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Taxa de desemprego no Brasil
cai para 11,8%, revela IBGE
Até o momento, não há risco de
consumo de frutos do mar, diz ministro
Página 4

Conta de luz para os brasileiros em
2020 pode ter aumento de 2,42%
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Uma missão de especialistas da Organização dos Estados Americanos (OEA) começará, na quinta-feira (31),
uma auditoria do resultado da
eleição para presidente da
República na Bolívia. A auditoria, realizada por 30 especialistas de diversos países,
deve levar, no máximo, 12
dias para ser concluída. A intenção é verificar se houve
manipulação de dados e fraude em favor do partido Movimento ao Socialismo
(MAS), do atual presidente
Evo Morales.
Na quarta-feira(30), dez
dias após as eleições e nove
dias de protestos em todo o
país, com dois mortos e cerca de 160 feridos, o governo da Bolívia e a OEA fecharam um acordo para a realização da auditoria da votação
realizada no dia 20 de outubro.
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Previsão do Tempo
Sexta: Muitas nuvens o dia todo,
com aberturas de
sol.

Manhã

Tarde

27º C
19º C

Noite

Campanha sobre HIV
O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira (31)
uma campanha exclusiva para
prevenção contra as infecções
sexualmente transmissíveis
(ISTs) focada nos jovens entre 15 e 29 anos e que visa
conscientizar sobre o uso de
preservativos com filmes e

cartazes que mostram as reações das pessoas ao verem
fotos dos sintomas. As peças
começam a ser veiculadas no
dia 1º de novembro.
As principais doenças
abordadas na campanha são
herpes genital, sífilis, gonorreia, HIV, HPV, hepatites vi-

Turismo
Compra: 3,85
Venda:
4,18

EURO
Compra: 4,47
Venda:
4,47

O Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo
(PMSP) publicou na quinta-feira, dia 31, a Resolução n° 22
do Comitê Municipal de Uso
do Viário (CMUV), com a regulamentação do credencia-

mento das Operadoras de Tecnologia de Micromobilidade
(OTM), para a exploração do
serviço de compartilhamento
de patinetes elétricas acionadas por meio de plataformas
digitais.
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“Se ele falou isso, lamento”,
diz Bolsonaro sobre
declaração de filho
O presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira( 31)
que quem cogita a possibilidade de um novo novo AI-5 (Ato
Institucional Número 5) no país
“está sonhando”. A fala do presidente foi um comentário sobre a declaração de seu filho
Eduardo Bolsonaro, deputado
federal pelo PSL de São Paulo.
Durante uma entrevista à jorna-

Etiene Medeiros disputa a
etapa da Rússia da
Copa do Mundo de Natação
Após competir nos Jogos
Mundiais Militares 2019, em
Wuhan, na China, a nadadora Etiene Medeiros segue no exterior, onde terá mais um importante compromisso nesta semana.
O desafio da vez para a pernambucana será a sexta etapa da Copa
do Mundo de Natação, realizada
em Kazan, na Rússia, entre sexta-feira e domingo (1º a 3/11).
A programação contará com
eliminatórias no período da manhã, a partir das 10h da manhã no
horário local, ou seja, com início às 4h da manhã do Brasil, e
as finais iniciadas às 18h, ou
seja, a partir de meio-dia do horário de Brasília.
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lista Leda Nagle, veiculada no
YouTube, o deputado disse que,
se houver uma radicalização da
esquerda, “a gente vai precisar
ter uma resposta e uma resposta pode ser via um novo AI-5,
pode ser via uma legislação
aprovada através de um plebiscito como ocorreu na Itália, alguma resposta vai ter que ser
dada”.
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Marcelo Servidone destaca
segurança do carro da Fórmula
Academy Sudamericana
A Fórmula Academy Sudamericana tem como princípio
revelar novos talentos para o
automobilismo. Pilotos recém-saídos do kart procuram
a categoria por conta de seu
pacote técnico e do formato
esportivo. Porém, competidores mais experientes também observam a Fórmula

Academy como uma categoria bastante segura e que
dá as condições adequadas
aos pilotos que estão iniciando no automobilismo. É
o caso de Marcelo Servidone, 43 anos, que viu na categoria uma importante porta de entrada em competições de fórmula. Página 8

Enzo Vidmontiene
estreia em Las Vegas
na Rok Cup

Etiene Medeiros em treino

Dentil/Praia Clube e
Itambé/Minas disputam
título nesta sexta-feira
Foto/ Mateus Gonçalves

Comercial
Compra: 4,00
Venda:
4,00

Política municipal da cidade
de São Paulo regulamenta
credenciamento e exploração
do uso das patinetes

Esporte

Fonte: Climatempo

DÓLAR

rais B e C, cancro mole e clamídia. Os sintomas incluem
feridas, corrimentos e verrugas no ânus e nos órgãos genitais.
De acordo com a pasta, as
ISTs aumentam em até 18 vezes a chance de a pessoa ser
infectada pelo HIV e têm impacto direto na saúde reprodutiva e infantil, pois podem provocar infertilidade e complicações na gravidez e no parto,
além de causar morte fetal e
agravos na saúde da criança.
O lançamento foi feito
pelo ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta. O slogan
“Sem camisinha você assume o
risco” quer mostrar as consequências do sexo sem proteção. Segundo o ministério, a ideia é fazer com que os jovens conheçam
as doenças e seus sintomas, pois
o diagnóstico precoce é mais fácil quando a pessoa conhece a
doença.
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soas, uma diminuição de 251 mil
pessoas. Já a população ocupada atingiu 93,8 milhões, um aumento de 459 mil pessoas.
A população fora da força
de trabalho permaneceu estável, com 64,8 milhões de pessoas. Já a taxa de subutilização
ficou em 24%, uma redução
de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, somando 27,5 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar
mais horas do que atualmente.
A população desalentada,
que são pessoas que desistiram
de procurar trabalho, soma 4,7
milhões de pessoas, um recuo
de 3,6%. (Agencia Brasil)

A temporada nacional de
clubes terá seu início oficial
nesta sexta-feira (01) com um
duelo mineiro pelo título da
Supercopa feminina. O Dentil/
Praia Clube (MG), atual campeão, jogará com o Itambé/Minas (MG), às 21h30, no ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia (MG). O SporTV 2 transmitirá ao vivo.
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Itambé /Minas venceu a
última edição da Superliga

Foto/Divulgação

OEA inicia
auditoria do
resultado da
eleição na
Bolívia

Foto/Wilson Dias/ABr

Um incêndio que começou
na madrugada de quinta-feira
(31) no histórico Castelo de
Shuri, em Okinawa, no Japão,
destruiu o salão principal e
outras estruturas do monumento, patrimônio da Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), anunciaram as
autoridades.
O alerta de incêndio foi
dado às 2h40 (17h40 de quarta-feira, em Lisboa) e o combate às chamas ainda mobiliza
várias equipes.
O fogo, que teve início no
salão principal, Seiden, já consumiu 4.200 metros quadrados
do complexo, de acordo com
a emissora NHK.
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Ministério lança campanha
contra infecções
sexualmente transmissíveis

Foto/Igo Bione

Incêndio
atinge castelo
histórico
no Japão

A taxa de desocupação no
Brasil fechou o trimestre móvel encerrado em setembro em
11,8%, uma leve queda em relação tanto ao trimestre anterior, finalizado em junho, quando 12% da população estavam
sem trabalho, quanto ao trimestre que acabou em setembro do
ano passado (11,9%).
Os dados foram apresentados
na quinta-feira (31), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua).
O contingente de desocupados soma 12,5 milhões de pes-

Enzo Vidmontiene
Destaque nos EUA em 2019,
o jovem Enzo Vidmontiene disputará neste final de semana o
ROK The RIO, torneio em Las
Vegas que encerra as competições organizadas pela Rok Cup
USA, uma das principais ligas do

kartismo americano. Campeão
brasileiro em 2018 e vencedor
do Sunshine State Karting
Challenge nesta temporada, o
piloto de 9 anos busca mais
conquistas, agora na categoria
Micro Rok.
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Governo cria Grupo de Trabalho
para monitorar mancha de óleo
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal
“O DIA” (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)
Vereador Mario Covas (ex-PSDB no PODEMOS) tá sofrendo tanto quanto sofreu com a doença e o falecimento do seu pai,
então governador (SP), agora com seu sobrinho Bruno. Se o Espírito Santo de DEUS agir, como costuma agir quando convocado com fé inabalável, começa uma nova vida, pro Bruno
.
PREFEITURA (SP)
Caso Bruno Covas sobreviva ao tratamento será um verdadeiro milagre, até porque pro Único e Verdadeiro DEUS nada é impossível. Em casos como o dele, a ciência médica diz que as chances de cura costumam ser de cerca de 30%. Daí a importância
dos que adoram as cadeiras e não quem lá está
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputados, tanto do PSDB e aliados, como até de partidos
em oposição ex-prefeito paulistano e atual governador João Doria (dono do partido no Estado), entraram em modo oração pela
vida do prefeito paulistano Bruno Covas. Em especial as bancadas cristãs (das linhas católicas e protestantes)
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Quem tá voltando com tudo, da viagem por Japão, China e
Emirados Árabes é Jair Bolsonaro (agora esperando que o ainda
presidente nacional Bivar seja apeado do poder via Justiça Eleitoral por enriquecimento ilícito via não prestação de contas há
pelo menos 5 anos). Vai morder, pro vice Mourão assoprar
.
PARTIDOS
PSL - Quem sempre teve grande amizade pelo deputado federal (PE) e ainda dono do PSL, Luciano Bivar, é o ex-deputado
federal e ex-presidente (SP) do PRB (agora REPUBLICANOS)
Marcos Cintra. Ele passa a ser uma das alternativas não beligerantes em relação à candidatura pra prefeitura de São Paulo.
.
POLÍTICOS
... Presidente do agora REPUBLICANOS (ex-PRB), deputado federal (SP) Marcos Pereira tá deixando claro que não aceita
a sugestão do colega Eduardo Bolsonaro (ainda no PSL) sugerindo um novo Ato Institucional nº 5 (fechamento do Congresso,
Assembleias e censuras prévias. “MP é a Universal” (igreja)
.
HISTÓRIAS
Não foi a senadora Kirchner, eleita como vice na chapa que
vai voltar ao Poder e terá seu mando no governo do pós-Peronismo eleito no domingo, quem ganhou a eleição na Argentina. Foi
o Presidente Macri que não executou as políticas das promessas
liberais de campanha e ainda deu mole pra corrupção dela
.
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
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O Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente, publicou resolução que
constitui um Grupo de Trabalho
(GT) multidisciplinar com o
objetivo de monitorar as manchas de óleo vistas na costa brasileira. A resolução, publicada
no Diário Oficial de quarta-feira (30), indica que o GT levantará informações, apontará me-

didas necessárias à prevenção e
respostas ao acidente com derramamento de petróleo.
As manchas de óleos avistadas até o momento encontramse no litoral nordestino. “Embora a responsabilidade constitucional sobre acidentes de grande
magnitude em mares seja da
União, estamos monitorando o
avanço das manchas de óleo na
costa brasileira e a chegada no

sul da Bahia acendeu o sinal de
atenção. Nossas equipes articulam medidas preventivas. Se
eventualmente for necessário
estaremos preparados para atuar em parceria com a União”,
afirma o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.
O Grupo está sob a coordenação do Secretário Executivo
da Secretaria, Luiz Ricardo San-

toro, e tem entre seus membros
representantes da coordenadoria
de fiscalização, Cetesb, Instituto Florestal, Instituto Geológico, Fundação Florestal, Sabesp,
Emae e Daee.
O Grupo vai promover debates e diálogos com as Prefeituras, comunidades tradicionais,
pescadores, polícia entre outros
atores que podem auxiliar na preservação ambiental.

Cidade de SP é sede de seminário internacional
sobre HIV/Aids promovido pela ONU
O Programa Conjunto das
Nações Unidas para o HIV/Aids
(UNAIDS) realiza na cidade de
São Paulo nesta sexta-feira, (1°)
o Seminário “Fast Track Cities”,
que reúne diversas cidades brasileiras que assinaram a Declaração de Paris.
Esse documento criou, em
2014, a meta 90-90-90 que prevê ter até 2020: 90% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas, 90% das pessoas vivendo
com HIV diagnosticadas e em
tratamento e 90% das pessoas
vivendo com HIV diagnosticadas, em tratamento e com carga

viral indetectável (quantidade
bem baixa de vírus no corpo e
que, após seis meses nessa condição, o HIV se torna intransmissível nas relações sexuais).
Cidades de todo o mundo,
consideradas estratégicas para o
enfrentamento do HIV/Aids, foram convidadas a serem signatárias da declaração e se comprometerem com essa meta.
Atualmente, cerca de 300
municípios do mundo já assinaram o documento, sendo 42 deles no Brasil. São Paulo é uma
dessas cidades, ao firmar o seu
compromisso em 2015 e reva-

lidá-lo em 2018.
O evento tem como objetivo fazer um balanço e um panorama do trabalho feito pelas cidades brasileiras e avaliar como
está a meta 90-90-90 no Brasil.
A capital paulista, por meio
da Secretaria Municipal da Saúde e do Programa Municipal de
DST/Aids de São Paulo, apresentou uma série de ações que
têm feito para o enfrentamento
do HIV/Aids, como distribuição
de camisinhas em larga escala,
ações de testagem rápida de HIV
em locais de grande concentração de pessoas mais vulneráveis

à epidemia, participação de campanhas (Carnaval, Parada
LGBT+ etc.) oferta das Profilaxias Pré e Pós-Exposição (PrEP
e PEP), além do autoteste de
HIV e os projetos de prevenção
para essas populações-chave.
“A cidade de São Paulo está
trabalhando intensamente para o
enfrentamento do HIV/Aids. Tivemos grandes avanços e estamos no caminho certo para o alcance das metas 90-90-90”, disse a Coordenadora do Programa
Municipal de DST/Aids de São
Paulo, Cristina Abbate, em sua
participação no evento.

Política municipal da cidade de São Paulo
regulamenta credenciamento e exploração
do uso das patinetes
O Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo
(PMSP) publicou na quinta-feira, dia 31, a Resolução n° 22 do
Comitê Municipal de Uso do
Viário (CMUV), com a regulamentação do credenciamento
das Operadoras de Tecnologia de
Micromobilidade (OTM), para a
exploração do serviço de compartilhamento de patinetes elétricas acionadas por meio de plataformas digitais. Ela traz as premissas da política que a PMSP
decidiu adotar para atender as
características do modal patinetes elétricas – velocidade máxima de 20km/h em ciclovias e
ciclofaixas, uso de indicador de
velocidade, campainha e sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral, incorporados ao
equipamento. E, também, define que tais equipamentos são
destinados somente para o uso
individual, sendo vedada a condução de passageiros e animais,
bem como cargas acima de 5kg.
As prestadoras do serviço de
compartilhamento de patinetes
elétricas terão prazo de 60 dias,
contados a partir de 1º de novembro de 2019, para se adequarem à nova regulamentação. O
serviço de compartilhamento
por plataforma digital de patinetes elétricas será prestado apenas por empresa previamente
credenciada pela Prefeitura
como OTM. Entre as condições
de credenciamento, a R esolução estabeleceu que é necessário apresentar apólice do
seguro de responsabilidade
civil contratado para cobrir
eventuais danos aos usuários
e causados a terceiros, inclusive ao patrimônio público,
decorrentes do uso das patinetes. O credenciamento terá validade de um ano (12 meses).
A disponibilização das patinetes vai variar, segundo grupos
previamente estabelecidos pela
PMSP, porque a Administração

decidiu que adotaria uma política favorável à democratização
da disponibilização dos serviços
de aluguel de patinetes em todas
as regiões da cidade. Por exemplo, a quantidade de patinetes
estabelecida para o Grupo 2 não
poderá ser inferior a 20% da
quantidade de patinetes a ser disponibilizada para o Grupo 1 (os
grupos estão relacionados no final). Já a quantidade de patinetes do Grupo 3 não poderá ser
inferior a 10% da quantidade de
patinetes a ser disponibilizada
para o Grupo 1. E, no Grupo 4
não poderá ser inferior a 5%.
De acordo com a Resolução,
o CMUV poderá limitar a quantidade máxima de patinetes por
operadora por distrito da cidade. A análise dos impactos da
operação na segurança do viário,
a capacidade das vias e logradouros públicos e a compatibilidade com outros modais de transporte existentes definirão o limite.
A circulação das patinetes
somente será permitida nas: ciclovias e ciclofaixas, vias com
velocidade máxima permitida de
até 40 km/h e ruas destinadas
para lazer previstas no Programa Ruas Abertas. A velocidade
máxima permitida da patinete é
de 20 km/h, sendo que nas primeiras 10 corridas de cada usuário, a velocidade máxima deverá ser reduzida para 15 km/h.
Fica vedada a circulação e utilização das patinetes para menores de 18 anos. Também não será
permitida aos usuários a livre
devolução das patinetes elétricas
fora das estações ou fora dos
pontos permitidos para estacionamento.
De acordo com a Resolução,
as estações só podem ser implantadas em áreas aprovadas
pela Secretaria de Subprefeituras (SMSUB), em vias providas
de ciclovias ou ciclofaixa (independentemente da velocidade

