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Governador de SP confirma 1ª fase
de novo centro tecnológico em 2020

Ministério não vê motivos para
decretar emergência em saúde no NE
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Era dos bônus bilionários está
chegando ao fim, prevê ANP

Regime de partilha do leilão
da cessão onerosa é “ruim”,

diz Paulo Guedes

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,08
Venda:       4,08

Turismo
Compra:   3,92
Venda:       4,25

Compra:   4,51
Venda:       4,51

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

20º C

Sexta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Previsão do Tempo

O campeonato de F-4 da
Associação de Kart Amador de
São Paulo (Akasp) está dispu-
tadíssimo e equilibrado em sua
reta final, com o quarto vence-
dor diferente em quatro provas.
O Kartódromo Granja Viana
(Cotia/SP) sediou a 36ª roda-
da da temporada, que marcou
o encerramento da metade do
último turno na noite de quar-

Biondo vence e Otazú mantém
liderança na F-4 Akasp

ta-feira (6), em que Bruno Bi-
ondo venceu, seguido de Al-
berto Otazú e Carlos Santana.
Com isto, Otazú/Helio Bian-
chi mantém a liderança com 95
pontos líquidos, seguido de
Santana, com 89, e Giovani
Bondança/Eder Ayres, com
86 pontos, já considerado um
descarte obrigatório do pior
resultado.                 Página 8

Interlagos recebe Grande
Final da Copa Truck

Copa Truck, Mercedes-Benz Challenge e Copa HB20
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A cidade de São Paulo re-
cebe pela terceira vez em sua
história, nos dias 7 e 8 de de-
zembro, a Copa Truck, que
realiza em Interlagos a Gran-
de Final da temporada 2019
e traz junto consigo duas no-
vidades: os supercarros do
Mercedes-Benz Challenge e
a Copa HB20, mais novo
campeonato do automobilis-
mo brasileiro, ambas tam-
bém definindo títulos na ca-
pital paulista.

Após a disputa de qua-
tro Copas, a Copa Truck
chega à decisão com seis
finalistas.                 Página 8

Brasileiro de Rally:
Interior de São Paulo

define os finalistas ao título
mana (9 e 10/11) na região de
Lençóis Paulista, a 260 km de São
Paulo. A liderança da competição
na categoria UTV está nas mãos do
jovem Bruno Varela, da equipe
Can-Am/Norton/Techbond/Arisun
Pneus/Divino Fogão, que soma
238 pontos. No segundo lugar vem
Maurício Rocha (227 pontos), se-
guido por Rodrigo Varela, irmão
de Bruno, que contabiliza 185.
Com provas sábado e domingo,
correspondendo cada uma como
uma etapa independente do Brasi-
leiro, a competição valerá pelo
14º Rally Rota Sudeste, que
acontece pelo terceiro ano con-
secutivo na região.         Página 8
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Gabriel: corrida-treino que pode render pódio ou vitória

É no clima de tudo ou nada
que os pilotos que disputam o

Campeonato Brasileiro de Rally
Baja aceleram neste final de se-

95ª Corrida de São Silvestre
encerrará inscrições

 nesta sexta (8)
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95ª  Corrida de São Silvestre

As inscrições para a 95ª Cor-
rida Internacional de São Silves-
tre serão encerradas nesta sex-
ta-feira, dia 8. Mais uma vez,
como tem sido costume, a prova
chegou ao seu limite técnico an-
tes do prazo (22/11). A Fundação
Cásper Líbero, realizadora da
prova, agora, fará um balanço das
confirmações e pendências, e
terá lote final a partir de terça
(12), com vagas limitadas.

A 95ª Corrida Internacional

de São Silvestre será no dia 31
de dezembro, reunindo até 35
mil corredores brasileiros e
estrangeiros. Serão 15 km de
percurso, com largada na Ave-
nida Paulista, próximo ao nú-
mero 2000, e chegada em fren-
te ao prédio da Fundação Cás-
per Líbero, também na Aveni-
da Paulista, 900.

A programação de largadas
no dia 31 começará mais cedo,
a partir às 7h25.         Página 8

Presidente
chileno é

acusado de
crimes contra a

humanidade
Tribunal de Santiago do Chi-

le aceitou denúncia contra o pre-
sidente do país, Sebastián Piñe-
ra, por crimes contra a humani-
dade cometidos em razão das
manifestações que pararam o
país nas últimas três semanas e
que deixaram 20 mortos. Em
resposta, Piñera afirmou que
“não tem nada que ocultar”.

“Estabelecemos total trans-
parência nos números porque
não temos nada que esconder”, 
disse o presidente chileno, ao
defender que todos os culpados 
terão de pagar por seus crimes,
sejam eles membros das forças
de segurança, sejam eles cida-
dãos comuns.

A acusação,  apresentada 
por um grupo de advogados 
que representam  organiza-
ções  de  direitos  humanos,
quer  que se investigue a parti-
cipação de Sebastián Piñera
como autor de crime contra a
humanidade, por causa das vi-
olações registradas no país
desde o dia 18 de outubro, 
quando as Forças Armadas fo-
ram às ruas conter e reprimir
os protestos.              Página 3

Coreia do Sul
deporta dois

norte-coreanos
acusados de
assassinatos

A Coreia do Sul deportou
na quinta-feira (7) dois norte-
coreanos depois de tomar co-
nhecimento que eles mataram
16 colegas da tripulação em
seu barco de pesca e fugiram
para o território sul-coreano,
informou o Ministério da Uni-
ficação sul-coreano.

Os dois norte-coreanos 
foram enviados de volta à Co-
reia do Norte através do vila-
rejo de Panmunjom, cinco dias
depois de terem sido captura-
dos perto da fronteira maríti-
ma  do norte no Mar do Leste,
segundo o ministério. Página 3
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Ministro da Economia, Paulo Guedes

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse na quinta-feira
(7) que o regime de partilha usado
no leilão da cessão onerosa, reali-
zado na quarta-feira (6), é ruim.
Guedes participou do evento Diá-
logos com o TCU – Visões sobre
o Brasil e a Administração Públi-
ca, na sede do Tribunal de Contas

da União (TCU), em Brasília.
A previsão do governo era ar-

recadar até R$ 106,56 bilhões em
bônus de assinatura, mas, como
apenas dois dos quatro blocos fo-
ram arrematados, o valor efetiva-
mente obtido foi de R$ 69,960
bilhões. As duas áreas foram ar-
rematadas pela Petrobras.

