϳ͘ϰϮϬ ϭ͘ϳϯϱ͘ϳϮϲ &ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
>ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞ^
ϲϮ͘ϯϳϵ ϵϬ͘ϱϴϳ ϭϮϭ͘ϳϵϲ ϭϲϭ͘ϴϭϴ
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ
IR e CS: Do exercício
(11.218) (13.483)
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ Pagamentos de dividendos e
Diferidos
2.461
8.376
ϮϬϭϵ ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ juros sobre o capital próprio
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϲϮ͘ϯϳϵ ϵϬ͘ϱϴϳ ϭϭϯ͘Ϭϯϵ ϭϱϲ͘ϳϭϭ
sobre lucros acumulados
(20.292) (11.287)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϲϮ͘ϯϳϵ ϵϬ͘ϱϴϳ ϭϭϯ͘Ϭϯϵ ϭϱϲ͘ϳϭϭ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐ
ƚƌŝďƵşǀĞůĂ
Acionistas da Companhia
62.379 90.587 /ƚĞŶƐƋƵĞƐĞƌĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϮϬ͘ϮϵϮͿ ;ϭϭ͘ϮϴϳͿ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͗
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ƵŵĞŶƚŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂ
ŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
50.660 66.124 ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽƌĞŇĞǆŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĞŽƵƚƌŽƐ
ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ϭ͘Ϯϯϴ
ϰϬϯ
113.039 156.711 ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐ͕
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
líquido de impostos”
(10.810)
(819) (20.542) (1.567) ŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
>ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽ;ĞŵƌĞĂŝƐͿ
Ϯϴ͘ϭϬϲ Ϯϳ͘ϳϬϯ
dŽƚĂůĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
Ordinária
1.291,05 1.874,87
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϱϭ͘ϱϲϵ ϴϵ͘ϳϲϴ ϵϮ͘ϰϵϳ ϭϱϱ͘ϭϰϰ ŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯϵ͘ϯϰϰ Ϯϴ͘ϭϬϲ
Preferencial
1.420,16 2.062,36

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϭϭϯ͘Ϭϯϵ ϭϱϲ͘ϳϭϭ
479
464
48
(5.199)
(535)
(4.351)
241
(1.071)
(49)
2.612
(417)

148
5.107
(11.424)

(73.875) (112.252)
41.543
28.133
(6.112)
477
(628)
(6.527)
14.588
(7.295)
6.285
(95)
15
(402)
(256)
6.479
16

17.049
(391)
(351)
2.829
335
83
(1.778)
(17)
4
2.293
910
(4.490)
(669)
283

ϰϴ͘Ϭϴϴ ϰϰ͘ϮϮϯ
(212)
(1.707)
(12.153) (11.025)
ϯϱ͘ϳϮϯ

ϯϭ͘ϰϵϭ

(63.603)
44.823

(35.990)
31.845

(9.111)

396
(2.605)

30
(832)

45.957

22.650

Ϯϰ͘ϱϳϮ

ϴ͘ϵϴϴ

(4.040)

(2.226)

(52.595)

(34.760)