regulamentada) e sem ciclovia
ou ciclofaixa (com velocidade
menor ou igual a 40 km/h). Somente será autorizada estação da
OTM em locais devidamente
demarcados. Também é vedado
possuir dois módulos na mesma
estação.
Já os estacionamentos, de
utilização comum, onde o usuário poderá deixar patinetes após
usá-la, serão permitidos em vias
com ciclovias ou ciclofaixa, independente da velocidade regulamentada. Ou em vias sem ciclovia ou ciclofaixa, com velocidade menor ou igual a 40km/
h, nas seguintes condições: sobre calçadas com largura superior a 2,5m, na faixa de serviço;
em praças, ilhas e canteiros centrais, não devendo interferir na
circulação de pedestres, resguardada uma área com largura
mínima de 1,50m, para o deslocamento livre de pedestres; e, na
pista, observados os locais devidamente sinalizados para este
fim. Dependendo do grupo, o
prazo é de 3 horas ou 6 horas
para retirar e levar a patinete
para a estação.
A Resolução diz que é expressamente vedado o estacionamento de patinetes elétricas:
sobre ciclovias e ciclofaixas, em
gramado e jardim públicos, defronte à faixa de travessia de pedestres
ou guia rebaixada de entrada e saída de veículos e ainda de pessoa
com deficiência com comprometimento de mobilidade. Ao
todo, são 10 pontos onde será
proibido estacionar patinetes.
Ficou definido, ainda, que o
credenciamento não gera direito a estacionamento ou à instalação de estações na cidade. Será
necessário que a empresa peça
autorização específica por meio
do pagamento do Termo de Permissão de Uso (TUP) para a Secretaria de Subprefeituras para
colocação das estações em espaço público. Haverá ainda a co-

brança de preço público pelos
serviços de aluguel de patinetes.
Nos primeiros 90 dias, enquanto prepara e entrega toda documentação no CMUV, cada OTM
pagará R$ 30,00 por patinete.
Uma vez concluída a etapa do
credenciamento o preço público cobrado será de R$ 0,20 por
viagem realizada. A tabela da regressividade da Resolução estabelece que: o Grupo 1 não tem;
no Grupo 2 a regressividade é de
30%; no grupo 3 será de 40% e,
por fim, no Grupo 4 de 50%.
A verificação dos serviços e
do cumprimento dos deveres das
empresas credenciadas na prestação de serviços de compartilhamento de patinetes elétricas
será realizada pela Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET)
e pela Secretaria de Subprefeituras. Os órgãos vão notificar ao
CMUV e, em caso de confirmação de descumprimento contratual, após a defesa da OTM, o
secretário Executivo do comitê
penalizará contratualmente a
empresa, conforme estabelecido no Anexo V da Resolução do
CMUV.
Uso de capacete – A publicação da Resolução n° 22 do
CMUV torna sem efeito a Regulamentação Provisória à respeito de patinetes elétricas (Decreto n° 58.750, de 13 de maio
de 2019) e a ação judicial que
proíbe a PMSP de exigir o uso
de capacete para os usuários de
patinetes. Diante dos novos fatos, o prefeito Bruno Covas determinou que a Procuradoria
Geral do Município (PGM) protocole uma Ação Declaratória
solicitando à Justiça que conceda à Administração da cidade a
possibilidade de regulamentar o
uso de capacete para os condutores de patinetes. O pedido da
PMSP está baseado nos casos,
reais, de morte e graves acidentes ocorridos em São Paulo, no
Brasil e no exterior.

Justiça aprova Plano Diretor
do Parque Ibirapuera
A 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital decidiu, em 30
de outubro, pela aprovação do
Plano Diretor do Parque Ibirapuera, uma exigência para que
o processo de concessão do
primeiro lote de parques fosse adiante. A homologação do
acordo entre Prefeitura e Ministério Público, assinada pela
juíza Cynthia Tomé, extinguiu
todas as ações que eram movidas contra o Plano e, por
conseguinte, a concessão.
Entenda o processo
No início de 2018, a prefeitura publicou o Edital de

Licitação de Concorrência Internacional nº 001/SVMA/
2018, para a concessão do 1º
lote de parques (Ibirapuera, Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima,
Lajeado e Jardim Felicidade);
Duas ações foram impetradas, uma Ação Civil Pública pelo Ministério Público e
outra Ação Popular, pleiteando que o Plano Diretor fosse
elaborado antes da concessão;
Houve audiência de conciliação, realizada em março
com as três partes envolvidas,
com consenso quanto à elaboração de novo Plano Diretor,

com prazo de seis meses para
ser concluído, como condição
para a assinatura do contrato,
permitindo ainda a abertura
dos envelopes para conhecer
a futura concessionária que
também deveria concordar
com o Plano a ser elaborado;
Os envelopes foram abertos após a realização da audiência, com vitória da Construcap, com proposta de outorga
de 70,5 milhões pela concessão pelo período de 35 anos;
Após sua conclusão e apresentação aos autores das
ações, o Ministério Público
acatou a iniciativa por enten-

der que todas as reivindicações haviam sido cumpridas,
enquanto o autor da Ação Popular discordou;
O impasse provocado pela
falta de unanimidade levou o
Plano Diretor do Parque Ibirapuera a julgamento;
A Juíza Cynthia Tomé proferiu sua decisão, favorável à
aprovação do documento, em
30 de outubro; as ações foram
automaticamente extintas e
entendido o acordo como
cumprido;
A Prefeitura aguarda o
“trânsito em julgado” da sentença para cumprir a decisão.
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Conta de luz para os brasileiros em
2020 pode ter aumento de 2,42%
As contas de luz dos consumidores de todo o país poderão
ter um aumento médio de 2,42%
em 2020. O aumento consta de
uma consulta pública aberta na
quarta-feira (30) pela Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) sobre o orçamento para
a Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), um dos subsídios pagos pelos consumidores de energia.
Em 2020, a Aneel aprovou
um orçamento para a CDE de R$
22,453 bilhões, um aumento de
11% em relação ao orçamento
deste ano, de R$ 20,208 bilhões.
Desse montante, a parte paga
pelos consumidores teve um aumento de 27% e deve passar de
R$ 16,238 bilhões para R$
20,645 bilhões.

A CDE é formada por um
conjunto de despesas que inclui
subsídios ao consumidor de fonte de energia incentivada (eólica e solar); irrigação na agricultura; subsídios ao carvão mineral nacional; os subsídios para
produção de energia termelétrica nos sistemas isolados, por
meio da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC); subsídios
para a universalização do acesso à energia por meio do programa Luz para Todos; os descontos da tarifa social de baixa renda; entre outros.
Custos da CCC
A agência disse que esse incremento para 2020 foi ocasionado pelo acréscimo nos custos
da CCC, que teve um aumento

de 20% e ficou em R$ 7,586
bilhões. O valor tem relação com
o aumento do diesel usado nas
termelétricas que atendem pontos isolados, e que não estão no
Sistema Interligado Nacional
(SIN). Também há a previsão de
restos a pagar referente a um
possível déficit da conta em
2019, e pela constituição de um
fundo de reserva técnica, de R$
500 milhões.
“O aumento da CCC é explicado, entre outros, pela impossibilidade da importação de energia da Venezuela para atendimento à carga de Boa Vista (RR), e
pela desverticalização da Amazonas Energia S.A., com a transferência dos ativos de geração e do
contrato de gás natural para a
Amazonas GT”, disse a Aneel.

TCU
O valor final do orçamento
da CDE depende ainda de uma
decisão do Tribunal de Contas da
União (TCU), que determinou a
retirada da CDE de custos de
subsídios que não estejam diretamente relacionados as políticas públicas do setor elétrico,
como benefícios concedidos a
atividades de irrigação na agricultura, por exemplo.
Caso o tribunal confirme a
determinação, a redução de
20% na quota paga pelos usuários representará uma redução
de R$ 4,4 bilhões no orçamento da CDE.
Os interessados em participar da consulta pública podem
enviar contribuições até o dia 29
de novembro. (Agencia Brasil)

Informalidade no mercado de
trabalho é recorde, aponta IBGE
Houve discreto aumento no
número de pessoas ocupadas no
país, que chegou a 93,8 milhões
no trimestre encerrado em setembro, um aumento de 0,5% na
comparação com o trimestre
encerrado em junho deste ano,
equivalente a 459 mil pessoas,
e de 1,6% na comparação anual.
Porém, o contingente de
pessoas que conseguiu trabalho no período está em condição de informalidade, que atingiu um recorde da série histórica, iniciada em 2012, chegando a 41,4% da força de trabalho ocupada no Brasil.
É o que apontam os dados
da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), divulgada na quinta-feira (31), pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A taxa de desocupação caiu
de 12% para 11,8% na comparação entre o trimestre terminado em junho e o terminado
em setembro, somando 12,5
milhões de pessoas. No terceiro trimestre de 2018 a taxa
ficou em 11,9%. A gerente da
Pnad, Adriana Beringuy, destaca que essas pessoas estão
se inserindo no mercado na
condição de trabalhadores por
conta própria e de empregados
no setor privado sem carteira

assinada.
“A gente ressalta que estamos diante de uma melhora
quantitativa desse mercado de
trabalho, ou seja, de fato há mais
pessoas trabalhando. Mas a forma de inserção que esses trabalhadores estão tendo nesse mercado é mais aderente a postos de
trabalho associados à informalidade e com todas as repercussões que isso causa no mercado”, disse Adriana.
Ocupação
O número de empregados
que trabalham no setor privado
sem a carteira assinada chegou
a 11,8 milhões de pessoas no trimestre encerrado em setembro,
um aumento de 2,9% na comparação com o trimestre anterior
e de 3,4% em relação ao terceiro trimestre de 2018.
A categoria trabalhadores
por conta própria também apresentou recorde na série histórica, com 24,4 milhões de pessoas nesta condição, um aumento de 1,2% em relação ao
trimestre anterior e de 4,3% no
mesmo período do ano passado. Desse total, 4,9 milhões
tem CNPJ, ou seja, registro
como empresa, e 19,5 milhões
não têm.
Segundo Adriana, o crescimento da ocupação ocorre des-

de 2018, mas não em setores
que tradicionalmente apresentam grandes contratações,
como indústria, construção e
comércio, sendo uma reação
concentrada em determinados
segmentos.
“O panorama não difere de
outras divulgações que nós tivemos. Alguns setores isoladamente tiveram destaque nessa
absorção de trabalhadores, como
é o caso da construção, em edificações e serviços básicos, não
são grandes obras de infraestrutura. Também observamos a continuidade do fenômeno do crescimento de trabalhadores na
área de transporte terrestre de
passageiros, os motoristas, e um
pouco ali também de reação na
parte de terceirização de mão de
obra”, disse.
Rendimento
Com o crescimento da informalidade, os dados apontam uma
estagnação do rendimento médio habitual, fechando o período analisado em R$ 2.298, ante
R$ 2.297 no trimestre anterior
e R$ 2.295 no terceiro trimestre do ano passado.
A pesquisa também indica a
diminuição contínua da proporção da população ocupada que
contribui para a Previdência Social, que passou de 62,8% no tri-

mestre terminado em junho
para 62,3% no período terminado em setembro, somando
58,5 milhões de pessoas. No
mesmo período de 2018, a
taxa era de 63,7%.
A gerente da pesquisa do
Pnad disse que o mercado de trabalho está se estabilizando e desde 2017 apresenta a sazonalidade anual esperada, porém em níveis muito acima da baixa histórica de desocupação do país, verificada no fim de 2013, quando
a taxa foi de 6,2%, com um contingente de 6,5 milhões de pessoas sem trabalho.
“De 2017 para cá o mercado
de trabalho tem mostrado a sua
sazonalidade mais característica, que é o crescimento da desocupação no primeiro trimestre e nos trimestres posteriores essa desocupação vai
cedendo e a população voltando ao mercado de trabalho.
Isso é interessante porque durante os anos de 2016 e 2015
não havia essa sazonalidade,
você só tinha uma população
desocupada que crescia em qualquer momento do ano”.
Adriana enfatiza que o mercado de trabalho está mostrando recuperação, porém sem o
“fôlego” necessário para retomar os patamares observados até
2014. (Agencia Brasil)

Trabalho da Embrapa desperta
interesse internacional
Em 50 anos, o Brasil passou
da posição de importador de alimentos para a de líder em produção agrícola, o que despertou em
vários outros países o desejo de
repetir em seus territórios a experiência brasileira, disse o presidente da Embrapa, Celso Moretti (foto).
Segundo Moretti, o que outros países desejam é buscar autonomia e segurança alimentar, a
partir de parcerias com a Embrapa, a empresa que realiza – em
cooperação com universidades e
empresas privadas - pesquisas
científicas, tecnológicas e de
inovação, proporcionando assim
a liderança brasileira em
alimentos; fibra; bioenergia; rebanhos
bovinos e suínos.
Por indicação do Itamaraty, o
presidente da Embrapa está realizando uma viagem pela Europa
e pelo Oriente Médio, onde vem
se encontrando com autoridades, especialistas e empresários
do agronegócio em Budapeste
(Hungria), Londres (no Reino
Unido) e Doha (Catar).
Celso Moretti, participou na
quinta-feira (31) e nesta sextafeira (1º de novembro), da reunião anual do Programa de Meio
Ambiente das Nações Unidas
(Unep), em Praga, na República
Tcheca. O Meeting on the Future
of Global Environment Outlook
(GEO) é o último compromisso
de sua viagem internacional.
Ao falar do interesse de governos e instituições estrangei-

ras pelo trabalho da Embrapa,
Moretti disse à Agência
Brasil que o sucesso das pesquisas brasileiras se deve ao apoio
do contribuinte. Esse apoio, conforme disse, é compensado pelos resultados.
“Todos os anos demonstramos por meio de balanço para a
sociedade quanto cada real investido na Embrapa foi devolvido
para a sociedade. No ano passado, para cada um real investido
foram devolvidos 12 reais para a
sociedade. Ou seja, vale a pena o
país investir em ciência, tecnologia e inovação agropecuária
porque o retorno é líquido e certo”, disse Moretti.
Contrapartida
Moretti diz ainda que “se a sociedade brasileira paga impostos,
e se esses impostos são investidos
na Embrapa, não podemos entregar de graça essas soluções para os
diversos países do mundo”.
De acordo com ele, a forma
de o Brasil receber benefícios
dessa cooperação com outros
países é introduzir o setor privado brasileiro nas negociações. Se
existe uma negociação, o setor
privado pode entrar vendendo
genética animal, genética vegetal
e muitos outros produtos, afirma
o presidente da empresa.
Embrapa global
Conforme disse Moretti, a
Embrapa há alguns anos deixou
de ser estratégica apenas para o

Brasil. Ele observou que a empresa é “reconhecida globalmente pela sua competência em desenvolver soluções para a agricultura, para a pecuária e para o setor florestal do cinturão tropical
do globo”.
Ele explicou que, por se situar no cinturão tropical do globo,
ou seja, na região situada acima do
Trópico de Capricórnio, a Embrapa é percebida como líder indiscutível de pesquisas no setor de
alimentos nessa faixa da terra.
Catar
Essa percepção, de acordo
com o presidente da Embrapa,
tem implicações nos negócios.
Citou, como exemplo, o caso do
Catar, um dos países visitados por
Moretti.
De acordo com Moretti, o
Catar importou vacas holandesas
para a produção de leite. Os técnicos daquele país adaptaram a
produção dos lácteos a essa espécie de vaca holandesa. O problema é que a vaca holandesa se
adapta muito bem ao frio da Holanda, mas não à temperatura do
Catar, que às vezes chega aos 50
graus Celsius. “O custo para eles
produzirem esse leite com as vacas holandesas ficou extremamente elevado”. disse. Ele disse
que mostrou aos produtores do
Catar a experiência brasileira de
gado leiteiro híbrido, proporcionado pelo cruzamento da raça
gir com a raça holandesa.
“Quando mostrei isso para

eles, eles ficaram muito impressionados. Levar a genética do gado
brasileiro girolando [cruzamento
do gado gir com a vaca holandesa] faz parte da nossa ideia de levar realmente essa genética adaptada aos trópicos para aquele local do mundo”, explicou.
Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (Unep)
Na quinta-feira(31), durante
o Meeting on the Future of Global Environment Outlook
(GEO), em Praga, Moretti terá a
oportunidade de apresentar a visão do agronegócio nacional em
um dos mais importantes fóruns
de debates do mundo, onde são
promovidas avaliações do estado
do meio ambiente, da eficácia
das políticas de enfrentamento
dos desafios ambientais e dos
caminhos para que sejam alcançados os objetivos acordados internacionalmente.
Por meio do GEO, as avaliações ambientais integradas relatam o estado, as tendências e as
perspectivas do meio ambiente,
que contribuem com os processos de tomada de decisão não
apenas para governos, mas para
outros segmentos, como iniciativa privada, governos locais e
instituições de ensino e pesquisa, que possam se subsidiar da
interação entre ciência e política. O resultado também poderá
contribuir com a quinta Assembleia Ambiental da ONU em fevereiro. (Agencia Brasil)