Por meio do sistema de par-
tilha,  a União é dona do óleo ex-
traído e a empresa financia as ati-
vidades de exploração. Em troca,
a empresa recebe uma quantidade
de óleo para recuperação dos cus-
tos e uma parcela do excedente
econômico (parcela de óleo que
excede os custos de exploração).

No regime de concessão, a
empresa possui os direitos de ex-
ploração e produção na área con-
cedida e tem a propriedade do óleo
produzido. Como contrapartida, a
empresa paga royalties, imposto
sobre a renda, bônus de assinatura
e participações especiais.

“Os 17 gigantes mundiais não
vieram. A Petrobras levou sem
ágio. Que quer isso quer dizer?
Que nós sabemos nos apropriar
dos nossos recursos ou que nós
não entendemos até agora a prin-
cipal mensagem que é o seguin-
te: vocês são muito complicados,
muito difícil investir aí”, disse
Guedes.                          Página 3

A 6ª Rodada de Licitações
de Partilha de Produção marca
o fim dos “bônus bilionários” e
a chegada ao momento em que
os investimentos das petroleiras
licitantes passarão a produzir,
contratar e arrecadar. A avalia-
ção foi feita  na quinta-feira (7)
pelo diretor-geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP),
Décio Oddone, que discursou
na abertura do leilão, nesta ma-
nhã, no Rio de Janeiro.

“Estamos deixando para
trás a era dos bônus bilionários
para entrar na fase de produ-
ção e arrecadação elevadas”,
afirmou o diretor, que prevê um
leilão bem sucedido, uma vez
que a Petrobras manifestou
preferência por três dos cinco

blocos ofertados. 
O leilão de hoje oferece, na

Bacia de Santos, os blocos de
Aram, Bumerangue, Cruzeiro
do Sul e Sudoeste de
Sagitário.Também será leiloa-
do o bloco Norte de Brava, o
único da lista que fica no pré-
sal da Bacia de Campos.

Oddone avaliou que o ciclo
de leilões, iniciado em 2017,
permitiu uma grande formação
de portf[ólio por petroleiras, o
que se deu de forma mais
diversificada do que antes, já que
a Petrobras passou a concorrer
sem ser a operadora única do
polígono do pré-sal. Como re-
sultado desse processo, a pro-
dução nacional deve aumentar
e a participação da Petrobras no
total deve cair.          Página 3
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Redações do Enem serão
corrigidas por

5,1 mil avaliadores

Pesqu isa  d ivu lgada  na
quinta-feira (7) pela Secreta-
ria Nacional de Aviação Civil,
do Ministério da Infraestru-
tura, mostra que aumentou a
satisfação dos passageiros

Pesquisa mostra aumento da
satisfação com infraestrutura

aeroportuária
com a infraestrutura aeropor-
tuária nos 20 maiores aero-
portos do país. Por esses ter-
minais passam 87% do total
de passageiros transportados
no Brasil.                     Página 4

Petrobras recebe oferta
de R$ 3,7 bilhões por

Liquigás Distribuidora
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Governador de SP confirma 1ª fase
de novo centro tecnológico em 2020

O Governador João Doria
confirmou que a primeira fase
do Projeto CITI (Centro Inter-
nacional de Tecnologia e Inova-
ção) estará em andamento nos
primeiros seis meses de 2020.
O anúncio foi feito após reunião
de trabalho em parceria com o
Fórum Econômico Mundial
(WEF) e o Ministério da Eco-
nomia, na quinta-feira (7), no
Palácio dos Bandeirantes.

“No primeiro semestre de
2020, nós já teremos o CITI fun-
cionando na sua primeira etapa,
onde hoje está o IPT [Instituto
de Pesquisas Tecnológicas],
uma instituição de altíssimo va-
lor do Governo do Estado de São
Paulo”, declarou o Governador.
A Secretária de Desenvolvimen-
to Econômico, Patricia Ellen,
participou da nova rodada de reu-
niões ao lado de Doria.

O grupo discutiu avanços na
primeira fase do CITI no âmbi-
to do IPT Open Experience,
do Centro para a Quarta Revo-
lução Industrial e de novas po-
líticas para ajudar pequenas e
médias empresas a acompanhar

o ritmo das mudanças tecnoló-
gicas no mundo.

Também nesta quinta, foi
anunciada a instalação da Bio-
vet Vaxxinova, empresa de
saúde animal que será a pri-
meira a se fixar no campus
do IPT com seu próprio cen-
tro de inovação. Também fo-
ram anunciadas as instala-
ções de polos de pesquisa em
parceria com o Centro de Estu-
dos e Sistemas Avançados do
Recife e um Centro de Inovação
no Instituto Butantan.

“Precisamos de tecnologia
para fazer gestão pública basea-
da em dados e evidências, e o
que estamos fazendo em São
Paulo nesta gestão está dentro
desse guarda-chuva que é o
CITI. Nossa meta é justamente
reunir tudo o que há de melhor
em nosso país em ciência, tec-
nologia e inovação para criar o
Vale do Silício brasileiro”, dis-
se Patricia Ellen.

O Centro da Quarta Revolu-
ção Industrial terá sede no IPT,
com o objetivo de desenvolver
regulações e políticas públicas

de tecnologias emergentes vol-
tadas a indústria 4.0.

A criação do Centro da
Quarta Revolução Industrial foi
feito em agosto. A inauguração
deve ocorrer no encontro anual
do Fórum Econômico Mundial,
em Davos, em janeiro de 2020.
A abertura do espaço na capital
paulista será realizada durante o
Fórum Econômico Mundial para
a América Latina, em maio de
2020. A Bracell foi a primeira
patrocinadora do projeto, e a far-
macêutica AstraZeneca está em
fase final de negociação.

Como parte da rede global do
Fórum Econômico Mundial, as
equipes trocarão conhecimento
e acelerarão o processo global
de adoção de tecnologia.

Inicialmente, o Centro da
Quarta Revolução Industrial no
Brasil atuará com políticas de
dados, Indústria 4.0, Internet das
Coisas, cidades inteligentes, ro-
bótica, Inteligência artificial
e blockchain (tipo de “livro con-
tábil” para registrar transações
de criptomoedas).

O programa piloto oferece-

rá diagnóstico de maturidade
tecnológica, identificação de
soluções simples e acessíveis
para a Internet das Coisas, con-
sultoria financeira e de gestão de
pessoas e suporte financeiro re-
alizado por entidades parceiras.

Centro e trinta pequenas e
médias empresas deverão parti-
cipar do projeto em sua fase ini-
cial. Até 2021, a expectativa do
programa é atender 2.000 em-
presas.