;ϱϲ͘ϲϯϱͿ ;ϯϲ͘ϵϴϲͿ
ϯ͘ϲϲϬ

ϯ͘ϰϵϯ

ϱϱ͘ϵϵϰ

ϱϮ͘ϱϬϭ

ϱϵ͘ϲϱϰ

ϱϱ͘ϵϵϰ

ƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
ĕƁĞƐĞŵ KƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐ ZĞƐĞƌǀĂ
ZĞƐĞƌǀĂĚĞ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ dŽƚĂůĚŽ
ƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ
ŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ
ĚĞ
ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ >ƵĐƌŽƐ
ĚŽƐ ƉĂƚƌŝŵƀĂƉŝƚĂů ĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
ƉŽƌŝŶǀĞƐƟĚĂ ĐĂƉŝƚĂů Deemed
Hedge
ĮƐĐĂŝƐ ĂĐƵŵƵůĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽ
ŶŝŽ
ƐŽĐŝĂů
ŝŶĚŝƌĞƚĂ
ŝŶĚŝƌĞƚĂ ŝŶĚŝƌĞƚĂ
cost ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ KƵƚƌŽƐ >ĞŐĂů ZĞƚĞŶĕĆŽ
ƌĞŇĞǆĂ
ĚŽƐ
dŽƚĂů ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
ůşƋƵŝĚŽ
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϳ
ϭϲϬ͘ϬϬϬ
;ϭϬ͘ϴϳϭͿ
ϵϵϳ ϭ͘ϮϭϬ Ϯϰϰ͘ϵϰϰ
;ϲ͘ϮϵϵͿ ;ϭϬ͘ϱϳϱͿ ϮϬ͘ϴϰϲ ϯϰϬ͘ϱϱϵ
Ϯϭ͘ϭϱϬ
ϳϲϭ͘ϵϲϭ
ϲϴϳ͘ϴϳϮ ϭ͘ϰϰϵ͘ϴϯϯ
Dividendos adicionais pagos - AGO 20/10/2017
(1.974)
(1.974)
(1.974)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
(1.951)
(1.951)
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐŶĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(256)
(256)
ZĞĚƵĕĆŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƵĚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĂĐĞƌǀŽĨŽƌŵĂĚŽ
ƉĞůŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĞƟĚŽŶĂŝŶǀĞƐƟĚĂsĂůĞĚŽŽƌƵŵďĂƚĂş
(11.015)
(11.015)
(34.176) (45.191)
Dividendos adicionais de controlada indireta deliberados no exercícios
(21.273) (21.273)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůƌĞŇĞǆĂ
9.186 (9.186)
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐͲǀĂůŝĂĚĞdeemed cost de coligada
(2.552)
2.552
ũƵƐƚĞƌĞŇĞǆŽƉŽƌŽƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉŽƌŝŶǀĞƐƟĚĂ
42
42
(15.386) (15.344)
ũƵƐƚĞƌĞŇĞǆŽƉŽƌŽƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐĞǆĞƌĐŝĚĂƐƉŽƌŝŶǀĞƐƟĚĂ
(8)
(7)
(15)
(15)
sĂƌŝĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƌĞŇĞǆĂ
(286)
28
28
3.215
(14)
5.702
245
8.918
7.058
15.976
ũƵƐƚĞƌĞŇĞǆŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽƉƌſƉƌŝĂ͕ĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(17.418)
365
(72)
(17.125)
(17.125)
ǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞăĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĂsĂůĞĚŽŽƌƵŵďĂƚĂş
11.015
11.015
11.015
ZĞŇĞǆŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(34.521)
(34.521)
(31.022) (65.543)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(805)
(805)
(737)
(1.542)
Lucro líquido do exercício
90.587 90.587
66.124 156.711
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
4.529
(4.529)
(473)
(473)
Dividendos mínimos obrigatórios
(5.163) (5.163)
(15.275) (20.438)
Juros sobre capital próprio
(4.150) (4.150)
(4.150)
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
70.111
(70.111)
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϴ
ϭϲϬ͘ϬϬϬ
;Ϯϴ͘ϱϳϱͿ
ϭ͘ϰϮϰ ϭ͘ϭϱϵ Ϯϭϭ͘Ϭϴϲ
;ϳ͘ϭϭϴͿ ;ϰ͘ϴϳϯͿ Ϯϱ͘ϯϳϱ ϰϬϴ͘ϲϵϲ
ϯϬ͘ϱϴϭ
ϳϵϳ͘ϳϱϱ
ϲϰϬ͘ϱϬϱ ϭ͘ϰϯϴ͘ϮϲϬ
Dividendos adicionais pagos
(29.836)
(29.836)
(8.312) (38.148)
Dividendos adicionais de controlada indireta deliberados no exercícios
(914)
(914)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůƌĞŇĞǆĂ
14.411 (14.411)
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŝƐͲǀĂůŝĂĚĞdeemed cost de coligada
(3.241)
3.241
ũƵƐƚĞƌĞŇĞǆŽƉŽƌŽƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉŽƌŝŶǀĞƐƟĚĂ
(1.305)
(1.305)
(1.305)
ũƵƐƚĞƌĞŇĞǆŽƉŽƌŽƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐĞǆĞƌĐŝĚĂƐƉŽƌŝŶǀĞƐƟĚĂ
(1.282)
(1.282)
sĂƌŝĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƌĞŇĞǆĂ
(1)
719
(75)
643
640
1.284
ZĞŇĞǆŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(3.070)
(3.070)
(385)
(3.455)
DƵĚĂŶĕĂWůĂŶŽĚĞKƉĕƁĞƐ
(119)
(119)
(119)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂ
(10.810)
(10.810)
(9.732) (20.542)
Lucro líquido do exercício
62.379 62.379
50.660 113.039
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
3.119
(3.119)
Dividendos mínimos obrigatórios
(3.556) (3.556)
(12.015) (15.571)
Juros sobre capital próprio
(4.457) (4.457)
(4.457)
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
40.002
(40.002)
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ
ϭϲϬ͘ϬϬϬ
;Ϯϴ͘ϱϳϲͿ
ϭ͘ϭϱϵ ϮϬϱ͘ϰϵϯ
;ϭϳ͘ϵϮϴͿ ;ϰ͘ϴϳϯͿ Ϯϴ͘ϰϵϰ ϰϭϴ͘ϴϲϮ
ϰϰ͘ϵϵϮ
ϴϬϳ͘ϲϮϰ
ϲϱϵ͘ϭϲϱ ϭ͘ϰϲϲ͘ϳϴϵ
ŽŶƚĂĚŽƌZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůdĠĐŶŝĐŽ
ƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƐ͕ĐŽŵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕
ValorUp Contabilidade Ltda - CRC2SP028584/O-2
ƵƌǀĂůŝŶŽŽƌƌġĂ:ƵŶŝŽƌ - CRC 1SP222726/O-0
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĞŶŚŽƌĞƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐ
ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
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Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
na forma da lei, etc. Faz saber a ALAN MARQUES NASCIMENTO, inscrito no CPF nº 224.114.628-59,
residente e domiciliada em Local incerto e não sabido, que BANCO DO BRASIL S/A, ajuizou Ação de
execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento da quantia de R$ R$ 5.000,29 (cinco mil reais e
vinte e nove centavos), atualizado até Maio/2004, referente a contrato bancário. Estando o executado em local
ignorado, foi expedido o presente edital, para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias,
a fluir após os 20(vinte) dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento,
proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora; intime-se do prazo legal de 15
(quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu débito, o devedor poderá
depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer o pagamento do restante em 06 parcelas
mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo para oferecimento de resposta, será nomeado
curador especial ao réu (art. 257, IV, CPC). Fica intimado o devedor acerca do arresto de valores, via
BACENJUD, em conta bancária, no valor de R$ 1.184,96 (hum mil cento oitenta e quatro reais e noventa e
seis centavos), concedendo, portanto, prazo de 15 (quinze) dias para Impugnação, sob pena de levantamento
do valor em favor do banco exequente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.
30 e 31/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0122057-13.2006.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, RG
2734134, CPF 530.239.002-72 e ROBERTO RODRIGUES DASILVA, RG 3374151, CPF 530.239.352-20,
que lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de Banco Nossa Caixa S/A, alegando em síntese:
Cobrança da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) decorrente de Contrato de Conta Garantida assinado
pelos réus como avalistas, com concessão de crédito sem quitação. Encontrando-se os réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a 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, paguem o débito atualizado (isento
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponham embargos,
sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado
inicial em executivo. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéisl, 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 12 de setembro de 2019.
30 e 31/10