Incêndio atinge
castelo histórico
no Japão
Um incêndio que começou na madrugada de quintafeira (31) no histórico Castelo de Shuri, em Okinawa,
no Japão, destruiu o salão principal e outras estruturas
do monumento, patrimônio da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco),
anunciaram as autoridades.
O alerta de incêndio foi dado às 2h40 (17h40 de quarta-feira, em Lisboa) e o combate às chamas ainda mobiliza várias equipes.
O fogo, que teve início no salão principal, Seiden, já
consumiu 4.200 metros quadrados do complexo, de acordo com a emissora NHK.
Não há, até o momento, registro de feridos, mas 30
pessoas foram retiradas das suas casas e transferidas para
locais mais seguros, disse o porta-voz da polícia de Okinawa, Ryo Kochi. As causas do incêndio estão sendo apuradas.
Além do salão principal, as chamas já consumiram o
salão norte (Hokuden) e uma terceira estrutura, Nanden,
está quase destruída.
O castelo é um símbolo da herança cultural de Okinawa desde a época do Reino de Ryukyu, que se estendeu por cerca de 450 anos, de 1429 até 1879, quando a
ilha foi anexada pelo Japão.
O monumento é também um símbolo da luta e do esforço de Okinawa para se recuperar da Segunda Guerra
Mundial. O palácio foi destruído durante a Batalha de
Okinawa, em 1945, mas foi amplamente restaurado em
1992 e abriu depois como um parque nacional.
Em 2000, a Unesco declarou o castelo como Património Mundial da Humanidade. (Agencia Brasil)

OEA inicia auditoria
do resultado da
eleição na Bolívia
Uma missão de especialistas da Organização dos Estados Americanos (OEA) começará, na quinta-feira (31), uma
auditoria do resultado da eleição para presidente da República na Bolívia. A auditoria, realizada por 30 especialistas
de diversos países, deve levar, no máximo, 12 dias para ser
concluída. A intenção é verificar se houve manipulação de
dados e fraude em favor do partido Movimento ao Socialismo (MAS), do atual presidente Evo Morales.
Na quarta-feira(30), dez dias após as eleições e nove dias
de protestos em todo o país, com dois mortos e cerca de
160 feridos, o governo da Bolívia e a OEA fecharam um acordo para a realização da auditoria da votação realizada no dia
20 de outubro. A oposição, liderada pelo candidato Carlos
Mesa, principal opositor de Evo Morales nas eleições, não
reconhece a medida, e afirma que os termos foram definidos unilateralmente, sem a presença de representantes da
oposição e da sociedade civil.
“A auditoria acordada entre a OEA e o candidato do
MAS não consultou o país nem nossas condições, principalmente as de ignorar os resultados dos cálculos feitos pelo TSE (Tribunal Supremo Eleitoral) e a participação necessária de representantes da sociedade civil
no processo. Não aceitamos a auditoria nos termos atuais, acordados unilateralmente”, diz o comunicado do
partido Comunidade Cristã..
O governo boliviano, em comunicado transmitido pelo
ministro da Comunicação, Manuel Canelas, pediu na quartafeira (30) a Carlos Mesa, do partido Comunidade Cidadã
(CC), para expor as condições necessárias para que acate o
processo de auditoria. “Nós pedimos à Comunidade Cidadã,
pedimos ao senhor Carlos Mesa, que nos enviem quais são
as condições para acompanhar e apoiar o processo de auditoria”, disse Canelas.
“Estamos abertos na medida em que queremos encontrar
soluções, estamos confiantes de que eles nos enviarão suas
condições”, acrescentou.
O chanceler boliviano, Diego Pary, disse que a auditoria permitirá sanar qualquer dúvida que possa haver
sobre a credibilidade da apuração. “Temos certeza absoluta de que o processo foi desenvolvido com toda a
transparência e será a auditoria que finalmente certificará como o processo foi desenvolvido e qual é o resultado deste trabalho”.
Entenda
O sistema de contagem rápida de votos do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia antecipou um segundo turno entre Morales e Mesa na noite das eleições, no dia 20 de
outubro. No entanto, após a temporária suspensão das apurações, que suscitou suspeitas e reclamações, o TSE anunciou uma mudança de tendência e finalmente declarou a vitória de Morales no primeiro turno com 47,08% dos votos,
contra 36,51% de Mesa.
A lei boliviana atribui a vitória no primeiro turno com
mais de 50% dos votos ou com 40% e uma vantagem de 10
pontos percentuais sobre o segundo. (Agencia Brasil)
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Ministério lança campanha contra
infecções sexualmente transmissíveis
Brasil espera auditoria
rigorosa em eleição boliviana,
diz Itamaraty
O Itamaraty informou, em
nota, que governo brasileiro
tem expectativa de que a auditoria do processo eleitoral na
Bolívia, iniciada na quinta-feira (31), “produzirá resultados
sérios e rigorosos sobre a legitimidade do pleito, de caráter vinculante para as partes
envolvidas, com o objetivo de
que seja respeitado o soberano desejo do povo boliviano na
escolha de seus dirigentes”.
A auditoria será feita por
uma missão da Organização dos
Estados Americanos (OEA),
composta de 30 especialistas
de diversos países. A missão
deve levar, no máximo, 12 dias
para concluir seu trabalho. O
objetivo é verificar se houve
manipulação de dados e fraude
em favor do partido Movimento ao Socialismo (MAS), do
atual presidente Evo Morales.
No documento, o Itamaraty
diz que o Brasil reitera que o governo brasileiro tem acompanhado com preocupação todos os
desdobramentos relacionados às
eleições gerais da Bolívia, realizadas em 20 de outubro . Por isso,
acrescenta, o Brasil apoia a realização de “um processo eleitoral
democrático, transparente, justo
e livre, que honre a vontade soberana do povo boliviano.”
Acordo
Na quarta-feira (30), dez

dias após as eleições e nove
dias de protestos em todo o
país, com dois mortos e cerca de 160 feridos, o governo da Bolívia e a OEA fecharam um acordo para a realização da auditoria da votação
realizada no dia 20 de outubro. A oposição, liderada
pelo candidato Carlos Mesa,
principal opositor de Evo
Morales nas eleições, não
reconhece a medida, e afirma que os termos da auditoria foram definidos unilateralmente, sem a presença de representantes da oposição e da
sociedade civil.
Na noite de 20 de outubro, o Sistema de Contagem
Rápida de votos do Tribunal
Supremo Eleitoral (TSE) da
Bolívia antecipou que haveria um segundo turno entre
Morales e Mesa. No entanto, após a temporária suspensão das apurações, que suscitou suspeitas e reclamações, o TSE anunciou uma
mudança de tendência e finalmente declarou a vitória
de Morales no primeiro turno com 47,08% dos votos,
contra 36,51% de Mesa.
A lei boliviana atribui a
vitória no primeiro turno com
mais de 50% dos votos ou com
40% e uma vantagem de 10
pontos percentuais sobre o segundo. (Agencia Brasil)

“Se ele falou isso,
lamento”, diz
Bolsonaro sobre
declaração de filho
O presidente Jair Bolsonaro
disse na quinta-feira( 31) que
quem cogita a possibilidade de
um novo novoAI-5 (Ato Institucional Número 5) no país “está
sonhando”. A fala do presidente
foi um comentário sobre a declaração de seu filho Eduardo
Bolsonaro, deputado federal
pelo PSL de São Paulo. Durante
uma entrevista à jornalista Leda
Nagle, veiculada no YouTube, o
deputado disse que, se houver
uma radicalização da esquerda,
“a gente vai precisar ter uma resposta e uma resposta pode ser
via um novo AI-5, pode ser via
uma legislação aprovada através
de um plebiscito como ocorreu
na Itália, alguma resposta vai ter
que ser dada”.
O presidente disse desconhecer as declarações do filho,
mas afirmou que lamenta caso
Eduardo tenha dito algo nesse
sentido. “Ele é independente,
tem 35 anos. Se ele falou isso,
que eu não estou sabendo, lamento”, disse Jair Bolsonaro.
Eduardo deu a declaração ao
falar sobre os protestos de rua
em outros países da América
Latina.
Repercussão
O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
que também preside o Congresso Nacional, emitiu nota sobre
a fala do deputado Eduardo
Bolsonaro. Alcolumbre disse
que a democracia “é intocável
sob o ponto de vista civilizatório”. “Não há espaço para que se
fale em retrocesso autoritário.
O fortalecimento das instituições é a prova irrefutável de que
o Brasil é, hoje, uma democracia forte e que exige respeito.”
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), também em nota,
lembrou que o parlamentar, ao
tomar posse, jurou respeitar a
Constituição de 1988. Maia destacou ainda que a Carta Magna

tem instrumentos para punir
quaisquer grupos ou cidadãos
que atentem contra seus princípios. “A apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível
de punição pelas ferramentas
que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém
está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de
chumbo.”
A Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) também se manifestou sobre o assunto. “Defender o Estado Democrático de
Direito é dever de todos os brasileiros, especialmente por
aqueles eleitos pelo voto direto. Por isso, é indispensável que
a Comissão de Ética da Câmara
dos Deputados, a casa do povo,
tome urgentemente as providências cabíveis”, diz a frente.
O Diretório Nacional do
PSL também publicou nota sobre a declaração do deputado
Eduardo Bolsonaro. O partido
disse que repudia “qualquer manifestação antidemocrática que,
de alguma forma, considere a
reedição de atos autoritários”.
Sobre o AI-5
Publicado dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo
de Costa e Silva, o Ato Institucional n° 5 (AI-5) é considerado
o mais duro dos atos do período
militar (1964-1985). O dispositivo autorizava o presidente da
República a decretar o recesso
do Congresso Nacional, das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores, cassar
mandatos de parlamentares e
suspender direitos políticos dos
cidadãos. Após a publicação do
ato, o presidente Costa e Silva
fechou o Congresso Nacional
por tempo indeterminado. Segundo registro da Câmara dos
Deputados, o Congresso só voltou a funcionar dez meses depois. A justificativa era assegurar a ordem e a tranquilidade no
país. (Agencia Brasil)

O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira (31) uma
campanha exclusiva para prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) focada nos jovens entre 15 e 29
anos e que visa conscientizar
sobre o uso de preservativos
com filmes e cartazes que mostram as reações das pessoas ao
verem fotos dos sintomas. As
peças começam a ser veiculadas
no dia 1º de novembro.
As principais doenças abordadas na campanha são herpes
genital, sífilis, gonorreia, HIV,
HPV, hepatites virais B e C, can-

cro mole e clamídia. Os sintomas incluem feridas, corrimentos e verrugas no ânus e nos órgãos genitais.
De acordo com a pasta, as ISTs
aumentam em até 18 vezes a chance de a pessoa ser infectada pelo
HIV e têm impacto direto na saúde
reprodutiva e infantil, pois podem
provocar infertilidade e complicações na gravidez e no parto, além
de causar morte fetal e agravos na
saúde da criança.
O lançamento foi feito pelo
ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta. O slogan “Sem camisinha você assume o risco” quer

mostrar as consequências do sexo
sem proteção. Segundo o ministério, a ideia é fazer com que os
jovens conheçam as doenças e
seus sintomas, pois o diagnóstico
precoce é mais fácil quando a pessoa conhece a doença.
A ação terá depoimentos reais de pessoas que já tiveram alguma infecção sexualmente transmissível e falam sobre como pegaram, como lidaram com essa
experiência e mostra que mesmo
que a pessoa infectada não tenha
nem sinais e nem sintomas ela
pode transmitir as doenças.
As infecções sexualmente

transmissíveis (ISTs) são causadas por mais de 30 vírus e bactérias e a principal forma de
transmissão é por relações sexuais sem preservativo, mas a
transmissão de uma IST pode
acontecer, ainda, da mãe para a
criança durante a gestação, o
parto ou a amamentação.
De acordo com o ministério,
o tratamento melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia
de transmissão dessas infecções. O atendimento e o tratamento são ofertados de forma
gratuita no Sistema Único de
Saúde (SUS). (Agencia Brasil)

Até o momento, não há risco de
consumo de frutos do mar, diz ministro
O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, disse na
quinta-feira (31) não ter, até o
momento, qualquer evidência
que justifique “interrupção
abrupta” do consumo de frutos
do mar, apesar das manchas de
óleo que têm surgido nas praias
nordestinas. De acordo com ele,
o monitoramento tem sido feito de forma constante para que,
ao primeiro sinal de risco, a população possa ser alertada.
“Até agora não temos nenhum elemento para dizer [à população que] interrompa o consumo. Estamos, em full time
analisando e retirando ostras,
mariscos, mexilhões, lagostas,
peixes, pescada, barracudas e
não achamos ainda algo que represente risco. Ocorrendo, imediatamente o Ministério da Saúde dará o alarde”, disse à Agência Brasil o ministro, ao chegar para um evento na Organiza-

ção Pan-americana de Saúde
(Opas), em Brasília.
O acompanhamento sobre os
efeitos que o óleo tem causado
nos seres vivos marinhos vem sendo feito por meio de uma parceria
com o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
“O que sabemos até agora é que não
encontramos nada que, pelo princípio da precaução, nos exigisse fazer uma interrupção abrupta da cadeia alimentar”, acrescentou.
Postos de saúde
Segundo Mandetta, os atendimentos a pessoas com problemas de saúde por terem tido contato com o óleo encontrado nas
praias está diminuindo, após os
alertas no sentido de usar botas
e luvas, evitando assim contato
direto do produto com a pele.
“As eventuais intoxicações
que percebemos, de irritação de
pele e dor de cabeça, basicamen-

te são porque as pessoas usaram
benzina como solvente na pele
para retirar a substância. Acredito que isso aconteceu porque,
no início, as pessoas não sabiam como lidar com a situação”,
disse. De acordo com o ministro, nestes casos o mais recomendado é usar água e sabão ou
até mesmo óleo de cozinha.
Mancha de óleo
Mandetta comentou declarações de pesquisadores das universidades federais do Rio de
Janeiro (UFRJ) e de Alagoas
(UFAL) que, tendo por base imagens detectadas pelo satélite
europeu Sentinel 1A, disseram
ter identificado uma mancha de
óleo no litoral sul da Bahia, com
dimensão entre 200 e 300 quilômetros quadrados (km²).
De acordo com o ministro,
a questão já foi esclarecida pelo
Ibama e pela Marinha, segundo

os quais a imagem não seria
óleo, mas provavelmente um fenômeno meteorológico em atividade intensa: “A gente se pauta pela Marinha Brasileira, que
é quem tem os melhores equipamentos e a melhor expertise
para mar”.
Contatado pela Agência Brasil, o Ministério da Defesa disse
que já foram realizadas “inspeções
por uma aeronave da FAB e navios da Marinha na região, confirmando ausência de óleo no local”.
Após participar de uma cerimônia de assinatura de um acordo setorial com entidades do
setor eletroeletrônicos, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também comentou o
caso. “Não era mancha de óleo,
mas seguimos com o monitoramento e com o trabalho de recolhimento, monitoramento e
destinação do óleo no Nordeste”. (Agencia Brasil)