Sobre o IPT Open Expe-
rience

O IPT Open Experience é
destinado a empresas de todos
os portes e quaisquer setores
econômicos que demandem so-
luções de alta intensidade tecno-
lógica. A meta do programa é
gerar novos produtos e soluções
inovadoras por meio da conexão
entre todos os elos da jornada da
inovação em um único local.

O IPT Open Experience é a
primeira fase do projeto CITI,
que visa criar o Vale do Silício
Brasileiro no Estado de São
Paulo.

PETRONAS Lubrificantes Brasil
lança exposição inédita em São

Paulo durante a semana do GP Brasil
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“Racing is Art” é um presente para fãs da equipe Mercedes-AMG PETRONAS”

A PETRONAS Lubrifican-
tes Brasil (PLB), braço da PE-
TRONAS, empresa nacional de
petróleo da Malásia, e a equipe
de F1 Mercedes-AMG PETRO-
NAS Motorsport apresentam
“Racing is Art”, uma exposição
que retrata momentos importan-
tes da história da equipe e sua
trajetória de sucesso em par-
ceria com a PETRONAS. 

A exposição será realizada
de 10 a 17 de novembro, no
Shopping Cidade São Paulo, na
Avenida Paulista, e exibirá fo-
tos dos principais momentos
da equipe, além de equipamen-
tos como luvas, volante do car-
ro de corrida, capacete e ma-
cacão utilizados pelos pilotos
de Fórmula 1, Lewis Hamilton
e Valtteri Bottas.

“Os brasileiros são apaixo-
nados pela Fórmula 1 e espe-
ramos que a oportunidade de
ter esse contato com a histó-

contatado pelo telefone.

PETRONAS faz ação de
ativação na linha amarela

Outra novidade da PETRO-
NAS Lubrificantes Brasil é que,
entre os dias 21 de outubro e 17
de novembro, quem passar pela
Linha Amarela do Metrô de São
Paulo será impactado por um
conteúdo interativo e exclusivo
do PETRONAS Syntium, com
tecnologia °CoolTech. O produ-
to é o lubrificante oficial da equi-
pe Mercedes-AMG PETRONAS
Motorsport da Fórmula 1.

Até 17 de novembro, os pas-
sageiros terão a experiência de ver
uma imagem do carro da equipe
de F1, Mercedes-AMG PETRO-
NAS, correndo em paralelo ao
Metrô no túnel de LED. O painel
consiste em 300 telas sequenci-
ais de LED ativadas por um sen-
sor que é acionado quando o trem
passa pelas estações Fradique
Coutinho e Oscar Freire.

“É mais uma experiência para
o público, que de maneira calo-
rosa, recebe com grande torcida
os nossos campeões.  Estamos
muito orgulhosos de recebê-los
novamente no Brasil como Cam-
peões Mundiais de Construtores
da F1, agora pela sexta vez con-
secutiva”, finalizou Sabatino.

Sobre a PETRONAS Lu-
brificantes Brasil 

A PETRONAS Lubrificantes
Brasil (PLB) é a divisão de fa-

ria da equipe proporcione uma
relação mais próxima com a
nossa marca. É um espaço que
despertará memórias dos aman-
tes da velocidade e inspirará no-
vos fãs deste universo emocio-
nante”, enfatiza Luiz Sabatino,
Diretor Geral Cone Leste, Amé-
ricas da PETRONAS.

A marca ainda lançará, em
sinergia com a exposição, uma
promoção especial que levará
três visitantes para conhecer o
hexacampeão mundial de Fór-
mula 1 da FIA, Lewis Hamilton,
durante a coletiva de imprensa
em São Paulo, no dia 13 de no-
vembro.

Para concorrer é simples:
basta comparecer à exposição
entre os dias 10 e 12 de novem-
bro (até as 12h) e preencher o
formulário digital no estande. O
participante receberá um cupom
digital diretamente em seu e-
mail e, caso seja sorteado, será

bricação e comercialização de
lubrificantes da PETRONAS
Lubricants International, res-
ponsável por atender às neces-
sidades dos clientes na Améri-
ca Latina. A PLB tem uma das
mais modernas fábricas, loca-
lizada em Contagem, Minas
Gerais, com capacidade de
produção de 220 milhões de
litros por ano. Apoiada por uma
ampla rede logística e centros
de distribuição em Contagem,
Curitiba, Recife e São Paulo, a
PLB está comprometida em
atender as demandas de lubri-
ficantes industriais e automo-
tivos na América Latina.

Sobre a PETRONAS Lu-
bricants International (PLI)

A PETRONAS Lubricants
International (PLI) é o braço
global de fabricação e comer-
cialização de lubrificantes da
PETRONAS, a empresa naci-
onal de petróleo da Malásia.
Fundada em 2008, a PETRO-
NAS Lubricants International
fabrica uma gama completa de
lubrificantes automotivos e in-
dustriais e comercializa em
mais de 90 mercados global-
mente. Com sede em Kuala
Lumpur, a PLI tem mais de 30
escritórios de marketing em 27
países, administrados por escri-
tórios regionais situados em
Kuala Lumpur, Turim, Belo Ho-
rizonte, Chicago e Durban. Para
mais informações, por favor,
visite: www.pli-petronas.com

Cinco cidades de SP recebem
 R$ 1,65 milhão por meio de

convênios com o Governo
O Governo do Estado, por

meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional, liberou na
terça-feira (5) R$ 1,65 milhão a
municípios, resultado de convê-
nios firmados com as prefeitu-
ras. Os recursos vão custear
obras de infraestrutura e aquisi-
ção de maquinários.

Em todos os repasses feitos
pela Secretaria em 2019, 385
municípios foram beneficiados,
o que corresponde a 60% dos
municípios paulistas. Ao todo,
814 convênios em andamento ou
novos receberam recursos da
Pasta. Os convênios serão publi-
cados na edição desta semana do
Diário Oficial do Estado (DOE).

O convênios seguem diretri-
zes do Governador João Doria.
“Temos um compromisso de di-
vidir bem os recursos, atender as
demandas dos municípios e fa-
zer com que os repasses benefi-
ciem efetivamente os brasilei-
ros de São Paulo. Fazer uma ges-

tão municipalista”, explicou o
Secretário Marco Vinholi.

Borborema - Os R$ 350
mil a serem liberados para Bor-
borema será usado para aquisi-
ção de pá carregadeira, maqui-
nário importante para a manuten-
ção do município.