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1111825- 64.2016.8.26.0100 AMM. 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) banco nacional
s/a, de fato: santina regina dos santos, ou quem no imovel residir, de fato: katia aparecida leme, ou quem no
imovel residir, tab: joao de souza leme e benedita lopes leme (348.933.378-07), 2. ocupante do imovel, a ser
qualificado pelo sr oficial de justiça, tab e de fato: osvaldo rufino - 331.170.338-31, tab: izilda rufino custodio
da silva (043.039.818-26) e edson custodio da silva e tab: carlos rufino, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que João do Nascimento Pecine e Maria
Izabel Correa Nascimento ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel
situado à Rua Chiquinha Gonzaga, nº 223, lote 22 da quadra 31 na Vila Primavera, Vila Prudente, 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 - 30 e 31/10

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO PAULO - SP
Data do leilão: 06/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1.371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva ,Sp, telefone 11.93285-4559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complement ar 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:B37479 - CONTRATO: 1407441592587 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - AGENCIA: 4074 - MANDAQUI
MARIA JULIA DE MELO, Brasileiro(A), Gerente comercial, CPF 050.900.508-05, CI
15.948.427-3 SSP/SP, Solteiro(a)(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento Nº 11, localizado no 11º Andar ou 13º Pavimento
do “Edifício Lisboa” - Bloco A, Parte Integrante Do Condomínio Brasil 500 - Fase I,
Situado À Avenida Judith Zumkeller, Nº 488, Jardim Dona Amélia, 8º Subdistrito Santana, São Paulo/SP, cabendo-lhe o direito de utilizar uma vaga individual e
indeterminada, para estacionamento de um veículo de passeio, localizada na garagem
do subsolo ou 1º pavimento, andar térreo ou 2º pavimento do condomínio, sujeito a
autuação de manobrista, com todas suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 359.998,10
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 310.000,00

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031613-22.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) HOLDING LANGUAGES INSTITUTE LTDA ME, CNPJ 69.283.026/0001-90, com endereço à Rua Batataes, 288, Jardim
Paulista, CEP 01423-010, São Paulo SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, objetivando o recebimento de R$ 72.612,63 (31.03.2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente
ao saldo devedor do Contrato de Financiamento (Operação nº 4722000000950300170). Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
NOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEM ªOªDÏBITOªATUALIZADO ªACRESCIDAS ªDOSª
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªNOªMONTANTEªDEªªCINCOªPORªCENTO ªSOBREªOªVALORªATUALI
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Rua Judith Zumkeller,
488, Apartamento 111, Bloco A - Edificio Lisboa, Condominio Brasil 500, Fase I, Parque
Mandaqui, São Paulo - SP, CEP 02422-020
1º leilão 06/11/2019 a partir das 12:00 horas
2º leilão 27/11/2019 a partir das 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
MARIA JULIA DE MELO, Brasileiro(a), Gerente comercial, CPF 050.900.508-05, CI:
15.948.427- 3 SSP/SP, Solteiro(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão Informações tel. 11 932854559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/
SP
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B37479

ITUPEVA, 17/10/2019
ARY ANDRÉ NETO
22 - 31/10 - 06/11/2019

30 - 31/10 - 01/11/2019
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São Paulo, quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Categoria Thunder Light é
destaque nas 500 Milhas de Kart
2019 é que todos os times desta
categoria utilizarão um chassi
novo, o Thunder Technology. Ao
todo, serão 15 times competindo na categoria, que tem premiação exclusiva – além de troféu
para os seis primeiros colocados, o time campeão ganha como
prêmio o kart completo (excluindo apenas o motor, já que todos correm com motores alugados da própria organização das
500 Milhas).
“Este é um kart do qual nos
orgulhamos muito, desenvolvido
com o melhor de nossa tecnologia e que vem de diversas conquistas no País em 2019. Na
Copa Brasil de Kart, que aconteceu no início de outubro no Kartódromo Beto Carrero, os pilotos que utilizaram o chassi conquistaram um total de cinco títulos e 10 pódios nas 18 categorias. Inclusive, nas 4 categorias de
F4, que é o mesmo chassi que
teremos nas 500 Milhas, vencemos em três delas: F4 Graduados, Sênior e Super Sênior Master”, diz Ruan Belizário, diretor
da Thunder Racing.