Cidades pequenas têm melhor desempenho
em índice econômico da Firjan
Dentre 5.337 municípios
analisados, Costa Rica (MS),
Gavião Peixoto (SP), São Pedro (SP) e Alvorada (TO) foram os únicos que receberam
notas máximas em todos os
indicadores do Índice de Gestão Fiscal da Firjan (IFGF).
IFGF Autonomia, IFGF Gastos
com Pessoal, IFGF Liquidez e
IFGF Investimentos são indicadores que compõem o estudo que tem como base os dados fiscais oficiais de 2018 e
foi divulgado na quinta-feira(31), pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
(Firjan).
Do total de municípios
analisados, 47% estão em situação crítica de gestão fiscal e usam menos de 3% do
orçamento em investimentos.
Apenas 419 municípios, cerca de 15% das cidades usaram
mais de 12% da receita total
em investimentos.
“O [topo do] ranking este
ano surpreendeu porque teve a
presença de municípios pequenos e grandes, o que é positivo, porque acaba com a
ideia de que município pequeno não consegue gerir bem o
seu orçamento”, destacou a analista de estudos econômicos da
Firjan, Nayara Freire. A analista enfatizou que no caso de Alvorada, a prefeitura reduziu gastos, entre eles, os de aluguel de
veículos. As quatro cidades
apresentam menos de 30 mil
habitantes e se destacam principalmente pelo agronegócio
e pelo potencial turístico.
“Essas prefeituras, mesmo
tendo passado por um período longo de queda de receita,
conseguiram se adaptar ao cenário”, disse.
A analista chamou atenção
para o fato de esses municípios terem conseguido o resultado apesar da crise econômica. “Mesmo em situação de
crise, esses municípios conseguiram administrar de forma eficiente. Cortar custos
que fazem diferença no orçamento, conseguir destinar um
pouco mais de recursos, usar
de outras medidas políticas
para arrecadar mais. Então,
nesses municípios, os gestores foram mais conscientes e
não penalizaram tanto em investimento. Conseguiram administrar de forma mais eficiente a alocação dos recursos”, apontou.
Para Nayara Freire, entre

as medidas políticas que podem ser adotadas pelas prefeituras para aumentar a arrecadação está a melhoria na estrutura de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU).
“Tem muito município no Brasil que não tem estrutura de
IPTU e de ISS. Cortar custos
como deixar de ter um veículo, e achar que alugar tem custo menor. Todas essas medidas que parecem pequenas tem
resultado significativo no orçamento”, acrescentou.
Entre as capitais, os destaques ficaram com Salvador
(BA), em primeiro lugar, com
nota máxima em três indicadores, sendo a exceção em Investimentos e em segundo lugar Rio Branco (AC), que teve
nota máxima em Liquidez.
Nos últimos lugares do
ranking de capitais, ficaram o
Rio de Janeiro (RJ) e São Luís
(MA). |Os dois até conseguiram nota máxima em Autonomia, mas não passaram de zero
em Liquidez. “A gente observa que até as capitais, que podem ser colocadas no grupo
de municípios grandes, penalizaram mais os investimentos
que o restante do país. Ser
município grande não significa ter uma gestão fiscal eficiente, a gente está em um cenário de grandes questões estruturais, que têm atingido todos os portes de município e
potencializado as más gestões”, afirmou.
Nayara destacou que a cidade passou por um período de
Copa do Mundo e Olimpíadas,
que favoreceu uma nota maior no indicador de Investimentos, contudo, isso não se manteve. “Com todo o cenário de
queda de receita, os investimentos foram fortemente penalizados. Importante destacar
que isso ocorreu no estado
todo e na capital também. Portanto, o estado do Rio tem o
menor indicador de investimentos se comparado com demais estados”, pontuou.
Na visão do gerente de estudos econômicos da Firjan,
Jonathas Goulart, as receitas
de origens em royalties ajudam o orçamento dos municípios, mas são incertas, e uma
prefeitura não pode contar
apenas com esses recursos
para equilibrar suas finanças.
“Os royalties são uma receita
que um ano está alta e outro
mais baixa e os municípios

não podem depender de royalties para a sua gestão pública.
Mas é fato que nos anos em
que a receita com os royalties é mais alta, os municípios
que conseguem fazer uma gestão fiscal eficiente, conseguem oferecer bens e serviços
a sua população. Mas isso não
é garantia de uma boa gestão
fiscal”.
No estado do Rio de Janeiro, os municípios de Niterói
e Maricá estão no topo do
ranking de gestão fiscal da
Firjan. A analista da entidade,
no entanto, chamou atenção
para a diferença entre duas cidades. “Esses dois municípios têm uma boa capacidade de
geração de royalties, recebem
bastante, têm uma participação importante na receita deles, só que Niterói está como
primeiro município do estado
e se destaca porque consegue
gerar outras receitas. Tem
uma atividade local que gera
receitas e torna o município
menos dependente de royalties, enquanto Maricá, apesar de
estar na segunda colocação do
estado, tem nota zero no IFGF
Autonomia”, revelou.
Nayara acrescentou que
Maricá se destaca pela grande
quantidade de investimentos e
no estado é o município que
mais investe. Apesar disso, é
dependente de royalties para
pagar todos os seus custos com
estrutura administrativa para
gerar investimentos. “A prefeitura se destacou, assim como
Niterói, mas tem alguns sinais
de alerta com relação aos resultados de Maricá”, completou.
Na avaliação geral dos municípios, segundo a analista, a
série histórica do IFGF mostra alguns avanços temporários, mas que não se sustenta-

ram diante do efeito cristalizado da gestão fiscal crítica
muito relacionada com uma
gestão estrutural. “Boa parte
dos municípios não consegue
cortar gastos com pessoal e
acaba penalizando muito os
investimentos”, disse.
Na visão da analista, o fato
de grande parcela dos municípios, inclusive os grandes, não
conseguirem gerar receita local e não terem atividade econômica que sustente a sua própria estrutura, influencia a vida
dos moradores. “Penaliza o
bem-estar da população, do
cidadão, que é o principal objetivo de uma prefeitura, conseguir gerar bem-estar porque
está mais perto do cidadão, e
tudo isso está sendo penalizado nos últimos anos, principalmente, por um problema
estrutural e potencializado de
gestões que não são eficientes”, avaliou.
A quantidade de municípios que não se sustentam, quase 35% dos 5.337 avaliados,
foi o que mais surpreendeu o
gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonathas Goulart no resultado do Índice
Firjan de Gestão Fiscal (IFGF)
2019.Para a analista Nayara
Freire isso mostra a baixa capacidade das prefeituras em gerar
renda com receita de atividades
locais. “O gasto com pessoal é
cristalizado e as prefeituras têm
pouco espaço para poder reduzir. Nesse cenário de 2013 até
agora, em que a economia enfrenta crise, poucos municípios
aumentaram gastos com pessoal. Muitos municípios estão pagando a conta agora de um aumento de gastos com pessoal
que ocorreu no período de bonança e crescimento econômico”, revelou. (Agencia Brasil)
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Contas públicas têm déficit primário
de R$ 20,541 bi em setembro
O setor público consolidado,
formado por União, estados, municípios e empresas estatais, registrou déficit primário de R$
20,541 bilhões em setembro, de
acordo com dados divulgados
na quinta-feira (31) o Banco Central (BC). Esse é o melhor resultado para o mês em quatro anos
e representa leve melhora em relação a setembro do ano passado, quando as contas ficaram
negativas em R$ 24,621 bilhões.
O déficit primário representa
o resultado negativo das contas
do setor público desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. O montante difere
do resultado divulgado na quarta-feira (30) pelo Tesouro

Nacional porque, além de considerar os governos locais e as estatais, o BC usa uma metodologia diferente, que considera a variação da dívida dos entes públicos.
No mês passado, segundo o
BC, o Governo Central (Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central) teve déficit primário de R$ 20,631 bilhões. Os estados e os municípios registraram
déficit de R$ 170 milhões; e as
estatais, excluídas as dos grupos
Petrobras e Eletrobras, superávit
primário de R$ 261 milhões.
Nos nove primeiros meses
do ano, o setor público acumula
déficit de R$ 42,491 bilhões. O
déficit primário do Governo Cen-

tral chega a R$ 63,166 bilhões de
janeiro a setembro. O resultado
negativo foi parcialmente compensado pelos superávits primários de R$ 19,644 bilhões pelos
estados e municípios e de R$
1,031 bilhão das estatais (federais, estaduais e municipais).
No acumulado em 12 meses
encerrados em julho, as contas
públicas ficaram com saldo negativo de R$ 91,428 bilhões, o
que corresponde a 1,29% do
Produto Interno Bruto (PIB), que
é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.
O resultado do Banco Central é levado em conta para o cumprimento da meta fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamen-

tárias e no Orçamento Geral da
União, que corresponde a R$ 132
bilhões de déficit primário nos
três níveis de governo e nas estatais para 2019. Este será o sexto ano consecutivo de resultados
negativos nas contas públicas.
Os gastos com os juros da
dívida pública totalizaram R$
25,379 bilhões no mês passado,
contra R$ 14,552 bilhões em setembro de 2018. “Contribuiu
para esse aumento o resultado
menos favorável das operações
de swap cambial no período
(ganho de R$12,8 bilhões em setembro de 2018 e de R$1,2 bilhão
em setembro deste ano)”, informou o BC.
Os swaps são operações de

venda de dólares no mercado futuro. Os resultados dessas operações são transferidos para a
conta de juros como receita
quando há ganhos e como despesa, quando há perdas.
Essas despesas chegam a R$
284,188 bilhões de janeiro a setembro e a R$ 360,030 bilhões –
5,10% do Produto Interno Bruto
(PIB) – no acumulado de 12 meses até setembro.
O déficit nominal, representado pela soma do resultado primário e dos juros, atingiu R$
45,920 bilhões em setembro, R$
326,679 bilhões nos oito primeiros meses do ano e R$ 451,458
bilhões (6,39% do PIB) no acumulado em 12 meses.

O resultado nominal é levado em conta pelas agências de
classificação de risco ao analisar o endividamento de um país.
Quanto maior o rombo nas contas públicas, a recomendação de
investimento piora porque o país
não está conseguindo economizar para pagar a dívida pública.
A dívida bruta do setor público recuou em setembro para
R$ 5,580 trilhões, 79% do PIB.
Em agosto, o indicador bateu recorde e chegou a 79,8% do PIB
(R$ 5,617 trilhões). Assim como
o resultado nominal, a dívida
bruta é usada pelas agências de
classificação de risco para traçar comparações internacionais.
(Agencia Brasil)

Calculadora que mostra valor social do
imposto é lançada em São Paulo
A Oxfam Brasil, entidade que
trabalha na busca de soluções
para o problema da pobreza, desigualdade e injustiça, lançou na
quinta-feira (31) um site que é
uma calculadora tributária para
mostrar o valor social do imposto que os brasileiros pagam. Segundo
a
entidade,
a
ferramenta online mostra como
o sistema brasileiro de cobrança
de impostos é injusto e pesa

sobre os mais pobres.
O site O Valor do Seu Imposto permite aos usuários saberem
quanto pagam de impostos de
acordo com a sua renda mensal,
incluindo tudo que recebem
mensalmente, seja salário, aluguel, aplicações e outras fontes.
Após inserir o dado, o usuário
verá como ajuda anualmente a
financiar – direta ou indiretamente – estudantes da educa-

ção fundamental, pessoas atendidas na saúde pública, metros
quadrados de vias públicas, quilos de lixo coletados ou pontos
de iluminação pública.
O site também apresenta cinco propostas tributárias para reduzir as desigualdades no país
como contribuição ao debate sobre a reforma tributária, em andamento no Congresso Nacional. As propostas são: simplifi-

cação e redução da tributação
sobre o consumo; equidade no
imposto de renda da pessoa física com o fim da isenção de lucros e dividendos e maior distribuição das faixas de renda e alíquotas para tributação; equidade no imposto de renda da pessoa jurídica, para evitar que
grandes empresas terminem pagando menos impostos que as
pequenas e médias em razão do

uso de diferentes regimes fiscais; aplicação do ITR – o IPTU
rural – nas suas funções social
e de preservação ambiental, além
da sua capacidade arrecadatória de grandes propriedades; e
adoção do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) sobre o 0.1%
de pessoas com maior riqueza
acumulada no país.
A ferramenta lançada pela
Oxfam Brasil foi montada sob

uma base inédita elaborada a
partir da junção de diferentes
pesquisas e dados públicos.
Foram usadas bases da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) e da Pesquisa de
Orçamento Família (POF), ambas
do IBGE, e os grandes números
das declarações de Imposto de
Renda de Pessoas Físicas (DIRPF), da Receita Federal. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.

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)

Qualicorp Corretora de Seguros S.A.
CNPJ/ME nº 07.755 .207/0001-15 - NIRE 35.300.382.854
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: 31 de outubro de 2019, às 09:00 horas, na sede social da Qualicorp Corretora de Seguros S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensadas as formalidades
de convocação, tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme aditada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho - Presidente; e: Fabian Rocha
- Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 4.1. a proposta de incorporação da Sociedade pela Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.,
companhia aberta com sede na Rua Doutor Plínio Barreto 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 11.992.680/0001-93 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o
Número de Identificação do Registro de Empresa 35.300.379.560 (“Incorporadora”), nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei das S.A., conforme descrito no
“Protocolo e Justificação de Incorporação da Qualicorp Corretora de Seguros S.A. pela Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.”, celebrado pela
administração da Incorporadora e a administração da Companhia em 9 de outubro de 2019 (“Protocolo”), constante do Anexo I a esta ata (“Incorporação”);
e 4.2. caso reste aprovada a matéria acima, a autorização e ratificação de todos os atos praticados pelos administradores da Companhia necessários à
efetivação da deliberação proposta e aprovada pela única acionista da Companhia. 5. Deliberações: Após a análise das matérias indicadas na ordem do dia, a
única acionista da Sociedade, sem quaisquer ressalvas, deliberou o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei das S.A.,
o Protocolo e a proposta de Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo, em decorrência da qual a Companhia será extinta
e sucedida pela Incorporadora, a título universal e sem solução de continuidade, em todos os seus ativos e passivos, direitos e obrigações, de qualquer
natureza, patrimoniais ou não patrimoniais. 5.1.1. A Incorporação não resultará em aumento de capital da Incorporadora, o qual permanecerá inalterado,
considerando que o investimento que a Incorporadora possui na Companhia será cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes da
Companhia e, portanto, não haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos acionistas da Incorporadora, nem a emissão de novas ações.
5.2. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários à implementação e efetivação da
Incorporação. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e aprovada a sua
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme disposto nos §1º e §2º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida,
achada conforme e assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho; e Secretário: Fabian Rocha.
8. Acionista Presente: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (por Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho e Fabian Rocha). A presente é
cópia fiel da lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Mesa: Grace Cury de Almeida G. Tourinho - Presidente; Fabian Rocha - Secretário.
Acionista: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. - Grace Cury de Almeida G. Tourinho - Diretora; Fabian Rocha - Diretor.

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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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

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

Construtora Paulo Tauﬁk Camasmie S/A.