Canas - Canas receberá R$
300 mil para obras de infraestru-
tura urbana, com execução de
4.165,90 metros quadrados de re-
capeamento asfáltico; 602,74 me-
tros quadrados de pavimentação;
634 metros quadrados de guias pré-
moldadas na Rua João Mendes de
Almeida (inicia na Rodovia Oswal-
do Ortiz Monteiro e se prolonga
por 975,88 metros até o seu final).

Jambeiro - O município
também receberá R$ 300 mil,
que será destinado a obras de
infraestrutura urbana, com exe-
cução de recapeamento, pavi-

mentação, drenagem, guias e sar-
jetas na Rua Prefeito José Tei-
xeira Duarte no Bairro Jardim
das Laranjeiras.

“Este convênio é um benefí-
cio importante para os nossos
munícipes. O estado está de pa-
rabéns por disponibilizar estes
recursos para atender os peque-
nos municípios”, declarou o Pre-
feito Carlos Alberto de Souza.

Populina - Os R$ 300 mil
destinados ao município serão
usados para obras de infraestru-
tura urbana, com a execução de
2.709,07 metros quadrados de
pavimentação asfáltica e
3.485,53 metros quadrados de
recapeamento asfáltico.

“Queria agradecer ao Gover-
nador Doria e ao Secretário
Marco Vinholi por este recurso
que veio para terminarmos o as-
falto do nosso tão sonhado Dis-
trito Industrial”, disse o Prefei-
to Adauto Severo Pinto.

Tabapuã - O convênio assi-
nado com a Prefeitura de Taba-
puã, na Região Administrativa
do São José do Rio Preto, pre-
vê o repasse de R$ 400 mil.
Do total, R$ 100 mil vão cus-
tear obras de infraestrutura ur-
bana do município com execu-
ção de 754,19 metros quadra-
dos de pavimentação asfáltica
na Rua Sebastião Xavier Filho,
entre as Ruas Dr. Arthur Orten-
blad e Eugênio Ulian.

Os R$ 300 mil restantes se-
rão destinados à execução de
serviços para o término do Cen-
tro de Convivência do Idoso
(CCI), com área de 711,36 me-
tros quadrados, no Conjunto
Habitacional Job Ulian.

“Estes recursos são significa-
tivos para os munícipes. Será feita
pavimentação em uma via impor-
tante, além do término do CCI
que beneficiará a terceira idade”,
afirmou a Prefeita Maria Felici-
dade Peres Campos Arroyo.

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

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

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

.
CÂMARA (SP) 
O assunto do momento é a possibilidade de Bruno Covas ter

seu estado de saúde agravado e não poder continuar exercendo a
prefeitura paulistana, o ex-presidente Milton Leite (DEM ex-PFL)
e o presidente Eduardo Tuma (PSDB) seguem não tratando de
sucessão

.
PREFEITURA (SP)
Seguem as orações pra que Bruno Covas (PSDB) não só so-

breviva ao câncer e às complicações circulatórias, por parte de
católicos, protestantes e espíritas (no caso dos vereadores o Quito
Formiga). Podemos estar prestes a assistir um milagre que pode
virar reeleição  

.
ASSEMBLEIA (SP) 
Eleita pelo PHS, a deputada Damaris Moura, cuja base religi-

osa é a igreja Adventista, agora está no PSDB. O partido do depu-
tado- presidente Cauê Macris e do governador João Doria (dono
do PSDB ‘de centro’) tem agora 9 deputados, sendo que já teve
mais de 20     

.
GOVERNO (SP) 
João Doria (dono do PSDB ‘de centro’) segue em sua jornada

de convergência de forças partidárias pras eleições municipais
2020 e pras eleições Presidenciais 2022. Em tempo: e não é
somente com o DEM (ex-PFL) que Doria tá conversando. Só
não fala com extremos     

.
PRESIDÊNCIA (BR) 
Jair Bolsonaro (eleito usando a legenda PSL) pode ficar sem

partido por mais algum tempo. Acontece que nada impede que
com possível registro do Partido Militar, acabe saindo uma gran-
de coligação (eleições majoritárias seguirão tendo) pela sua ree-
leição 2022.    

.
JUSTIÇAS (BR)
De Jesus, na Sua Única Instância Espiritual: “Bem Aventura-

dos os que têm Fome e Sede de Justiça, porque serão fartos”.
Nas justiças ainda terrestres, tanto o “Sal da Terra” como o “Sol
do Mundo” não estão no Supremo Tribunal, como não estiveram
na Antiguidade    

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

Neto foi se tornando referencial das liberdades possíveis. Rece-
beu 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

Novembro nos Parques tem
atividades para todas as idades

Já é Natal na programação
das oficinas gratuitas dos
parques  es taduais  de  São
Paulo. Os tradicionais espa-
ços de lazer também trazem
na programação consciência
ambiental, ações de esporte
e de diversão durante todo o
mês de novembro.

Quem não abre mão de fa-
zer atividade física deve ficar
atento ao Trilha da Vida, no
Parque Guarapiranga. Além da
trilha, todas as quintas-feiras
deste mês haverá atividade de
Natal: árvore de revista, de-
coração com pinha e Papai
Noel de origami. O Natal tam-
bém está na programação do
Parque Villa-Lobos, que no
dia 30 realiza oficina de Ár-
vore de Natal com revista e,
no dia seguinte, ensina a fa-
zer enfeites de Natal com

material reciclável.
Os presentes e lembranci-

nhas também podem ser feitos
pelos parques. Há oficinas nos
Parque Jequitibá, no Parque
Ecológico da Várzea, no Par-
que da Juventude, que também
realizará oficina de lustre fei-
to com barbante. Entre as op-
ções inusitadas também é pos-
sível fazer uma cortina de jor-
nal e enfeites com coador de
café ou ainda um brinquedo de
garrafa pet.

Apreciadores das artes
marciais não pode deixar de
conferir a agenda do Pólo Eco-
cultural Pedra Branca e as cri-
anças são o foco das monito-
rias especiais dos Parques Ga-
briel Chucre e Manoel Pitta
com oficinas de plantio e de
brinquedos, contação de histó-
rias e muita diversão.
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Presidente chileno é acusado de
crimes contra a humanidade

Tribunal de Santiago do Chile aceitou denúncia contra o pre-
sidente do país, Sebastián Piñera, por crimes contra a humanida-
de cometidos em razão das manifestações que pararam o país
nas últimas três semanas e que deixaram 20 mortos. Em respos-
ta, Piñera afirmou que “não tem nada que ocultar”.

“Estabelecemos total transparência nos números porque não te-
mos nada que esconder”, disse o presidente chileno, ao defender
que todos os culpados terão de pagar por seus crimes, sejam eles
membros das forças de segurança, sejam eles cidadãos comuns.