Chassi Thunder Technology foi
As inscrições para a classe
Thunder Light das 500 Milhas de
Kart seguem abertas no site oficial do Kartódromo Granja Viana. A 23ª edição da prova terá
transmissão do Sportv e
do GloboEsporte.com no dia 21
de dezembro. A largada será às
10h da manhã.

destaque na Copa Brasil de Kart
ria 500 Milhas Thunder Light:
CATEGORIA 500 MILHAS
THUNDER LIGHT
– R$ 21.900 (à vista) ou
22.900 (parcelado)
– equipe vencedora da categoria Light ganhará um kart completo (sem motor) como um dos
prêmios.
Confira os valores e prinCARTEIRAS PERMITIcipais informações da catego- DAS PARA A 500 MILHAS

Circuito Mundial

Hevaldo e Vinícius vencem e vão à
fase de grupos na etapa de Qinzhou

Foto/Divulgação

Dupla superou times da China e Tailândia no classificatório da etapa três estrelas na China

Vinícius ataca em vitória contra dupla chinesa
A dupla brasileira Hevaldo e
Vinícius (CE/ES) avançou à fase

de grupos da etapa três estrelas
de Qinzhou, na China, ao vencer

duas rodadas eliminatórias pelo
classificatório na madrugada de
quarta-feira (30) – no horário
de Brasília, manhã na China. O
time agora disputa a chave do
torneio válido pelo C ircuito
Mundial 2019.
Hevaldo e Vinícius superaram dois adversários asiáticos no
classificatório. Na primeira rodada, venceram os chineses
Chuanyong Liu e Yanwei Wang
por 2 sets a 0 (21/10, 21/14), em
31 minutos. Horas depois, a
classificação veio ao superarem
Narongdet Kangkon e Banlue
Nakprakhong por 2 sets a 0 (21/
19, 21/7), em 26 minutos.
A dupla está no grupo B e
após a partida contra o time austríaco, na estreia, irá enfrentar os
finlandeses Jyrki Nurminen/Santeri Siren ou os australianos Maximilian Guehrer/Zachery Schu-

bert, dependendo do resultado na
primeira rodada.
A cidade chinesa de Qinzhou
recebe pelo terceiro ano seguido uma etapa do tour internacional, desde 2017. O Brasil já foi
campeão com Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), em 2018.
A dupla Hevaldo/Vinícius se
formou há pouco mais de dois
meses para a temporada 2019/
2020 do Circuito Brasileiro e
tem planos de rodar o tour mundial com mais assiduidade e aproveitou a etapa chinesa para iniciar a campanha internacional.
A etapa de Qinzhou distribui
um total de 75 mil dólares em
prêmios. A dupla campeã garante 600 pontos no ranking mundial, além de 10 mil dólares em
dinheiro. O torneio já faz parte
da temporada 2019/2020 do Circuito Mundial.

O campeão paulista de voleibol masculino da Divisão Especial em 2019 será conhecido
nesta quinta-feira, dia 31 de outubro. Vôlei Renata e EMS Taubaté Funvic farão o segundo e último jogo do playoff final da competição a partir das 21h30, no ginásio do Taquaral, em Campinas.
Vencedor da primeira partida, em
Taubaté, o time da casa jogará por
mais uma vitória para garantir o
primeiro título do principal torneio
regional do país. Já o EMS Taubaté Funvic, atual pentacampeão, tem
de vencer a partida e o Golden Set
para sonhar com o hexacampeonato. A partida terá transmissão
ao vivo pelo Canal SporTV.
Melhor time da primeira fase,
fato que garantiu a vantagem de
decidir o título em casa, o Vôlei
Renata manteve a boa fase na
abertura das finais, conseguindo
vencer o EMS Funvic, em Taubaté, e abrir 1 a 0 na série. Agora, jogando em casa e com o
apoio da torcida, espera manter