CNPJ/M.F. 60.560.265/0001-76 - NIRE 35300030915
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 21.10.2019
Data, Hora, Local: 21.10.2019, às 10 horas, na sede, Avendia Paulista, 509 - 19º andar - conjuntos 1901 a 1907, São Paulo/SP. Presença: 100% do capital social. Mesa: Paulo Tauﬁk Camasmie Júnior, Presidente, Claudia Camasmie Ferraretto, Secretária. Deliberações Aprovadas: O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativa ao exercício encerrado em 2016, publicados no DOE e no jornal “O Dia” em 15.10.2019 e de 2017 e 2018, sendo dispensada a sua publicação conforme artigo 294 inciso II, da Lei 6.404/76; Reeleição dos Membros da Diretoria: Procedida à reeleição para o
próximo mandato, veriﬁcou-se através da votação dos Srs. Acionistas que para o triênio compreendido entre 01.05.2018 a
30.04.2021, a diretoria ﬁca assim constituída: Diretor Presidente: Dr. Paulo Tauﬁk Camasmie Junior, brasileiro, casado, arquiteto, RG 3.880.008-1 e CPF 610.160.208-72; Diretor Vice-Presidente: Dra. Claudia Camasmie Ferraretto, brasileira, casada, advogada, RG 4.127.192 e CPF 694.800.958-15, acumulando simultaneamente o cargo de Diretora Gerente; Diretor
Técnico: Dr. Edgard Tamer Camasmie, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 4.123.811 e CPF 698.941.918-00, todos residentes em São Paulo/SP. Fixar os honorários da diretoria até o limite máximo permitido por lei. Os diretores reeleitos tomam
posse neste ato e declaram não estarem impedidos por lei de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, 21.10.2019. Acionistas presentes e Diretores reeleitos: Dr. Paulo Tauﬁk Camasmie Júnior, Dra. Claudia Camasmie Ferraretto, Dr. Edgard Tamer Camasmie. JUCESP nº 566.198/19-8 em 25.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Kenoby Soluções em Recursos Humanos S.A.
CNPJ/MF nº 22.054.024/0001-66 – NIRE 35.300.482.255
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 30 de maio de 2018
Data, Hora e Local: Em 30/05/2018, às 13h00, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Marcel Lotufo Soares; Secretário: Ricardo
Marques Barcelos. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a eleição do Marcel Lotufo Soares, RG nº
32.215.036-X SSP-SP e CPF/MF nº 343.119.428-18, para o cargo de Diretor Presidente, e Jonathan Borges Silva, RG
nº 47.778.582-7 e CPF/MF nº 367.164.238-69, para o cargo de Diretor de Tecnologia; e (ii) ia aprovação do plano anual
de negócios e do orçamento anual propostos pela Diretoria da Companhia para o exercício social de 2018. Deliberações:
O Presidente da Mesa colocou em discussão o item (i) da Ordem do Dia, tendo a unanimidade dos membros do Conselho
de Administração aprovado a eleição do Marcel Lotufo Soares, acima qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da
Companhia, e Jonathan Borges Silva, acima qualificado, para o cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia. Ambos
os diretores ora eleitos terão um mandato de 3 anos a contar da presente data. Os diretores tomam posse nos cargos para
os quais foram eleitos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declaram, expressamente, não
estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei especial, que os impeçam de exercer atividades mercantis.
Colocado em discussão o item (ii) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram unanimemente
pela aprovação do plano anual de negócios e do orçamento anual, ambos para exercício social de 2018, os quais, rubricado
pelos membro do Conselho de Administração, serão arquivados na sede social da Companhia. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 30/05/2018. Assinaturas: Mesa:
Marcel Lotufo Soares – Presidente; Ricardo Marques Barcelos – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 57.574/19-4
em 29/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO - 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095909-58.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique
Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dayse Carvalho de Salles, CPF 956.118.438-91,
que o Condomínio Edifício Perdizes First Class, ajuizou uma Ação de Cobrança, pelo Procedimento
Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 32.842,80 (09/2014), corrigidos monetariamente,
referente às despesas condominiais do apartamento nº 97, do condomínio autor, bem como as que
se vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando
DUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyV
os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador
especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas
SHOR DXWRU $UW  GR 1&3&  6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR D¿[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
da lei. NADA MAIS.
B 01 e 02/11
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1004161-08.2015.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira, Juiz de Direito da 36ª Vara Cível - Foro
Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Laurindo Denis Ferraz Rodrigues, CPF 474.964.790-04 e Inara Debortolli, CPF 568.011.900-59,
que FMC Química do Brasil Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 459.253,30 (out/2016), referente
AOªSALDOªDEVEDORªDOª)NSTRUMENTOª0ARTICULARªDEª#ONTRATOªDEª#ONlSSÍOªEª.OVAÎÍOªDEª$ÓVIDAªEª/UTRASª!VENÎASªEª)NSTRUMENTOª0ARTICULARªDEª
Contrato de Constituição de Fiança Solidária. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias,
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REDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOª PRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSª
NESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ª
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curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente
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I9 Tecnologia da Informação Ltda. - CNPJ 12.837.349/0001-61 - NIRE JUCESP 3523066866-5
Edital de Convocação para Reunião Formal de Sócios
Atendendo o disposto no Artigo 1.071, i, da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, convoco
reunião dos sócios da empresa I9 Tecnologia da Informação Ltda., para o dia 12 de dezembro de
2019, às 10 horas, na sede da sociedade, sita na Avenida Ibirapuera, nº 2033, Indianópolis, 7º andar,
Sala 74A, São Paulo, SP, para realização de reunião extraordinária que tratará da seguinte ordem do
dia: possível exclusão de Sócio por não integralização de capital no prazo notificado.
São Paulo, 29/10/2019. Thiago Teixeira de Bulhões - Administrador
(30, 31/10 e 01/11)
BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 10.608.405/0001-60 - NIRE 35.3.003633591
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos CRI
)LFDPFRQYRFDGRVRV6UV7LWXODUHVGRV&HUWL¿FDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRV ³&5,”) da 66ª Série da 1ª Emissão da
Barigui 6HFXULWL]DGRUD6$ 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
3ª Vara da Família e Sucessões Central/SP. Edital de Publicação de Sentença. Proc. 1085615-05.2018.8.26.0100. O Dr.
Ricardo Cunha de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões Central/SP. Faz saber a todos quantos o edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que foi proferida a sentença: Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de
Antonio de Arruda Ribeiro, brasileiro, casado, aposentado, nascido aos 02/07/1932, Piracicaba/SP, filho de Rufino de Arruda
Ribeiro e Josepha Lima de Arruda, portador de Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 pela CID 10, afetando
todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curadora Alessandra
Perencin de Arruda Ribeiro, brasileira, casada, fonoaudióloga. Em obediência ao § 3º do art. 755 do CPC, serve o dispositivo da
presente sentença como edital, que será afixado em local de costume e publicado na forma da lei.
[01]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSÉ DE OLIVEIRA
SOUZA, REQUERIDO POR TAYANNE GAMA DE SOUZA - PROCESSO Nº1112453-53.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite
Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 11/03/2019 foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA, CPF 014.237.892-53, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Tayanne Gama de Souza. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2019.
[01]
11ª V. Cível – Processo 0063039-45.2012.8.26.0100 Este juízo FAZ SABER a Planalto Serviços E Administração Ltda Me, E outros(as),
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação pelo Procedimento Comum, movida por Valorem Indústria EComércio
De Madeiras E Assessoria Florestal Ltda, aduzindo, em apertada síntese, o descumprimento contratual celebrado entre as partes, razão
pela qual pleiteia a rescisão contratual do contrato, a expedição de ofício ao IBAMA e ao Instituto Estadual de Florestas e, como pedido
alternativo, a condenação da ré à reparação de danos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
PORª%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ª
APRESENTEªDEFESA ªSOBªPENAªDEªREVELIAª.OªSILÐNCIO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOª
PRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª/ªPRESENTEªEDITALªTEMªOªPRAZOªDEªªDIASªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
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 ªSOBREªOªVALORªATUALIZADOªDOªDÏBITO ªOCASIÍOªEMªQUEªOªRÏUªlCARÈª
isento do pagamento das custas processuais, ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
EXECUTIVOª.OªCASOªDEªREVELIA ªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de agosto de 2019.
B 31/10 e 01/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1135993-33.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANA JATOBÁ DE MELO
RODRIGUES, CPF 052.934.828-40 e GILMAR JATOBÁ DE MELO, CPF 061.259.898-52, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação de
Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréu TRIGO DA MOOCA EMPÓRIO DOS PÃES LTDA, para cobrança de R$ 554.694,17
(julho/2018), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 4.063.334. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a
CITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ª
BEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEª
ªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ª
FACULTANDOªAOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISª
CUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ª
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas
PELOªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªª"ªªEª

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
30 - 31/10 - 01/11/2019

jornalodiasp@terra.com.br
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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
Estevão de Macedo e Vanda Mª Rodrigues de Souza - Administradores.
(31/10 e 01, 02/11/2019)

MCAA Arquitetos Ltda. - CNPJ Nº 02.944.669/0001-67 - NIRE 35226280275
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 24.10.2019, 10h00, na sede social, Rua Funchal, 203, conjunto 41, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Carlos Alberto de Azevedo Antunes, Secretária, Nádia Ruiz Pedrique. Deliberações aprovadas: (i) Reduzir o capital social de R$ 1.700.000,00 para R$ 250.000,00, uma redução, portanto, de R$ 1.450.000,00, com o consequente cancelamento de 1.450.000 quotas no valor de R$ 1,00
cada uma, da seguinte forma: (a) do sócio Carlos Alberto de Azevedo Antunes são canceladas 1.392.000 quotas, e
(b) da sócia Nádia Ruiz Pedrique são canceladas 58.000 quotas. A restituição aos sócios em razão de suas quotas
ora canceladas será feita em moeda corrente nacional, bens ou direitos; (ii) Alteração da Cláusula 5ª do Contrato
Social: “Cláusula 5ª: O capital social, expresso em moeda corrente nacional, é de R$ 250.000,00, dividido em
250.000 quotas iguais no valor nominal de R$1,00 cada uma, totalmente subscrito e já integralizado em moeda
corrente, assim distribuído entre os sócios: (i) Carlos Alberto de Azevedo Antunes, detentor de 240.000 quotas, no
valor total de R$ 240.000,00, representativas de 96% do capital social, e (ii) Nádia Ruiz Pedrique, detentora de
10.000 quotas, no valor total de R$ 10.000,00, representativas de 4% do capital social.”; e (iii) Consolidação do
Contrato Social. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 24.10.2019. Sócios: Carlos Alberto de
Azevedo Antunes e Nádia Ruiz Pedrique.

Jornal O DIA SP
SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55 - NIRE 35.300.439.198
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada,
em segunda convocação, no dia 06/11/2019, às 7:00 horas, na sede social da Companhia, em Barueri,
SP, na Rua Francisco de Melo Palheta, 327, sala 04, Bairro Jardim dos Camargos, CEP 06410-120,
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) prestação de contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
findos em 31.12.2018; (b) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado
em 31.12.2018; Na forma do disposto no artigo 133, caput e §5º da Lei 6.404/76, os documentos
pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGO encontram-se disponíveis aos Srs. Acionistas,
para consulta, na sede social da Companhia. Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia
Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. A presente
Assembleia Geral Ordinária será instalada com qualquer número de acionistas presentes, uma vez que
está sendo realizada em segunda convocação, tendo em vista a não verificação, na Assembleia Geral
Ordinária de 31/10/2019, do quórum de instalação exigido no artigo 125 da Lei das Sociedades por
Ações para que pudessem ser deliberadas. Barueri, 31/10/2019. A Diretoria.
(01, 02 e 05/11/2019)

Processo nº: 0253277-12.2018.8.19.0001 - Tipo do Movimento: Publicação de Edital - Descrição: EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de trinta
dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Gilberto de Mello Nogueira Abdelhay Junior - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara de Família da Comarca da
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo, que funciona a Avenida Erasmo Braga, 115 240-D/244 Lâm I 2ºan CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2368 e-mail:
cap01vfam@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges / Família, de
nº 0253277-12.2018.8.19.0001, movida por XENOCRATES MIRANDA CALMON DE AGUIAR, CPF nº: 002.312.317-68, RG nº: 017588030-1 e REGINA
MARIA CASTRO DE AGUIAR, CPF nº: 062.337.327-00, RG nº: 01308970-1, objetivando divulgar a alteração de regime de bens dos requerentes e
citar eventuais interessados para contestarem o pedido, na forma do artigo 734, §1º do CPC e. bem como, na forma do artigo 257, § único do
CPC . Assim, pelo presente edital CITA eventuais interessados para contestarem o pedido, na forma do artigo 734, §1º do CPC, para no prazo de
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados
(Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel(éis), será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, dezoito de outubro do ano de dois mil e dezenove. Eu, ____ Julio César Oliveira Lopes - Subst. do Resp.
pelo Expediente - Matr. 01/24139, digitei. E eu, ____ Julio Cesar Oliveira Lopes - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/24139, o subscrevo.

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

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
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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. Est ando 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 SAMUELTOZETTO, 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

Serasa S.A.

CNPJ/MF nº 62.173.620/0001-80 - NIRE Nº 35.300.06256-6
Conselho de Administração Ata de 18 de Outubro de 2019
Aos 18.10.2019, reuniu-se na sede da companhia, às 14h00, em 1ª convocação, e às 14h15, em 2ª convocação, o Conselho
de Administração da Serasa S.A., com a presença dos Conselheiros Srs. José Luiz Teixeira Rossi e Valdemir Bertolo,
pessoalmente, assim como do Conselheiro Sr. Darryl Scott Gibson, por conferência telefônica, e do Conselheiro Sr. Lloyd Mark
Pitchford, por voto escrito antecipado, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) votar a destinação do lucro líquido
abrangendo a distribuição de dividendos intercalares, referentes ao período de agosto a setembro de 2019 e (ii) outros
assuntos. Assumiu a presidência dos trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da
Companhia, Sr. José Luiz Teixeira Rossi, para conduzir os trabalhos, com a anuência de todos os Conselheiros presentes.
Deliberado e colocado em votação o primeiro item da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos,
a proposta de destinação do lucro líquido, abrangendo a distribuição dos dividendos intercalares apurados nas demonstrações
ﬁnanceiras da Serasa S.A., relativamente ao período de agosto a setembro de 2019, de acordo com a Proposta de Declaração
de Dividendos Intercalares e Pagamento de Dividendos Intercalares datada de 09.10.2019. Ausência justiﬁcada do Sr. Kerry
Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração, bem como do Sr. Anthony David Reeves - Conselheiro. Os trabalhos
foram secretariados pela Sra. Renata Quiroga Chate. Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente do Conselho de
Administração ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo outras manifestações, o Vice-Presidente
agradeceu aos Senhores Conselheiros o comparecimento e encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada
conforme, é assinada por todos. Mesa: José Luiz Teixeira Rossi – Presidente; Renata Quiroga Chate – Secretária. Conselheiros
presentes: Sr. José Luiz Teixeira Rossi – Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Srs. Valdemir Bertolo, Darryl Scott
Gibson e Lloyd Mark Pitchford - Conselheiros. Certiﬁco que esta é a cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Renata Quiroga
Chate - Secretária. JUCESP nº 557.935/19-2 em 23.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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.

São Paulo, sexta-feira, 1º de novembro de 2019
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital de convocação ficam as entidades filiadas em dia
com as anuidades e de conformidade com os Artigos 14; 15; 16; 17;
18; 19; dos Estatutos da FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ
convocados a participarem da Assembléia Geral Ordinária a participarem
da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 03 de Dezembro
(terça-feira) de 2.019, as 08h00min, em primeira Convocação e em
Segunda e última convocação 1 (uma) hora após, ou seja, as 09h00min,
com qualquer número de representantes, na Avenida Paulista 807, 23º
andar, conjunto 15, Cerqueira César, São Paulo, CEP 01311-100, na
cidade de São Paulo - SP, para discutirem e aprovarem a seguinte.
ORDEM DO DIA: Composição da Mesa (Art. 17; § 7º); Leitura e
Aprovação da Ata da Assembléia Anterior; Aprovação do Relatório
Financeiro, Administrativo e Desportivo da diretoria e o parecer do
Conselho Fiscal relativo às contas e ao balanço financeiro dos exercícios
de 2.017 e 2.018 (Art. 19, alínea “b”). A Assembléia Geral instalar-seá em primeira convocação com a presença da maioria simples dos
representantes das filiadas ou em segunda convocação, uma hora
após, com a presença de qualquer número de representantes (Art.17,
§ 6º). São Paulo, 1º de Novembro de 2.019. Henrique Eric Salama –
Presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação e de conformidade com o Artigo
49º dos Estatutos da FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ, Declaro
aberto o processo eleitoral da FPX para o mandato do biênio 2.020/
2.021. Ainda pelo presente edital, ficam as Entidades filiadas em dia
com as anuidades e em conformidade com os Artigos 11º; 14º; 15º;
16º, 17º, 19º, 20º, 48º, 50º a 55º dos Estatutos da Federação Paulista
de Xadrez a participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada
no dia 03 de Dezembro (terça-feira) de 2.019, as 10h00min, em primeira
Convocação e em Segunda e última convocação 1 (uma) hora após,
ou seja, as 11h00min, com qualquer número de representantes, na
Avenida Paulista, 807, 23º andar, conjunto 15, Cerqueira César, São
Paulo, CEP 01311-100, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: I-) Composição da mesa (Art. 17º - parágrafo 7º); II-) Leitura e
aprovação da Ata anterior; III-) Discutir e aprovar o Orçamento Anual
de 2020 proposto pela Diretoria (Art. 19º - alínea “c”); IV-) Eleição dos
Representantes das Filiadas para composição do Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação Paulista de Xadrez (Art. 19º - alínea “o”); V-)
Eleição e Posse do Presidente e Vice-Presidentes da Diretoria e dos 6
(seis) membros do Conselho Fiscal para o Biênio 2.020/2.021, em
conformidade com os Artigos 19 alínea “a”, 48, 50 e 51. O Registro das
chapas deverá ser feito obrigatoriamente a Rua dos Macunis 136,
Pinheiros – CEP 05444-001, São Paulo, no dia 26 de novembro (terçafeira) de 2.019, das 10h00min às 15h00min do corrente ano. São
Paulo, 1º de novembro de 2.019. Henrique Eric Salama – Presidente.
01, 04 e 05/11

REC LOG 2 S.A.