A acusação, apresentada por um grupo de advogados que
representam organizações de direitos humanos, quer que se in-
vestigue a participação de Sebastián Piñera como autor de crime
contra a humanidade, por causa das violações registradas no país
desde o dia 18 de outubro, quando as Forças Armadas foram às
ruas conter e reprimir os protestos. De acordo com a ação, o
presidente seria responsabilizado, “como autor, como chefe de
estado e por todos os responsáveis como perpetradores,  ocul-
tadores ou cúmplices do crime contra a humanidade”.

18 de outubro foi o dia que Piñera decretou estado de emer-
gência e convocou as Forças Armadas e os carabineros (polícia
chilena) para fazer a segurança dos cidadãos. No entanto, mem-
bros dessas forças teriam cometido pelo menos nove tipos de
delito, entre homicídios, torturas, prisões ilegítimas, abusos se-
xuais, violações, além da destruição do globo ocular de mais de
150 pessoas causados por balas de borracha. O Instituto Nacio-
nal de Direitos Humanos verificou até o momento 1.778 feri-
dos e cerca de 5 mil detidos.

A denúncia contra Piñera foi aceita pelo juiz Patricio Álvarez e o
assunto foi encaminhado ao Ministério Público, para investigação.

De acordo com a acusação, essas violações foram constatadas
por diversos organismos nacionais e internacionais de defesa dos di-
reitos humanos, como a Organização Mundial Contra a Tortura
(OMCT), que denunciaram os crimes contra a população no momen-
to em que esta exercia o direito a manifestação. (Agencia Brasil)

Coreia do Sul deporta dois
norte-coreanos acusados

 de assassinatos
A Coreia do Sul deportou  na quinta-feira (7) dois norte-core-

anos depois de tomar conhecimento que eles mataram 16 colegas
da tripulação em seu barco de pesca e fugiram para o território
sul-coreano, informou o Ministério da Unificação sul-coreano.

Os dois norte-coreanos foram enviados de volta à Coreia do
Norte através do vilarejo de Panmunjom, cinco dias depois de
terem sido capturados perto da fronteira marítima do norte no
Mar do Leste, segundo o ministério.

“Decidimos deportá-los depois de concluirmos que aceitá-
los em nossa sociedade pode representar uma ameaça para a vida
e a segurança de nosso povo e que esses criminosos não podem
ser reconhecidos como refugiados sob o direito internacional”,
disse Lee Sang-min, porta-voz do ministério. 

O governo também planeja devolver o barco de pesca dos
norte-coreanos, disse uma autoridade do ministério.

Durante a investigação, os norte-coreanos confessaram que
eles e outro membro da tripulação mataram o capitão do barco
de pesca no final de outubro em razão de seu tratamento severo,
antes de matar os outros membros da tripulação.

Todos os corpos foram jogados ao mar.
Eles informaram que, inicialmente, pretendiam retornar à Co-

reia do Norte e procurar abrigo. Quando o barco chegou a um porto
norte-coreano em sua costa leste, no entanto, um dos fugitivos foi
capturado pela polícia local, fazendo com que os outros dois ficas-
sem assustados e fugissem, disse o porta-voz. (Agencia Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na quinta-
feira (7) que o regime de parti-
lha usado no leilão da cessão
onerosa, realizado na quarta-fei-
ra (6), é ruim. Guedes participou
do evento Diálogos com o TCU
– Visões sobre o Brasil e a Ad-
ministração Pública, na sede do
Tribunal de Contas da União
(TCU), em Brasília.

A previsão do governo era
arrecadar até R$ 106,56 bilhões
em bônus de assinatura, mas,
como apenas dois dos quatro
blocos foram arrematados, o va-
lor efetivamente obtido foi de
R$ 69,960 bilhões. As duas áre-
as foram arrematadas pela Pe-
trobras.

Por meio do sistema de par-
tilha, a União é dona do óleo
extraído e a empresa financia as
atividades de exploração. Em tro-
ca, a empresa recebe uma quan-
tidade de óleo para recuperação
dos custos e uma parcela do ex-
cedente econômico (parcela de
óleo que excede os custos de
exploração).

No regime de concessão, a
empresa possui os direitos de
exploração e produção na área
concedida e tem a propriedade
do óleo produzido. Como con-
trapartida, a empresa paga royal-
ties, imposto sobre a renda, bô-
nus de assinatura e participações
especiais.

“Os 17 gigantes mundiais não

vieram. A Petrobras levou sem
ágio. Que quer isso quer dizer?
Que nós sabemos nos apropriar
dos nossos recursos ou que nós
não entendemos até agora a prin-
cipal mensagem que é o seguin-
te: vocês são muito complica-
dos, muito difícil investir aí”,
disse Guedes.

Segundo Guedes, há críticos
que dizem que a ausência de
empresas estrangeiras é devido
à “instabilidade democrática bra-
sileira”. “Não é nada disso”, en-
fatizou. O regime de partilha é
“ruim”.

“Tem que furar muita cama-
da de negociação antes de che-
gar no petróleo. É muito com-
plexo. Tivemos uma complexi-

dade enorme para, no final, ven-
der de nós para nós mesmos. Fi-
camos cinco anos conversando
a respeito, fizemos um trabalho
espetacular, e chegou no final
deu no show [nenhuma das gran-
des empresas mundiais compa-
receu]. Fizemos nossa parte”,
afirmou.

“Botamos um elefante para
voar. Conseguimos, pois tínha-
mos um motorzinho aí. Temos
que refletir sobre isso. Será que
a concessão, utilizada no mun-
do inteiro, não é melhor do que
a partilha, que é usada por influ-
ência de alguns operadores pe-
troleiros franceses em regimes
corruptos na África?”, questio-
nou. (Agencia Brasil)

Era dos bônus bilionários está
chegando ao fim, prevê ANP

Diretor-geral da (ANP), Décio Oddone

A 6ª Rodada de Licitações
de Partilha de Produção marca
o fim dos “bônus bilionários” e
a chegada ao momento em que
os investimentos das petrolei-
ras licitantes passarão a produ-
zir, contratar e arrecadar. A ava-
liação foi feita  na quinta-feira
(7) pelo diretor-geral da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), Décio Oddone, que dis-
cursou na abertura do leilão, nes-
ta manhã, no Rio de Janeiro.

“Estamos deixando para trás
a era dos bônus bilionários para
entrar na fase de produção e ar-
recadação elevadas”, afirmou o
diretor, que prevê um leilão bem
sucedido, uma vez que a Petro-
bras manifestou preferência
por três dos cinco blocos ofer-
tados. 