Foto/ Renato Antunes

Vôlei Renata e EMS Taubaté Funvic decidem
o título do Paulista nesta quinta-feira

Campeonato Paulista de Vôlei masculino
o bom conjunto para chegar ao gredientes que uma final merece.
título. Antes do Paulista, o time Taubaté tem um time muito quavenceu a Copa São Paulo e quer lificado e vem para cá com o mesdar sequência à fase positiva.
mo objetivo que a gente, que é
“Será uma verdadeira batalha. levar esse título. Precisamos ter
Teremos casa cheia, a expectati- cabeça para superar os momentos
va está alta, enfim, todos os in- de dificuldades e lutar por cada

bola”, comentou o técnico de
Campinas, Horácio Dileo.
O time de Taubaté, por sua
vez, tem a seu favor a força do
conjunto, com inúmeros atletas
da seleção brasileira. A equipe já
passou por essa situação nas semifinais, quando perdeu em casa
para o Sesi – São Paulo, mas devolveu a derrota e ainda ganhou o
Golden Set em São Paulo. O time
do técnico Renan Dal Zotto, que
também comanda a seleção, deve
e precisa buscar o resultado positivo desde o começo.
O atacante Lucarelli destacou
os pontos em que a equipe terá
de ser mais efetiva para sair com
a vitória e o troféu de campeão:
“Temos que aproveitar os momentos em que estivermos sacando bem”, declarou.
O Campeonato Paulista
Adulto de Voleibol, Divisão Especial, tem organização e promoção da Federação Paulista de
Volleyball. Mais informações no
site www.fpv.com.br

THUNDER LIGHT:
A prova será disputada entre
Equipes formadas por pilotos
de 15 anos completos e portadores das carteiras: Piloto Novato de Kart (PNK), Piloto Sênior de Kart B (PSK-B) e Piloto de Kart Indoor (PKI).
Pilotos de 13 a 15 anos e liberação de Carteira Desportiva
Nacional (CDN) serão aceitos
apenas com a aprovação da organização, os karts que possuírem pilotos nestas condições
deverão informar a secretaria
de provas antes de efetuarem o
pagamento de sua inscrição.
BENEFÍCIOS DA CATEGORIA THUNDER LIGHT
Inscrição para o evento; Aluguel de 01 motor; Aluguel de
01 chassi novo (Marca: Thunder) com 3,5 jogos de rodas e
01 eixo; Pneus para todo o
evento, exceto pneus de chuva;
Aluguel de 01 carenagem sem
adesivo; 20 Litros de gasolina
comum para Treinos Livres; 01
credencial de carro por kart; De
02 até 10 credenciais para piloto (somente pilotos inscritos

no kart); Cada piloto inscrito
terá direito a 01 convidado
credenciado; Equipe de preparadores credenciados pelo
KGV; Permitido trazer 01 mecânico para apoio e 01 estrategista; Espaço para montagem
de Box da equipe, sendo 01 box
para 02 karts; Após o termino
da corrida será feita uma vistoria no kart e peças danificadas deverão ser repostas pela
equipe, não estão inclusas peças de reposição.
PARTICULARIDADES
DA CATEGORIA THUNDER
LIGHT
Os mecânicos, chefes de
mecânicos e chefe de equipe
são responsáveis apenas pela
manutenção e assistência técnica dos karts, cada equipe poderá
trazer seu estrategista e será responsável pela organização de paradas no box e quantidade de lastros dos pilotos. A equipe também
poderá trazer um mecânico de
confiança para apoio.
As equipes serão distribuídas
por ordem de pagamento das inscrições.