CNPJ/MF nº 12.980.045/0001-59 - NIRE nº 35.3.0038669-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de Outubro de 2019
Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2019, às 8h15min, na sede social da Companhia, localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04543000. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença
de Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme
disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Jorge Carlos Nuñez; Secretário: Bruno Sampaio Greve.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrao}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(ii) deliberação sobre a destinação do
OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR(iii) a redução de capital social da Companhia no valor de R$13.932.900,24 (treze milhões, noveFHQWRVHWULQWDHGRLVPLOQRYHFHQWRVUHDLVHYLQWHHTXDWURFHQWDYRV GDVHJXLQWHPDQHLUD D  FLQFRPLOK}HV
VHWHFHQWRVHXPPLOQRYHFHQWRVUHDLVHYLQWHHTXDWURFHQWDYRV SDUDDEVRUomRGHSUHMXt]RVH E 5 RLWR
milhões, duzentos e trinta e um mil reais) para restituição em moeda corrente nacional aos acionistas; (iv)VXMHLWDjDSURYDomR
GDPDWpULDFRQVWDQWHGRLWHP³LLL´GDRUGHPGRGLDDFRQVHTXHQWHDOWHUDomRGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDH
(v)VXMHLWDjDSURYDomRGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGRLWHQVDFLPDDDXWRUL]DomRSDUDTXHD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDWRPHWRGDV
as medidas necessárias à efetivação das matérias ora deliberadas. Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram, por
unanimidade: (i) $SURYDUREDODQoRSDWULPRQLDOHGHPDLVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHSXEOLFDGRVHPGHMXOKRGHQRVSHULyGLFRV2'LDH'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH6mR
3DXOR TXH VHJXHP DQH[RV j SUHVHQWH DWD 5HJLVWUDU TXH D SUHVHQoD GH UHSUHVHQWDQWH GRV$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV IRL
GLVSHQVDGDSHORVDFLRQLVWDVSUHVHQWHVEHPFRPR¿FDVDQDGDDIDOWDGHSXEOLFDomRGHDQ~QFLRVRXHYHQWXDOLQREVHUYkQFLD
dos prazos, conforme parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. (ii) &RQVLJQDUTXHROXFURDSXUDGRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQcerrado em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$ 11.616.334,17 (onze milhões, seiscentos e dezesseis mil, trezentos
HWULQWDHTXDWURUHDLVHGH]HVVHWHFHQWDYRV VHUiLQWHJUDOPHQWHXWLOL]DGRSDUDDDEVRUomRGHSUHMXt]RUHVXOWDQWHGHH[HUFtFLRV
VRFLDLVDQWHULRUHVQRPHVPRYDORUGHIRUPDTXHQmRKDYHUiGLVWULEXLomRGHOXFURVSHOD&RPSDQKLD(iii) Aprovar a redução
do capital social da Companhia, no montante de R$13.932.901,00 (treze milhões, novecentos e trinta e dois mil, novecentos
e um reais), mediante o cancelamento de 13.932.901 (treze milhões, novecentas e trinta e duas mil e novecentas e uma)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, da seguinte maneira: (a) R$ 5.701.900,24 (cinco milhões, setecentos e
XPPLOQRYHFHQWRVUHDLVHYLQWHHTXDWURFHQWDYRV SDUDDEVRUomRGHSUHMXt]RVH E 5 RLWRPLOK}HVGX]HQWRV
e trinta e um mil reais e setenta e seis centavos) para restituição em moeda corrente nacional aos acionistas por considerá-lo
excessivo; passando dos atuais R$130.872.116,00 (cento e trinta milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e dezesseis
UHDLV SDUDRYDORUGH5 FHQWRHGH]HVVHLVPLOK}HVQRYHFHQWRVHWULQWDHQRYHPLOGX]HQWRVHTXLQ]HUHDLV 
A parcela no montante total de R$ 8.231.000,76 (oito milhões, duzentos e trinta e um mil reais e setenta e seis centavos) a
VHUUHVWLWXtGDDRVDFLRQLVWDVVHUiHIHWXDGDGDVHJXLQWHIRUPD D DRDFLRQLVWDProsperitas III Real Estate - Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaRYDORUGH5 TXDWURPLOK}HVFHQWRHQRYHQWDHVHWHPLOHRLWRFHQWRV
e dez reais e trinta e nove centavos); e (b) ao acionista PREP III Industrial Co-Investment, L.P., o valor de R$4.033.190,37
TXDWURPLOK}HVWULQWDHWUrVPLOFHQWRHQRYHQWDUHDLVHWULQWDHVHWHFHQWDYRV (iv) &RPRFRQVHTXrQFLDGDUHGXomRGRFDSLWDO
VRFLDOGD&RPSDQKLDRUDDSURYDGRDSURYDPDDOWHUDomRGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOTXHSDVVDUiDYLJRUDUFRPDVHJXLQWH
nova redação: “Artigo 5º - O capital Social da Companhia é de R$116.939.215,00 (cento e dezesseis milhões, novecentos e
WULQWDHQRYHPLOGX]HQWRVHTXLQ]HUHDLV HGLYLGLGRHP FHQWRHGH]HVVHLVPLOK}HVQRYHFHQWDVHWULQWDHQRYH
PLOHGX]HQWDVHTXLQ]H Do}HVRUGLQiULDVWRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO´ Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do
GRDUWGD/HLGDV6$TXHOLGDHDFKDGDFRQIRUPHIRLSRUWRGRVRVSUHVHQWHVDVVLQDGD(VWDDWDpFySLD¿HOGDTXH
VHHQFRQWUDODYUDGDHPOLYURSUySULRGD&RPSDQKLD6mR3DXORGHRXWXEURGHJorge Carlos Nuñez - Presidente,
Bruno Sampaio Greve - Secretário.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003381-11.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS
MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) MARIA GERALDA RUAS DOS SANTOS
OLIVEIRA, RG 87461985, CPF 953.618.398-68, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de BANCO DO BRASIL S/A, tendo como correús N&W Comércio de Presentes Ltda Epp,
Wladimir de Oliveira e Narcisa Antonia Gamoski, alegando em síntese: firmou contrato de abertura de crédito
em conta corrente – BB Giro Cartões sob nº 149.403.225 com empresa N&W Comércio de Presentes Ltda
EPP em sua conta corrente nº 000.014.835-2, com limite fixo de R$ 99.000,000, figurando a requerida supra
como fiadora. Os requeridos foram notificados para pagarem o saldo devedor, mas permaneceram inertes,
pelo que requereu a cobrança do valor de R$ 65.659,53, valor atribuído à causa. Encontrando-se a corré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, p ara os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019.
01 e 02/11
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 30/
10/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: B50739 - CONTRATO: 1108605141050 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1086-ITAQUERA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA PERSEU, 181 E 199 / APARTAMENTO 202, 2°
ANDAR , CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA, LOTE 7 A 23 E LOTES 1 A 6 E 44 A
56, QUADRA 41, RESIDENCIAL CRUZEIRO DO SUL, SECÇÃO IV, EDIFICIO
POLLUX, CIDADE SATELITE SANTA BARBARA , ITAQUERA , SÃO PAULO - SP
ELPIDIO GALHARDO, BRASILEIRO, APOSENTADO, CPF 456.002.878-87 CI:
1.785.653 SSP CASADO(A) COM HELENICE GERBATI GALHARDO, BRASILEIRO,
CPF 390.145.908-14 CI: 6.378.944 SSP
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
30 - 31/10 - 01/11/2019

São Paulo, sexta-feira, 1º de novembro de 2019
COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

Jornal O DIA SP
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EDITAL
A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB informa
que depois de adotadas as medidas de convocação / intimação para regularização dos
contratos abaixo e, passando o prazo estipulado de 30 (trinta) dias corridos após a publicação
do presente Edital que se deu em 24/10/2019, sem que tenham sido regularizadas as
pendências anteriormente descritas, os contratos estão rescindidos / resolvidos de
pleno direito, para mais nada reclamarem contra a COHAB-SP, sendo eles: Contrato
nº 1116.0011.0141, mutuária, Dirce Alberguini do Nascimento, brasileira, casada, maior,
SUR¿VVmR,QGXVWULiULD5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGD
QHVWD&DSLWDOj5XD-XL]GR0DWR$SWR%/$LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO
-RVH%RQLIDFLR&(3Contrato nº 1116.0011.0141, mutuário, Jaime Gonçalves
do NascimentoEUDVLOHLURFDVDGRPDLRUSUR¿VVmR0HWDO~UJLFR5*66363
H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD-XL]GR0DWR
$SWR%/$LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO-RVH%RQLIiFLR&(3Contrato
nº 1130.0012.0325, mutuário, Milton Montera JuniorEUDVLOHLURFDVDGRPDLRUSUR¿VVmR
6XSHUYLVRU&RQWiELO5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGR
QHVWD&DSLWDOj$YHQLGD3URIHVVRU-RmR%DWLVWD&RQWL$SWR%/(LQWHJUDQWHGR
&RQMXQWR +DELWDFLRQDO -RVH %RQLIiFLR &(3   Contrato nº 1130.0012.0325,
mutuária, Maria de Fátima da Silva MonteraEUDVLOHLUDFDVDGDPDLRUSUR¿VVmR6HFUHWiULD
5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj
$YHQLGD3URIHVVRU-RDR%DWLVWD&RQWL$SWR%/(LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO
-RVH%RQLIiFLR&(3Contrato nº 1302.0028.0018, mutuária, Beti dos Santos
GardinoEUDVLOHLUDYL~YDPDLRUSUR¿VVmR$WHQGHQWHGH(QIHUPDJHP5*663
63H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj$YHQLGDGRV7H[WHLV
 LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO 6DQWD (WHOYLQD &(3   Contrato
nº 1304.0003.0433, mutuária, Neusa dos Santos EUDVLOHLUD VROWHLUD PDLRU SUR¿VVmR
$XW{QRPD5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD
&DSLWDOj5XD5DIDHO'HOOD0RQLFD$SWR%/&LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO
&LGDGH7LUDGHQWHV&(3Contrato nº 1304.0003.0433, mutuário, Isaias Angelo
de OliveiraEUDVLOHLURVROWHLURPDLRUSUR¿VVmR(VWRTXLVWD5*66363H&3)
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj5XD5DIDHO'HOOD0RQLFD
$SWR%/&LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO&LGDGH7LUDGHQWHV&(3
Contrato nº 1304.0003.0521, mutuária, Leda de Fátima Alves, brasileira, desquitada, maior,
SUR¿VVmR3DMHP5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGD
QHVWD&DSLWDOj5XD5DIDHO'HOOD0RQLFD$SWR%/$&(3Contrato
nº 1310.0018.0322, mutuário, Francisco Vanildo VieiraEUDVLOHLURFDVDGRPDLRUSUR¿VVmR
(QFDQDGRU5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD
&DSLWDOj5XD)UDQFLVFR-RVH9LDQD$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO
&LGDGH 7LUDGHQWHV &(3   Contrato nº 1310.0018.0322, mutuária, Maria do
Socorro VieiraEUDVLOHLUDFDVDGDPDLRU5*66363H&3)
UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGD QHVWD &DSLWDO j 5XD )UDQFLVFR -RVH 9LDQD  $SWR  %/ %
LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO &LGDGH 7LUDGHQWHV &(3   Contrato
nº 1327.0010.0141, mutuário, Antonio Pedro CorreiaEUDVLOHLURFDVDGRPDLRUSUR¿VVmR
3DGHLUR5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD
&DSLWDOj5XD1DVFHUGR6RO$SWR%/$LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD
(WHOYLQD&(3Contrato nº 1327.0010.0141, mutuária, Maria José dos Santos
CorreiaEUDVLOHLUDFDVDGDPDLRUSUR¿VVmR$WHQGHQWHGH(QIHUPDJHP5*
66363 H &3)   UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGD QHVWD &DSLWDOj 5XD 1DVFHU GR
6RO$SWR%/$LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD(WHOYLQD&(3
Contrato nº 1327.0018.0323, mutuário, Ananias Ferreira de Azevedo, brasileiro,
VROWHLUR PDLRU SUR¿VVmR &RUWDGRU 5*   66363 H &3)  
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD1DVFHUGR6RO$SWR&LQWHJUDQWHQR
&RQMXQWR +DELWDFLRQDO 6DQWD (WHOYLQD &(3   Contrato nº 1329.0013.0132,
mutuária, Josefa Penhabel SignoretoEUDVLOHLUDVROWHLUDPDLRUSUR¿VVmR$VFHQVRULVWD
5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj
5XD'RQD(ORiGR9DOOH4XDGURV$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO
6DQWD(WHOYLQD&(3Contrato nº 1329.0013.0132, mutuário, Antonio Clementino
FurtadoEUDVLOHLURVROWHLURPDLRUSUR¿VVmR)XQFLRQiULR3~EOLFR0XQLFLSDO5*
66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD'RQD(ORiGR
9DOOH 4XDGURV  $SWR  %/ % LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO 6DQWD (WHOYLQD
&(3Contrato nº 1331.0005.0433, mutuário, Rogério D’Oliveira, brasileiro,
VROWHLURPDLRU3UR¿VVmR*Ui¿FR5*66363H&3)UHVLGHQWH
HGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD6HQDGRU1HOVRQ&DUQHLUR$SWR%/&LQWHJUDQWH
GR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO&LGDGH7LUDGHQWHV&(3 Contrato nº 1331.0005.0433,
mutuário, Clovis Gama D’Oliveira EUDVLOHLUR FDVDGR PDLRU SUR¿VVmR $SRVHQWDGR
5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj
5XD 6HQDGRU 1HOVRQ &DUQHLUR  $SWR  %/ & LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO
&LGDGH 7LUDGHQWHV &(3   Contrato nº 1333.0019.0443, mutuária, Edelzuita
Rodrigues EUDVLOHLUD FDVDGD PDLRU SUR¿VVmR 'R /DU 5*   66363 H
&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj5XD,JDUDSpÈJXD$]XO
 $SWR  %/ & LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO 6DQWD (WHOYLQD &(3  
Contrato nº 1333.0019.0443, mutuário, Sérgio RodriguesEUDVLOHLURFDVDGRPDLRUSUR¿VVmR
0RQWDGRUGH)HFKDGXUDV5*66363H&3)UHVLGHQWHH
GRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD,JDUDSpÈJXD$]XO$SWR%/&LQWHJUDQWHGRFRQMXQWR
+DELWDFLRQDO 6DQWD (WHOYLQD &(3   Contrato nº 1334.0005.0212, mutuária,
Eloá dos Santos EUDVLOHLUD FDVDGD PDLRU SUR¿VVmR 2¿FLDO GH $GPLQLVWUDomR *HUDO ,
5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj
5XD ,JDUDSp ÈJXD$]XO  $SWR  %/ % LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO 6DQWD
(WHOYLQD&(3Contrato nº 1334.0005.0212, mutuário, Nelson dos Santos,
EUDVLOHLURFDVDGRPDLRUSUR¿VVmR9HQGHGRU5*66363H&3)
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD,JDUDSpÈJXD$]XO$SWR%/%
LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO 6DQWD (WHOYLQD &(3   Contrato
nº 1334.0005.0212, mutuária, Andrea Aparecida dos Santos, brasileira, separada, maior,
SUR¿VVmR ([HFXWDQWH 2SHUDFLRQDO 5*   66363 H &3)  
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj5XD,JDUDSpÈJXD$]XO$SWR%/%LQWHJUDQWH
GR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD(WHOYLQD&(3 Contrato nº 1340.0003.0123,
mutuária, Suely Aparecida da Silva LuzEUDVLOHLUDFDVDGDPDLRUSUR¿VVmR$WHQGHQWHGH
(QIHUPDJHP5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD
&DSLWDOj5XD$UURLR,WDSHYL$SWR%/&LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD
(WHOYLQD&(3Contrato nº 1340.0003.0123, mutuário, Djalma Luz, brasileira,
FDVDGD PDLRU SUR¿VVmR$OPR[DULIH 5*   66363 H &3)  
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD$UURLR,WDSHYL$SWR%/&LQWHJUDQWH
GRFRQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD(WHOYLQD&(3Contrato nº 1341.0011.0411,
mutuário, Manoel Jose dos Santos EUDVLOHLUR FDVDGR PDLRU SURILVVmR 7D[LVWD
5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj
5XD 0RLVpV GH &RUHQD  $SWR  %/$ LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO 6DQWD
(WHOYLQD&(3Contrato nº 1341.0011.0411, mutuária, Maria José Cirino dos
Santos EUDVLOHLUD FDVDGD PDLRU SUR¿VVmR $WHQGHQWH 5*   66363 H
&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj5XD0RLVpVGH&RUHQD
 $SWR  %/ $ LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO 6DQWD (WHOYLQD &(3  
Contrato nº 1341.0013.0141, mutuária, Fátima Roque de Macedo, brasileira, solteira, maior,
SUR¿VVmR'LDULVWD5*6633$H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGD
QHVWD&DSLWDOj5XD0RLVpVGH&RUHQD$SWR%/$LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO
6DQWD (WHOYLQD &(3   Contrato nº 1342.0011.0213, mutuário, Ronaldo de
OliveiraEUDVLOHLURFDVDGRPDLRUSUR¿VVmR,QVSHWRUGH4XDOLGDGH5*663
63H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD'DQWH$OGHULJR
 $SWR  %/ & LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO 6DQWD (WHOYLQD &(3  
Contrato nº 1342.0011.0213, mutuária, Iolanda Eugênio de Oliveira, brasileira, casada,
PDLRU SUR¿VVmR 'R /DU 5*   66363 H &3)   UHVLGHQWH H
GRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj5XD'DQWH$OGHULJR$SWR%/&LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR
+DELWDFLRQDO 6DQWD (WHOYLQD &(3   Contrato nº 1344.0004.0212, mutuário,
Carlos Roberto dos Santos EUDVLOHLUR FDVDGR PDLRU SUR¿VVmR (OHWULFLVWD GH $XWRV
5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj
5XD&ULVWLDQR/REH$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD(WHOYLQD
&(3   Contrato nº 1345.0003.0212, mutuário, Raimundo Nonato da Silva,
EUDVLOHLUR FDVDGR PDLRU SUR¿VVmR $PEXODQWH $XW{QRPR 5*   66363 H
&3)   UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QHVWD &DSLWDO j 5XD 2OLYHLUD 5RPD 
$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD(WHOYLQD&(3Contrato
nº 1345.010.0322, mutuário, Sidney Carneiro FrancoEUDVLOHLURFDVDGRPDLRUSUR¿VVmR
%DQFiULR5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD
&DSLWDOj5XD(GXDUGR6DQFKHV$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO
6DQWD (WHOYLQD &(3   Contrato nº 1345.0010.0322, mutuária, Rosangela
Paternostre C. FrancoEUDVLOHLUDFDVDGDPDLRUSUR¿VVmR'R/DU5*663
63H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj5XD(GXDUGR6DQFKHV
$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD(WHOYLQD&(3
Contrato nº 1346.0011.0432, mutuário, José Jorge de Souza, brasileiro, solteiro, maior,
SUR¿VVmR&RUUHWRU5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGR
QHVWD&DSLWDOj5XD2OLPSLD0RQWDQL$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR6DQWD
(WHOYLQD&(3Contrato nº 1346.0012.0132, mutuário, Deniz Solano de Almeida,
EUDVLOHLURVROWHLURPDLRUSUR¿VVmR$WHQGHQWHGH(QIHUPDJHP5*66363H
&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD2OLPSLD0RQWDQL
$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD(WHOYLQD&(3Contrato
nº 1346.0012.0132, mutuário, Jailson Felix BezerraEUDVLOHLURVROWHLURPDLRUSUR¿VVmR
$MXGDQWH*HUDO5*[66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGR
QHVWD&DSLWDOj5XD2OLPSLD0RQWDQL$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO
6DQWD(WHOYLQD&(3Contrato nº 1348.0004.0332, mutuário, Bernardino Duarte
de Oliveira EUDVLOHLUR VROWHLUR PDLRU SUR¿VVmR PRWRULVWD 5*   66363 H
&3)   UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QHVWD &DSLWDO j 5XD 9DU]HD 1RYD  
$SWR%/%LQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO6DQWD(WHOYLQD&(3Contrato
nº 1509.0030.0022, mutuário, José Benigno Neves Trindade, brasileiro, casado, maior,
SUR¿VVmR2SHUDGRUGH0iTXLQDV5*66363H&3)UHVLGHQWH
HGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD)ORULR=DFFDULLQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO
-DUGLP6mR3DXOR&(3Contrato nº 1509.0030.0022, mutuária, Maria de Lurdes
Oliveira TrindadeEUDVLOHLUD&DVDGDPDLRU5*66363H&3)
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD&DSLWDOj5XD)ORULR=DFFDULLQWHJUDQWHGH&RQMXQWR
+DELWDFLRQDO-DUGLP6mR3DXOR&(3Contrato nº 1605.0023.0021, mutuário,
Jandir Leandro de FreitasEUDVLOHLURFDVDGRPDLRUSUR¿VVmR3LQWRU5*663
63H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGR1HVWD&DSLWDOj5XD&LJDUURGH3DOKD
 LQWHJUDQWH GR &RQMXQWR +DELWDFLRQDO &LGDGH7LUDGHQWHV &(3   Contrato
nº 1605.0023.0021, mutuária, Maria L~cia da Silva EUDVLOHLUD FDVDGD PDLRU SUR¿VVmR
'R/DU5*66363H&3)UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWD
&DSLWDOj5XD&LJDUURGH3DOKDLQWHJUDQWHGR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO&LGDGH7LUDGHQWHV
&(3   Contrato nº 3202.0007.0331, mutuário, Vanderlei Nemes, brasileiro,
VROWHLUR PDLRU SUR¿VVmR *DUoRQ 5*   66363 H &3)  
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQHVWD&DSLWDOj5XD,JDUDSHGD%HOD$XURUD$SWR$LQWHJUDQWH
GR&RQMXQWR+DELWDFLRQDO&LGDGH7LUDGHQWHV&(3
6mR3DXORGH2XWXEURGH
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DAS DORES
OLIVEIRA ALVES, REQUERIDO POR ROSANA ALVES - PROCESSO Nº1038801-72.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Simon de Paula
Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 25/04/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DAS DORES OLIVEIRA ALVES, CPF 163.835.138-42,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Rosana Alves. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e
afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2019
[01]