O leilão de quinta-feira,
oferece, na Bacia de Santos, os
blocos de Aram, Bumerangue,
Cruzeiro do Sul e Sudoeste de
Sagitário. Também será leiloa-
do o bloco Norte de Brava, o
único da lista que fica no pré-
sal da Bacia de Campos.

Oddone avaliou que o ciclo
de leilões, iniciado em 2017,

permitiu uma grande formação
de portf[ólio por petroleiras, o
que se deu de forma mais diver-
sificada do que antes, já que a
Petrobras passou a concorrer
sem ser a operadora única do
polígono do pré-sal. Como re-
sultado desse processo, a pro-
dução nacional deve aumentar e
a participação da Petrobras no
total deve cair.

“Isso é exatamente o que se
buscava quando começou esse
novo ciclo e é extremamente
saudável essa diversificação”,
disse, Oddone disse que avaliou
que, a partir de agora, as ofer-

tas trarão blocos de maior ris-
co exploratório, ou seja, onde
a presença de petróleo em quan-
tidades comerciais é menos ga-
rantida. “A fase de construção
de portfólio exploratório no
pré-sal pelas companhias se
aproxima do fim. A maior parte
das áreas mais conhecidas, mais
prospectadas, já foi oferecida
ou já esta sendo oferecida nas
próximas rodadas, a 7a e a 8a,
ou já foi contratada.”

Segundo a ANP, os leilões
realizados desde 2017 vão ge-
rar até R$ 1,5 trilhão em inves-
timentos por parte da indústria

do petróleo, o que pode inserir
o Brasil entre os cinco maio-
res produtores da commodity
no mundo, com uma produção
diária de 7 milhões de barris em
2030. Para tal, 60 novas plata-
formas devem ser instaladas.

Quando atingir esse pico da
produção, a atividade deve ge-
rar uma arrecadação fiscal de
R$ 300 bilhões.

O ministro de Minas Ener-
gia, Bento Albuquerque, fez
uma avaliação do leilão realiza-
do ontem pela ANP para licitar
o direito de extrair reservas ex-
cedentes dos blocos cedidos à
Petrobras no contrato de ces-
são onerosa. “Foi um grande su-
cesso, destravou investimentos
vultosos e alcançou o maior
bônus de assinatura da história
das rodadas”, disse o ministro.

Albuquerque afirmou ainda
que já foi iniciada a discussão
sobre como se dará a licitação
dos dois blocos da cessão one-
rosa, que não foram contrata-
dos. “Iniciamos ontem mesmo
o processo de análise, de modo
que a retomada dos leilões des-
sas áreas ocorra o mais rápido
possível.” (Agencia Brasil)
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Sexta Rodada de Partilha tem um
bloco arrematado e R$ 5 bi de bônus
A 6ª Rodada de Licitações de

Partilha de Produção, da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), terminou com apenas um
bloco arrematado entre os cin-
co oferecidos no polígono do
pré-sal, arrecadando um bônus
de assinatura de R$ 5 bilhões.

A Petrobras havia manifesta-
do preferência por três blocos,
mas só fez uma proposta, em
consórcio com a chinesa
CNODC, sendo 80% da estatal
brasileira e 20% da chinesa. O
bloco arrematado foi Aram, na
Bacia de Santos, considerado o
mais valioso do leilão.

O lance oferecido pelo con-
sórcio foi o mínimo, com per-
centual de excedente em óleo de
29,96%. Nos leilões do regime
de partilha, esse percentual é o
critério usado para avaliar as pro-
postas, já que os contratos pre-
veem que parte da produção pre-
cisa ser dividida com a União.

Além de Aram, a Petrobras
havia manifestado preferência
pelos blocos de Sudoeste de Sa-
gitário, na Bacia de Santos, e
Norte de Brava, na Bacia de Cam-
pos. Quando a estatal exerce esse
direito, ela torna obrigatório que
o consórcio vencedor a inclua
como operadora, com participa-
ção mínima de 30%.

Surpresa
Para a ANP, a ausência da

Petrobras nesses blocos foi uma
surpresa, admitiu o diretor-ge-
ral da agência, Décio Oddone. “A
gente esperava que essas três
áreas fossem contratadas. Estou
surpreso, sim”. Ele avaliou que
o bloco arrematado tem sozinho
um potencial superior aos ou-
tros quatro que não receberam
ofertas, o que não cria um im-
pacto relevante nas projeções
para o setor nos próximos anos.

“O que vamos ver nos próxi-
mos anos é a perfuração de cen-
tenas de poços e a instalação de
dezenas de plataformas”, disse,
acrescentando que, apesar disso,
considera que a manifestação da
Petrobras “inibiu a concorrên-
cia”, já que a estatal entra como
operadora no consórcio quando
exerce preferência. “Outras em-
presas poderiam se interessar
em fazer ofertas na condição de
operadoras”, avaliou.

Ministro
O ministro de Minas e Ener-

gia, Bento Albuquerque, também
avaliou que a posição da estatal
reduziu a concorrência no lei-
lão. “Isso é claro, e já manifes-
tamos nossa visão ao próprio
Congresso Nacional, dentro da

tramitação dos projetos de lei
que lá estão a fim de aperfeiço-
ar o marco legal”, disse.

“O fato de a Petrobras exer-
cer o direito de preferência, re-
duzindo a competitividade, e não
participar, tem que ser efetiva-
mente analisado, porque real-
mente não me parece ser de bom
senso manter o regime como é
hoje”.

Bento Albuquerque disse que
o leilão encerra um ano extre-
mamente positivo, em que os
bônus de assinatura arrecadaram
R$ 85 bilhões. “É um número
expressivo e demonstra que nos-
sas áreas são atrativas para os
investidores”. Para o ministro,
mais importante do que esses
recursos são os investimentos
que virão, gerando emprego, ren-
da e desenvolvimento de toda
uma cadeia ao redor da indústria
do petróleo.

Calendário
Em dezembro, o governo

deve apresentar o calendário de
rodadas dos próximos três anos.
O ministro disse que é necessá-
rio levar em conta nesse plane-
jamento a conjuntura global, em
que a transição energética para
uma economia com menos pe-
tróleo avança e as empresas do
setor estão se tornando cada vez

mais empresas de energia, com
investimentos em outras fontes.

O ministro descartou a pos-
sibilidade de o vazamento de
petróleo no Nordeste ter produ-
zido qualquer impacto sobre os
leilões. “Não tem nenhuma re-
lação de causa e efeito”, disse,
acrescentando que o governo
tomou as medidas cabíveis, sem
atraso, e que o desastre ambien-
tal poderia ter ocorrido em qual-
quer lugar do mundo.