F4 EUA

Gui Peixoto disputa última
etapa emAustin e celebra chance
de correr junto com a F-1
Jovem piloto brasileiro encerra sua primeira temporada
nos monopostos e está confiante para brigar por novos
pódios. Etapa terá recorde de inscritos na F-4, com 37
pilotos no grid

Foto/ Gavin Baker

Principal prova de endurance
do kartismo brasileiro, a 500
Milhas de Kart Granja Viana também é conhecida por ser a corrida mais democrática do País.
Com 60 equipes e mais de 200
pilotos, profissionais com passagem na F1, Indy, Stock Car e
Truck dividem a pista com pilotos vindos do kart amador no próximo dia 21 de dezembro em uma
corrida de 12 horas.
Para tornar a prova ainda mais
democrática, desde o ano passado
uma das grandes atrações é a categoria Thunder Light. Nela, os pilotos podem fechar um pacote no qual
o aluguel do chassis e da mão de
obra já está inclusa na inscrição.
“Além do aluguel do chassi,
motor, pneus slicks, carenagem,
20 litros de gasolina para treinos
livres, o KGV também disponibiliza equipe de preparadores,
mecânicos e chefes de equipe
para os times da Thunder Light.
Com isso, fica bem mais fácil
para os pilotos amadores participarem e competirem nas 500
Milhas”, diz Giaffone.
Uma das novidades para

Foto/ Bruno Gorski

Pilotos podem participar da prova no dia 21/12 no Kartódromo Granja Viana com um pacote técnico competitivo e utilizando o chassi Thunder Technology, que venceu cinco títulos
na Copa do Brasil

Gui Peixoto: boa expectativa para corridas em Austin
O brasileiro Guilherme bastante para aprender bem a
Peixoto encerra neste fim de pista e chegar afiado”, comensemana (2 e 3) sua primeira tou o piloto de apenas 16 anos.
temporada nos monopostos e o
Correndo pela equipe DEpalco deste desfecho não po- Force Racing, Peixoto ficou
deria ser melhor. O piloto vai entre os 10 primeiros em 13
acelerar pela Fórmula 4 Nor- das 15 provas realizadas até
te-americana na preliminar do aqui. Já conquistou dois póGrande Prêmio dos Estados dios (dois terceiros lugares
Unidos de Fórmula 1 no Cir- em Mid-Ohio) e uma pole
cuito das Américas, em Austin, position. Está em sexto lugar
no Texas.
na classificação geral, com
Em virtude da Fórmula 1, a 95 pontos.
programação será mais curta,
“As expectativas são ótimas.
com apenas duas corridas, ao Na etapa passada, em Sebring,
invés de três, como aconteceu estávamos muito rápido, tanto
nas etapas iniciais. A disputa, que ganhei o troféu pelo maior
entretanto, contará com um re- número de ultrapassagens. E escorde de inscritos na categoria. pero que isso se repita em AusSerão 37 pilotos no grid. Eles tin”, relatou o piloto, que não vê
terão apenas um treino de 30 muitos problemas em ter menos
minutos na sexta-feira (1), an- treinos livres.
tes do classificatório, que
“É sempre bom poder treiacontecerá no mesmo dia, a nar mais, mas não considero
partir das 19 horas (de Brasí- uma desvantagem. Se não houlia). No sábado, a primeira pro- ver muitas bandeiras amarelas,
va terá sua largada às 12h40 (de dá pra aproveitar bem esse
Brasília) e, no domingo, às treino que teremos. Tenho con11h15 (de Brasília). Ambas as seguido me adaptar rápido aos
corridas terão a disputa de 10 circuitos”, destacou Gui, que
voltas ou 25 minutos.
comemora o fato de correr diA pista de Austin recebe a ante desta importante vitrine
F-1 desde 2012. Para aprender que é a Fórmula 1.
o traçado de 5,513 km e 20
“Correr junto com a Fórcurvas, Gui Peixoto intensifi- mula 1 é, sem dúvida, uma
cou os testes em seu simula- grande oportunidade, pois acador pessoal e também nos mo- ba atraindo mais atenção e é
dernos equipamentos da All in um bom momento para ‘mosSports, em Miami. “Treinei trar serviço’”, finalizou.