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, Colinas De Inhandjara, Itupeva/
SP.
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
SED:B37487
30 - 31/10 - 01/11/2019

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Kenoby Soluções em Recursos Humanos S.A.

(sucessora por incorporação de Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017)
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª E 17ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Titulares dos CRI”, “Emissão”, e “Securitizadora” respectivamente), nos termos da
cláusula 12.1, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª
Série (“Termo de Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI,
a realizar-se no dia 22 de novembro de 2019, às 11:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo –
SP, para deliberar sobre: (i) a realização, ou não, de aporte, pelos titulares dos CRI, do montante necessário à
recomposição do Fundo de Liquidez (conforme deﬁnido no Termo de Securitização), utilizado para fazer frente às
despesas da Emissão, conforme deliberação da assembleia geral extraordinária dos titulares dos CRI realizada em 02 de
setembro de 2019 (“AGCRI 02/09/2019”), tendo em vista que a Securitizadora identiﬁcou que o Fundo de Liquidez não
possui recursos suﬁcientes para fazer frente a todas as despesas do Patrimônio Separado descritos nos Documentos da
Operação; (ii) a aprovação, ou não, (a) dos termos das minutas para formalização de novas garantias complementares,
conforme deliberação formalizada nos itens “vi” e “ix” da ata da AGCRI 02/09/2019, quais sejam: (a.i) cessão ﬁduciária
de direitos creditórios do valor excedente da alienação ﬁduciária do imóvel matriculado sob o número 82.639 perante o
Registro de Imóveis da Comarca de Gravataí/RS (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Remanescentes”); (a.ii) cessão
dos direitos sobre o imóvel objeto de incorporação imobiliária “Apartamento 11. Torre D e vagas de garagem nº 76 (G2)
96/97 (G2) e 106 (G2), em construção, perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula nº 36.683, do 1º Ofício de
Registros de Imóveis da Comarca de Itajaí-SC (“Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Imóvel”); e (a.iii) cessão ﬁduciária
de recebíveis no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a serem pagos até 31 de dezembro de 2020 para
amortização do principal dos CRI Seniores (“Cessão Fiduciária Recebíveis”); e (b) do novo ﬂuxo de pagamento dos CRI,
e dos custos e alterações necessárias à implementação deste novo ﬂuxo nos documentos da Emissão; (iii) as medidas
a serem tomadas, incluindo, mas não se limitando, e conforme deliberado no item “ii” da ata de AGCRI 02/09/2019, a
declaração, ou não, de vencimento antecipado da CCBI e, por consequência, dos CRI, em razão do descumprimento, pela
Devedora, nos meses de abril, maio e junho de 2019, de obrigação pecuniária assumida pela Devedora, na assembleia
geral de titulares realizada em 27/12/2018, nos termos da proposta datada de 21 de dezembro de 2018, na qual a
Devedora se obrigou ao pagamento mensal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nos meses de janeiro a junho de
2019; (iv) as medidas a serem adotadas incluindo, mas não se limitando, ao vencimento antecipado da CCBI, e por
consequência dos CRI, em razão do descumprimento, pela Devedora, da obrigação disposta na cláusula 2.4 “(j)” do
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações da Capa Incorporadora Imobiliária Porto Alegre II SPE S.A.,
Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças, e nas cláusulas 5.1 “(ix)” e 8.1 “(xvii)” da CCBI; (v) alteração do
quórum de instalação e deliberação nas assembleias realizadas em segunda convocação, conforme disposto na
cláusula 12.8 do Termo de Securitização; (vi) a aprovação, ou não, do desdobramento do CRI da Emissão, com
alteração da quantidade de títulos e do respectivo valor unitário, sem prejuízo do atual saldo devedor, e dos custos e
alterações necessárias à implementação do desdobramento ora proposto nos documentos da Emissão; e (vii)
autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e
quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima. A Securitizadora deixa
registrado, que o quórum de instalação, em primeira convocação, é de Titulares dos CRI que representem pelo menos,
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, e o
quórum de deliberação é de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI Seniores em Circulação. Os
titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou
particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos
necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato
social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou
abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eﬁcaz,
solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam
encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (“Agente
Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados
diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência
em relação à data de realização da assembleia, 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, 01 de novembro 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 José da Penha,
s/nº (nº 7 não oficial), casa 07 do projeto, antiga Rua 18, lote 06 da quadra 21, Vila
Silvia, São Paulo - SP, CEP: 03729-150
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:
REINALDO DE SOUZA LIMA, Brasileiro(a), Industriario, CPF 443.230.008-63, CI:
109.385.780-SSP/SP, Casado(a) com FATIMA REGINA LIMA, Brasileiro(a), Do lar,
CPF 010.279.158-92, CI: 11.759.756-SSP/SP.
Informações tel. (11) 932854559 ou Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/
SP
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
SED:A01900
30 - 31/10 - 01/11/2019
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CNPJ/MF nº 22.054.024/0001-66 – NIRE 35.300.482.255
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15 de maio de 2018
Data, Hora e Local: Em 15/05/2018, às 10h00, na sede da Companhia, na Rua Mourato Coelho, nº 90, conjunto 62, São
Paulo-SP. Mesa: Presidente: Sr. Marcel Lotufo Soares; e Secretário: Sr. Ricardo Marques Barcelos. Convocação e Presença:
Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações da Ordem do Dia,
aprovadas por unanimidade de votos: Em AGO, o Presidente da Mesa colocou em discussão o item (i) da Ordem do Dia,
tendo a totalidade dos acionistas aprovado, por unanimidade dos votos proferidos, com abstenção daqueles legalmente
impedidos, e sem ressalvas, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016. Em razão da apuração de prejuízo no exercício social encerrado em
31/12/2016, ficou prejudicada a deliberação do item (ii) da Ordem do Dia, a respeito da destinação do resultado do exercício
referido. Em seguida, colocado em discussão o item (iii) da Ordem do Dia, foram aprovadas pela totalidade dos acionistas,
de forma unânime, com abstenção daqueles legalmente impedidos, e sem ressalvas, as contas dos administradores, o
relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017. Em razão
da apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/2017, ficou prejudicada a deliberação do item (iv) da Ordem
do Dia, a respeito da destinação do resultado do exercício referido. Com relação ao item (v) da Ordem do Dia, foram eleitos
de forma unânime para os cargos de membros do Conselho de Administração da Sociedade os Srs. Daniel Morishita Matumoto, Fabio Gonçalves da Silva Fonseca, Marcel Lotufo Soares, Ricardo Guimarães Filho e Ricardo Marques Barcelos,
todos acima qualificados, para um mandato de 2 anos, a contar da presente data. Os conselheiros tomam posse nos cargos
para os quais foram eleitos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declaram, expressamente, sob
as penas da lei, que não possuem qualquer impedimento por lei especial, que não estão incursos em nenhum crime que os
impeça de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não estão condenados, ou sob efeitos de
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação,
corrupção ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do
§ 2º do art. 149 da LSA, os respectivos endereços acima mencionados serão os locais onde os conselheiros eleitos receberão
citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão. Os acionistas presentes
também definiram que o cargo de Presidente do Conselho de Administração será exercido pelo Sr. Marcel Lotufo Soares.
Em seguida, o Presidente da Mesa colocou em discussão o item (vi) da Ordem do Dia, tendo os acionistas presentes, de forma
unânime, aprovado a fixação da remuneração anual global para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da
Companhia, para o exercício social de 2018, no valor de R$ 500.000,00. Em AGE, o Presidente da Mesa colocou em discussão o item (i) da Ordem do Dia, tendo a unanimidade dos acionistas presentes aprovado a retificação e ratificação da alteração da sede social da Companhia, a qual passou da Rua Sampaio Viana, nº 75, conjunto 705, Paraíso, São Paulo-SP, para a
Rua Mourato Coelho, nº 90, conjunto 62, Pinheiros, São Paulo-SP, aprovada no item único de deliberação da ata da AGE
assinada em 13/04/2016 e registrada perante a JUCESP em 23/05/2016, sob o nº 226.365/16-5. Em seguida, foi deliberado
o item (ii) da Ordem do Dia, tendo os acionistas presentes, de forma unânime, aprovado a alteração da sede social da
Companhia da Rua Mourato Coelho, nº 90, conjunto 62, Pinheiros, São Paulo-SP, para a Rua Casa do Ator, nº 919, 1º andar,
Vila Olímpia, São Paulo-SP. Em vista de tal aprovação, os acionistas aprovaram a alteração do Artigo 2º do estatuto social da
Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º – A Companhia tem sede na Rua Casa do Ator,
nº 919, 1º andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, podendo, a critério e por deliberação da Diretoria, abrir, transferir ou encerrar
filiais, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional e no exterior.” Em
relação ao item (iii) da Ordem do Dia, os acionistas presentes, de forma unânime, ratificaram o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado e nos termos do Artigo 7º do estatuto social da Companhia e Artigos 166,
inciso II, e 168, da LSA, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 29/08/2017, no
valor de R$ 758,00, mediante a emissão de 758 novas ações ordinárias. Em virtude de tal aumento, o capital social da
Companhia passou, portanto, de R$ 36.004,00 para R$ 36.762,00, dividido em 36.762 ações, sendo 30.758 ações ordinárias
e 6.004 ações preferenciais classe A, todas nominativas e sem valor nominal. O capital autorizado da Companhia passou, por
sua vez, de um limite de emissão de até 3.889 novas ações ordinárias e/ou preferenciais classe A para um limite de emissão
de até 3.131 novas ações ordinárias e/ou preferenciais classe A. A alteração dos Artigos 5º, caput, e 7º, caput, do estatuto
social da Companhia será deliberada no item “vii” a seguir. Colocado em votação o item (iv) da Ordem do Dia, a unanimidade
dos acionistas presentes aprovou o aumento do capital social da Companhia de R$ 36.762,00 para R$ 42.522,00, um aumento,
portanto, de R$ 5.760,00, mediante a emissão de 5.760 novas ações, sendo 4.081 novas ações ordinárias e 1.679 novas
ações preferenciais classe A, com, (a) direito irrestrito a voto e (b) prioridade no reembolso do capital social no montante de
R$ 146,58 por ação preferencial classe A, sendo todas as novas ações ordinárias e ações preferenciais classe A referidas
nominativas e sem valor nominal, e emitidas pelo preço de emissão de R$ 146,58 por ação, dos quais 1,00 será destinado
ao capital social e R$ 145,58 serão destinados à reserva de capital. As ações ora emitidas foram subscritas e serão integralizadas mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital, nos termos dos boletins de subscrição
que integram a presente ata como Anexo I. Em seguida, foi deliberado o item (v) da Ordem do Dia, tendo os acionistas presentes, de forma unânime, aprovado o aumento do capital autorizado da Companhia, para permitir o aumento do capital social,
independentemente de reforma estatutária, até o limite de 14.940 novas ações. Os aumentos de capital dentro do limite de
capital autorizado serão aprovados pelo Conselho de Administração, mediante a emissão de ações ordinárias ou ações preferenciais classe A da Companhia, ou opções de compra ou bônus de subscrição de quaisquer dessas ações. Ato contínuo,
colocado em deliberação o item (vi) da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram, de forma unânime, pela aprovação do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, em conformidade com o disposto
no Artigo 168, § 3º da LSA, e na forma proposta pela Administração, conforme consta do documento que, assinado e rubricado
pela mesa, integra a presente ata como seu Anexo II para todos os efeitos de direito. Em virtude da aprovação do item “vi”
da presente deliberação, o Conselho de Administração da Companhia fica desde já autorizado a tomar todas e quaisquer
medidas e a praticar todos os atos e providências necessários à formalização e à execução de todas as obrigações previstas
no Plano de Opção da Companhia, incluindo, mas sem se limitar ao registro de todo e qualquer ato a eles relacionado perante
a JUCESP. Em decorrência da aprovação dos itens “iii” a “v” da Ordem do Dia, foi deliberado o item (vii) da Ordem do Dia,
tendo os acionistas, de forma unânime, aprovado a alteração do caput dos Artigos 5º e 7º do estatuto social da Companhia,
os quais passam a vigorar com as seguintes redações: “Artigo 5º – O capital social da Companhia é de R$ 42.522,00, dividido
em 42.522 ações, sendo 34.839 ações ordinárias e 7.683 ações preferenciais classe A, todas nominativas e sem valor
nominal e já totalmente integralizadas.” “Artigo 7º – Independentemente de reforma estatutária, a Companhia está autorizada
a aumentar o capital social, até o limite de 14.940 novas ações, mediante deliberação do Conselho de Administração.” Após,
o Presidente da Mesa colocou em discussão o item (viii) da Ordem do Dia, tendo sido avaliado o projeto do novo estatuto
social da Companhia, com seu novo Artigo 2º e o novo caput para os seus Artigos 5º e 7º, que, após análise e considerações
dos acionistas presentes, foi unanimemente aprovado na sua íntegra e sem quaisquer ressalvas e incorporado à presente ata
como seu Anexo III. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade
pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio. Assinaturas: Mesa: Marcel Lotufo
Soares (Presidente); e Ricardo Marques Barcelos (Secretário). Acionistas Presentes: Duxx Participações e Consultoria
Ltda., Havik Recursos Humanos Especializados Ltda., Marcel Lotufo Soares, Ricardo Marques Barcelos e Ricardo
Paiva do Prado Silva. São Paulo, 15/05/2018 Mesa: Marcel Lotufo Soares – Presidente da Mesa; Ricardo Marques Barcelos – Secretário da Mesa. Conselheiros Eleitos: Daniel Morishita Matumoto; Fabio Gonçalves da Silva Fonseca; Marcel
Lotufo Soares; Ricardo Guimarães Filho; Ricardo Marques Barcelos. JUCESP – Registrado sob o nº 57.572/19-7 em
29/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0176584-35.2008.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). AdilsonAparecido
Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SILVIA PEDROSSIAN CANDIDO COELHO (CPF
338.930.631-53), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 11.313,23 (julho/2008), representado pela nota fiscal de serviço nº 100.110, da
qual totalizou um débito remanescente no valor de R$ 8.044,68, não pago, decorrente do termo de
responsabilidade com assunção de dívida firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares
prestados. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei
01 e 02/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213029-18.2009.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESARAUGUSTO
VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PAULINA MODAS LTDA. (CNPJ: 33.056.052/0001-39)
na pessoa de seus representantes legais, DANIEL FERREIRA BARBOSA (CPF 052-807.217-00) e MONICA
CAVALCANTE TAVARES (CPF 079.137.717-20), que MASSA FALIDA DO BANCO ROYAL DE
INVESTIMENTO S/A ajuizou uma AÇÃO MONITÓRIA, objetivando o recebimento da quantia de R$94.910,82
(novembro/2019) a qual deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, corrigida e acrescida de
encargos legais, decorrente do contrato de abertura de crédito fixo – FINAME/BNDES (BN-272), firmado
entre as partes e não honrado. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito (ficando isento de custas processuais, acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito, art. 701 do CPC), ou ofereçam embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
01 e 02/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.PROCESSO Nº 1021573-09.2016.8.26.0005O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio
Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)DERCI PEREIRA SALGADO, Brasileira,
Casada, RG 20.366.119, CPF147.011.928-56,que lhe foi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento
Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, objetivando o
recebimento da quantia de R$2.665,87 (dezembro/2016), representado pelo contrato de prestação de serviços
educacionais do curso de especialização de nível médio em radioterapia no Instituto de Ensino e Pesquisa
Albert Einstein, contrato este firmado entre as partes, deixando a ré de saldar encargos financeiros do ano
letivo de 2012 - Matricula nº 1202001, referente aos meses de setembro a dezembro de 2012, totalizando um
débito no valor de R$ 1.600,00, não pago. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei.
01 e 02/11
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000662-02.2018.8.26.0006O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr (a). Deborah
Lopes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PINTURACOR & COR (CNPJ 11.415.021/0001-94) na pessoa de
seu representante legal, que CONDOMÍNIO SÃO MARCOS I, ajuizou uma AÇÃO DEPROCEDIMENTO
COMUM, alegando em síntese: que em 04/04/2016, celebrou com a ré um contrato de prestação de serviços,
para execução de reforma geral nas dependências do condomínio, deixando a ré de honrar com o referido
contrato, causando sérios prejuízos ao condômino. Objetivando o autor que seja apresente ação julgada
totalmente procedente, para condenar a ré ao ressarcimento de todas as quantias desembolsadas pelo cond.
autor, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, a fim de indenizar o cond. autor pelos danos
materiais sofridos, bem como a contratação de outro profissional para dar cumprimento parcial às obrigações
contratuais anteriormente avençadas entre o cond. autor e o réu, bem como para condenar a ré ao ressarcimento
da quantia de R$ 200,00,referente ao polimento do automóvel pólo, placa DWM-1046 que, durante a má
execução das obras por parte da ré, deixou respingar tinta no carro de uns dos condôminos, além do
ressarcimento da quantia de R$ 300,00, referente aos três vidros quebrados pela ré do bloco B e C, bem como
ainda para condenar a ré ao pagamento a título de reparação pelos danos morais causados ao cond. autor,
além do pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e das demais cominações legais.
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 (quinze) dias, a fluir
após os 20 (vinte) dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.
01 e 02/11
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Etiene Medeiros disputa a etapa da
Rússia da Copa do Mundo de Natação
Competição será realizada em Kazan nesta semana, entre sexta-feira e domingo (1º a 3), em piscina de 50 metros