Petrobras
O diretor de Exploração e

Produção da Petrobras, Carlos
Alberto Pereira, disse que a es-
tatal saiu satisfeita e vitoriosa dos
leilões desta semana, e explicou
que a estatal esperava participar
com apenas 30% nos dois con-
sórcios que não arrematou.

“A gente estava esperando
que o mercado e as companhias
fizessem a sua oferta, e a gente
acompanharia com os nossos
30%, se fosse o caso”.

Pereira afirmou que a Petro-
bras vai manter sua meta de re-
dução de dívida, apesar dos in-
vestimentos exigidos pelas no-
vas aquisições, e adiantou que os
recursos virão do caixa da com-
panhia e de linhas de financia-
mento já contratadas.(Agencia
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Os novos servidores públi-
cos não terão estabilidade auto-
mática, afirmou o ministro da
Economia, Paulo Guedes, que
participou  na quinta-feira (7),
em Brasília, do evento Diálogos
com o TCU – Visões sobre o
Brasil e a Administração Públi-
ca, na sede do Tribunal de Con-
tas da União (TCU).

Segundo Guedes, o tempo
para se atingir a estabilidade será
definido para cada carreira. “O
novo servidor não terá estabili-
dade automática, ele precisará
ser testado por três, quatro, cin-
co anos. Vai depender da carrei-
ra, do que a pessoa faz, do que
entrega”, disse.

Guedes afirmou que a refor-
ma administrativa também vai
reduzir o número de carreiras de
cerca de 300 para algo em torno
de 20 e que os salários para
quem entrar na carreira pública
serão menores.

Segundo Guedes, o governo
está trabalhando para enfrentar
os grandes gastos públicos. Ele
destacou a aprovação da refor-
ma da Previdência e a redução
de gastos com juros em R$ 100
bilhões entre este ano e 2020,
por meio do controle de gastos.
“Controlamos a previdência,
derrubamos a segunda torre do
inimigo, que é o excesso de ju-
ros”, disse. Segundo Guedes, o
terceiro grande gasto do gover-
no é com o funcionalismo pú-
blico e por isso, a necessidade
de reforma administrativa.

No evento, Guedes defendeu
outras reformas como a do pac-
to federativo para dar maior au-
tonomia a governadores e pre-

Novos servidores não terão
estabilidade automática,

diz Ministro
feitos aplicarem os recursos
públicos e a reforma tributária.

A proposta de Emenda à
Constituição do Pacto Federati-
vo é uma das medidas entregues
ao Congresso Nacional nesta
semana pelo governo com obje-
tivo de controlar os gastos pú-
blicos. A proposta de reforma
tributária ainda não foi enviada
ao Congresso.

Segundo Guedes, a proposta
do governo será enviada quando
as mudanças em tramitação na
Câmara e no Senado avançarem,
e a proposta será acoplada às
demais. “Vamos fazer a nossa
parte. Juntar PIS, Cofins e depois
o IPI”, disse.

Para Guedes, a necessidade
da reforma já é reconhecida. “A
reforma tributária está muito
madura, todo mundo sabe, todo
mundo quer. A ideia é um Impos-
to sobre Valor Agregado (IVA)”,
afirmou.

O ministro comentou sobre
a tentativa frustrada de recriar
um imposto parecido com a ex-
tinta CPMF. “Cheguei a consi-
derar um imposto sobre tran-
sações financeiras para que o
IVA tivesse uma alíquota mais
baixa de 11%, e não de 25%
como estão nas simulações da
proposta que está na Câmara”,
disse. E defendeu a simplifi-
cação do Imposto de Renda,
com o fim das deduções de
saúde e educação, em troca de
alíquotas menores. “Hoje todo
mundo junta um monte de papel-
zinho para abater do imposto. É
melhor não juntar nada e já pa-
gar uma alíquota menor”, disse.
(Agencia Brasil)
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O Ministério da Saúde não
cogita em decretar situação de
emergência em saúde pública
nos nove estados do Nordeste
devido aos riscos que a conta-
minação das praias, manguezais,
costões marítimos e desembo-
caduras de rios atingidos pelo
óleo de origem desconhecida
representa para a população.

Segundo o diretor substitu-
to do Departamento de Saúde
Ambiental, do Trabalhador e Vi-
gilância das Emergências em
Saúde Pública, do Ministério da
Saúde, Marcus Vinícius Quito, a
pasta vem monitorando a situa-
ção e, até o momento, conside-
ra o quadro como de baixo risco
para a saúde pública.

“Na nossa análise, não é ade-
quada a declaração de emergên-
cia de saúde pública. Conside-
rando os elementos que temos,
não é isso que vai fazer com que
as ações [que já vêm sendo de-
senvolvidas] sejam mais efetivas
ou contundentes do ponto de vis-
ta da saúde pública”, disse Qui-
to ao participar de uma audiên-
cia pública na Câmara dos De-
putados para discutir a presença

de um volume ainda incerto de
óleo na costa brasileira.

 “Estamos desenvolvendo
ações proporcionais ao grau de
risco. Nas áreas mais contami-
nadas, teremos sim ações dife-
renciadas”, explicou Quito, pon-
derando que uma eventual decre-
tação de situação de emergência
em saúde pública teria efeitos
danosos para todo o setor pes-
queiro. “Não geraria resultados
efetivos e teria um efeito nega-
tivo para a produção pesqueira,
mesmo em áreas que não estão
expostas ao problema.”

Contaminação
Já o secretário Nacional de

Pesca e Aquicultura, Jorge Seif
Júnior, garantiu que, até o mo-
mento, todo o peixe e fruto do
mar comercializado por estabe-
lecimentos habilitados junto ao
Serviço de Inspeção Federal es-
tão livres de contaminação.

“Todo o material recepcio-
nado nas plantas habilitadas pelo
Serviço de Inspeção Federal e
que vai ao mercado, seja ele con-
gelado, fresco ou processado,
está apto para o consumo huma-

no, não apresentando níveis de
contaminação por hidrocarbo-
netos ou por metais pesados”,
garantiu Seif, assegurando que os
protocolos de segurança já ado-
tados foram reforçados para ga-
rantir que o pescado brasileiro
não representa uma ameaça aos
consumidores.