Enzo Vidmontiene estreia
em Las Vegas na Rok Cup
Destaque nos EUA em
2019, o jovem Enzo Vidmontiene disputará neste final de semana o ROK The RIO, torneio
em Las Vegas que encerra as
competições organizadas pela
Rok Cup USA, uma das principais ligas do kartismo americano. Campeão brasileiro em
2018 e vencedor do Sunshine
State Karting Challenge nesta
temporada, o piloto de 9 anos
busca mais conquistas, agora na
catego ria Micro Rok.
“Estou em uma evolução
muito boa e nosso principal
objetivo é sempre vencer, então vamos trabalhar bastante para
conseguir o melhor acerto no
kart desde os primeiros treinos.
O ano tem sido bem especial
para mim e vou em busca de
mais um título aqui nos Estados
Unidos”, diz Enzo, que se mudou para os EUA em 2018 após
conquistar o título brasileiro
de kart na categoria Mirim.
Além do título do SSKC
em 2019, Vidmontiene também conquistou vitórias no
Florida Winter Tour e subiu no
pódio no SKUSA. Em outubro
deste ano, Enzo também foi
destaque no Karting Challenge, em Miami, quando fez a
pole e garantiu a vitória nas
duas provas do final de semana. Agora, Vidmontiene terá
será maior desafio dessa par-

Fernando Vanzella e Etiene Medeiros

Supercopa Feminina

Dentil/Praia Clube é o atual campeão
A temporada nacional de clubes terá seu início oficial nesta
sexta-feira (01) com um duelo mineiro pelo título da Supercopa feminina. O Dentil/Praia Clube
(MG), atual campeão, jogará com
o Itambé/Minas (MG), às 21h30,
no ginásio do Sabiazinho, em

Uberlândia (MG). O SporTV 2
transmitirá ao vivo. A partida reunirá duas líberos com passagens
marcantes pela seleção brasileira
nos últimos anos, Suelen, no time
de Uberlândia (MG), e Léia, na
equipe de Belo Horizonte (MG).
A Supercopa promove o due-

lo entre os atuais campeões da
Superliga e da Copa Brasil.
Como o Itambé/Minas é o campeão de ambas as competições,
o adversário da Supercopa será
o Dentil/Praia Clube, que disputou as duas decisões contra o
time de Belo Horizonte (MG).
Na equipe de Uberlândia, a
líbero Suelen espera um duelo
equilibrado e acredita que o público mineiro comparecerá em
bom número no ginásio.
“Será uma decisão entre duas
equipes tradicionais que se enfrentaram bastante na última temporada. Estamos vivendo um
novo momento e acredito que temos tudo para fazer uma boa final. Os dois times mudaram os
respectivos elencos, mas a expectativa é de equilíbrio. Será
muito bom jogar em Uberlândia
e contamos com o apoio dos torcedores”, disse Suelen.
Pelo lado do Itambé/Minas,
que no ano passado ficou com o

título da Superliga, da Copa Brasil e do Sul-Americano de clubes, a líbero Léia falou sobre o
momento atual das duas equipes
mineiras.
“São duas equipes que se conhecem bem e estão no início de
novos trabalhos. O Dentil/Praia Clube tem uma equipe experiente, com
jogadoras de qualidade, e sabemos
que será um jogo difícil. Mudamos
algumas peças em relação a temporada passada e acredito que vamos evoluir bastante ao longo da
temporada. Será uma grande decisão e espero o ginásio lotado em
Uberlândia”, analisou Léia.
A partida também contará
com quatro campeãs olímpicas
em quadra. No Dentil/Praia Clube, a central Walewska e a ponteira Fernanda Garay. No Itambé/
Minas, as bicampeãs olímpicas,
Sheilla e Thaisa.
Os ingressos estão sendo vendidos no site Ingresso Rápido
(www.ingressorapido.com.br).

Jimenez e Cacá Bueno encerram prétemporada do Jaguar I-PACE eTROPHY
Campeão e vice da temporada 2018/ 2019 do Jaguar IPACE eTROPHY, Sérgio Jimenez e Cacá Bueno encerraram
os dois dias de testes de prétemporada com a equipe brasileira nesta quarta-feira em Bedford, na Inglaterra. De acordo
com os pilotos, os treinos foram bastante positivos para se
adaptarem ao novo carro da
temporada 2019/2020.
A principal novidade da temporada será o Attack Mode, sistema em que os pilotos podem
ganhar em torno de 20% a mais
de potência por 2 minutos na
pista, melhorando o tempo de
volta em laté um segundo.
“Foram dois dias de treinos
com quatro sessões no primeiro dia e três sessões no segundo dia onde testamos várias
coisas. Tenho certeza que as
corridas serão ainda mais divertidas para os pilotos e para o
público com a novidade do Attack Mode. Quem conseguir
pegá-lo no trecho específico

Foto/ Jaguar Brazil Racing

Dupla brasileira se revezou no topo da tabela de tempos nos dois dias de testes realizados no Autódromo de Bedford; pilotos
buscam adaptação rápida ao Attack Mode, principal novidade da temporada

Sérgio Jimenez
do traçado, perdendo o menor
tempo possível, poderá ganhar
posições importantes. Os treinos também mostraram que o
carro está mais rápido e gostoso de pilotar”, avalia Cacá, que
venceu três provas e foi vicecampeão na temporada inaugural da categoria.

Assim como na Fórmula E,
o Attack Mode é acionado quando o piloto passa por um determinado trecho do circuito, fora
do traçado ideal. Isso gera
mais potência por um período
de dois minutos. Além de gerar
mais oportunidades de ultrapassagens, as corridas ganharão em

emoção, pois os pilotos terão
mais alternativas estratégicas.
Primeiro campeão mundial
com carros de turismo 100%
elétricos, Sérgio Jimenez também aprovou as mudanças técnicas nos carros. O time brasileiro, que é apoiado por ZEG
Energia Renovável e iCarros,
buscará o bicampeonato nesta
edição.
“Tivemos algumas modificações nas molas da suspensão,
isso deixou os carros mais ariscos, por isso eles estão ainda
melhores para guiarmos. Houveram mudanças também nas
pastilhas de freio e os pneus estão ganhando temperatura um
pouco mais rápido, o que ajuda
bastante nas primeiras voltas”,
diz Jimenez, que conquistou o
título com 9 pódios em 10 corridas na temporada passada.
A segunda temporada do Jaguar I-PACE eTROPHY começará com uma rodada dupla nos
dias 22 e 23 de novembro na
Arábia Saudita.

Enzo Vidmontiene
te final da temporada no ROK
The RIO.
“As últimas etapas dos torneios que disputei foram muito boas e me preparei bem para
chegar na ROK Cup e conseguir um bom resultado. Vou
conhecer uma pista nova em
Las Vegas, então estou ansioso para acelerar e brigar pelas
primeiras posições”, completa Enzo.
Os treinos do ROK The
RIO em Las Vegas começaram
na quarta-feira, enquanto as finais de todas as categorias serão disputadas no sábado (2).

Marcelo Servidone destaca
segurança do carro da Fórmula
Academy Sudamericana
Foto/ Vanderley Soares

Foto/ Mateus Gonçalves

Dentil/Praia Clube e Itambé/Minas
disputam título nesta sexta-feira

Foto/Divulgação

dar continuidade ao treinamento
sem mexer muito no fuso horário e jet-leg. Chegamos na terçafeira em Kazan e na quarta a Etiene já treinou na piscina de competição. Ela vai nadar a partir de
sexta”, explica Fernando Vanzella, treinador da pernambucana.
A etapa russa da Copa do
Mundo de Natação será a segunda disputa internacional de Etiene no ciclo olímpico de Tóquio
2020. A primeira parada foi nos
Jogos Mundiais Militares, com
as disputas de natação realizadas
entre 19 e 23 de outubro. Lá, ela
conquistou duas medalhas, a prata nos 50m costas e o bronze no
4 x 100m livre feminino. Seu
compromisso seguinte será a
sétima etapa da Copa do Mundo
de Natação, em Doha, no Catar,
entre 8 e 10 de novembro.

Foto/Igo Bione

Após competir nos Jogos
Mundiais Militares 2019, em
Wuhan, na China, a nadadora Etiene Medeiros segue no exterior,
onde terá mais um importante
compromisso nesta semana. O
desafio da vez para a pernambucana será a sexta etapa da Copa
do Mundo de Natação, realizada
em Kazan, na Rússia, entre sexta-feira e domingo (1º a 3/11).
A programação contará com
eliminatórias no período da manhã,
a partir das 10h da manhã no horário local, ou seja, com início às 4h
da manhã do Brasil, e as finais iniciadas às 18h, ou seja, a partir de
meio-dia do horário de Brasília.
“Estamos em Kazan após cinco dias de treinos em Barcelona. Fizemos um mini-camp por
lá depois do Mundial Militar. Foi
importante para fazer ajustes e

Marcelo destaca segurança do monoposto
A Fórmula Academy Sudamericana tem como princípio revelar novos talentos para o automobilismo. Pilotos recém-saídos do
kart procuram a categoria por
conta de seu pacote técnico e do
formato esportivo. Porém, competidores mais experientes também observam a Fórmula Academy como uma categoria bastante segura e que dá as condições
adequadas aos pilotos que estão
iniciando no automobilismo. É o
caso de Marcelo Servidone, 43
anos, que viu na categoria uma
importante porta de entrada em
competições de fórmula.
“A Fórmula Academy Sudamericana é a única categoria de
monoposto no Brasil que utiliza
um carro de corrida desenvolvido sob as diretrizes da FIA. Portanto, é um genuíno carro de corrida”, explica Servidone. “Escolhi correr na categoria neste ano
por causa da segurança que o
monoposto passa ao piloto. Além
disso, ele proporciona uma evolução na pilotagem para quem está
começando”, complementa o piloto, que disputou provas na ca-

tegoria Clássicos de Competição e Hot Clássicos.
Servidone ainda destaca o
formato da categoria como uma
importante parte do crescimento dos pilotos. “O campeonato é
bem organizado com etapas em
pistas diferentes, o que proporciona uma evolução mais rápida
ao piloto. A manutenção preventiva dos carros, sempre em ordem, e em caso de algum problema em treinos ou corrida a
equipe técnica tem um tempo de
resposta muito bom. Por fim, a
telemetria e a consultoria após
as atividades de pista permite ao
piloto se desenvolver de forma
rápida”, diz.
Nas duas primeiras etapas –
a categoria é no formato de rodada dupla –, Servidone conquistou três quintos lugares e
um sexto. “Estou aprendendo e
vejo uma melhora após cada
treino e corrida. Vamos para a
próxima etapa com o objetivo
de continuar nesta evolução”,
finaliza o piloto, quinto colocado na tabela de classificação
com 38 pontos.