Intoxicação
De acordo com o diretor ,

desde o fim de agosto, quando
as primeiras manchas de pe-
tróleo cru começaram a ser
avistadas ao longo do litoral
nordestino, as secretarias es-
taduais de Saúde já relataram
ao ministério ao menos 70
casos de intoxicação exóge-
na, ou seja, causadas por con-
tato com o óleo ou resíduos
contaminados, sendo que 66 fo-
ram registradas em Pernambuco,
onde outros 31 casos com sus-
peita de contaminação estão sen-
do investigados.

Quito apontou algumas hipó-
teses para explicar porque Per-
nambuco concentra a maioria
dos casos. Uma delas é que,
além de ter sido um dos primei-

ros estados afetados pelo pro-
blema, houve também uma gran-
de mobilização de funcionários
públicos e de voluntários para
limpar as localidades atingidas.

“Era uma época em que mui-
tas orientações sobre o uso de
EPIs [Equipamentos de Proteção
Individual] ainda não estavam
pacificadas. E, em Pernambuco,
muitas pessoas se mobilizaram
nesse primeiro momento, ex-
pondo-se mais ao produto”, dis-
se, sem descartar a possibilida-
de de os órgãos de saúde muni-
cipais e estaduais de Pernambu-
co estarem “mais sensíveis,
mais atentos”.

Além dos 66 casos de into-
xicação já confirmados e dos
31 em análise em Pernambu-
co, outros três casos foram no-
tificados na Bahia e um no Ce-
ará. Nos outros seis estados
nordestinos (Alagoas, Mara-
nhão, Paraíba, Piauí, Rio Gran-
de do Norte e Sergipe) não há,
até hoje, nenhum registro ofi-
cial de intoxicação.

“Desde o início, imagináva-
mos que quem estaria exposto
[ao maior risco à saúde] seriam

aqueles que manuseassem o
óleo [sem os devidos cuidados].
Principalmente aqueles que es-
tavam participando da retirada do
produto das praias. E é isso que
a intoxicação aguda naqueles que
estiveram nas praias participan-
do da retirada do produto com-
provou: quem se contamina é
quem se expõe ao manusear o
óleo”, disse o diretor, destacan-
do a importância das pessoas
usarem EPIs e evitarem o con-
tato direto com o produto.

Seguro-Defeso
O secretário Nacional de

Pesca e Aquicultura, Jorge Seif,
voltou a anunciar que, ainda este
mês, pescadores das regiões afe-
tadas pelo óleo e que estiverem
cadastrados no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, receberão a primeira de
duas parcelas de R$ 998 que se-
rão liberados a título de auxílio
emergencial, que também será
dado para marisqueiros e cata-
dores de caranguejos prejudica-
dos pelo surgimento do petró-
leo cru.

Segundo Seif, o governo fe-

deral prepara uma medida pro-
visória (MP) estabelecendo cri-
térios para minimizar as dificul-
dades enfrentadas pelos profis-
sionais. “Sabemos da amplitude
e da gravide [do problema cau-
sado pelo óleo]. Como isso afe-
ta a natureza, o turismo e a ques-
tão socio-econômica dos pesca-
dores. Em outros locais onde
houve acidentes [semelhantes],
o consumidor tende a reduzir o
consumo de pescados”, disse o
secretário.

Seif explicou ser necessário
tratar o assunto por meio da edi-
ção de uma MP porque a lei que
trata do seguro-defeso não pre-
vê a concessão do benefício a
marisqueiros e catadores de ca-
ranguejos. “Por isso é necessá-
rio uma medida provisória mais
inclusiva.”

A estimativa é que a medida
custe algo em torno de R$ 120
milhões aos cofres públicos.
“Estamos pinçando as pessoas
dessas regiões cadastradas no
Registro Geral de Pesca, e ain-
da no mês de novembro nós pa-
garemos a primeira parcela”.
(Agencia Brasil)

Pesquisa divulgada na quin-
ta-feira (7) pela Secretaria Na-
cional de Aviação Civil, do Mi-
nistério da Infraestrutura, mos-
tra que aumentou a satisfação
dos passageiros com a infraes-
trutura aeroportuária nos 20
maiores aeroportos do país.
Por esses terminais passam
87% do total de passageiros
transportados no Brasil.

De acordo com a pesquisa,
feita entre julho e setembro, a
nota média para os aeroportos
foi de 4,42, contra 4,36 do le-
vantamento anterior, realizado
entre abril e maio. Pela escala,
a nota 1 significa “muito ruim”
e a 5, “muito bom”.

Segundo a  secretaria, o resul-
tado significa que os aeroportos
são considerados “bons” ou “mui-
to bons” para 91% dos 25.461
passageiros entrevistados.

Entre os terminais cuja ava-
liação geral melhorou em re-
lação ao terceiro trimestre
do ano passado, estão os de
Florianópolis, com evolução
de 9%; o de Belém, com
5,7%; e o de Fortaleza, com
4,7% de aumento da nota

Pesquisa mostra aumento da
satisfação com infraestrutura

aeroportuária
média dos usuários.

“Também registraram
melhora os aeroportos de
Goiânia (1,7%),  Brasí l ia
(1,5%), Vitória (1,3%), Ma-
ceió (1%), Cuiabá (0,8%),
Campinas (0,7%), Curitiba
(0,7%),  Manaus (0,5%),
Porto Alegre (0,5%), Rio-
Santos Dumont (0,4%) e São
Paulo-Congonhas (0,1%)”, in-
formou a secretaria.

A pesquisa ouviu passagei-
ros sobre sua experiência em
voos domésticos e internacio-
nais, avaliando diversos itens
de infraestrutura aeroportuá-
ria, atendimento e serviços,
além de processos como  che-
ck-in, inspeção de segurança e
restituição de bagagem.

O levantamento serve
como um referencial para a ad-
ministração dos aeroportos.
De acordo com a secretaria,
dos 38 indicadores pesquisa-
dos, 79% (30) obtiveram mé-
dia superior a 4 (bom), fican-
do dentro da meta estabeleci-
da pela Comissão Nacional de
Autoridades Aeroportuárias.
(Agencia Brasil)

O governo aumentou a pro-
jeção para o crescimento da
economia em 2019. A estimati-
va do Produto Interno Bruto
(PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos no país), foi
revisada de 0,85% para 0,90%.

Para 2020, a previsão é que
o PIB tenha expansão de 2,32%,
ante a previsão anterior de
2,17%. Para os três anos seguin-
tes, a estimativa é 2,50%.

Essas estimativas estão no
Boletim Macrofiscal da Se-
cretaria de Política Econômi-
ca (SPE) do Ministério da
Economia, divulgado  na quin-
ta-feira (7).

“Os melhores resultados da
atividade econômica nos meses
de julho e agosto e os desem-
bolsos advindos do Saque Ime-
diato [do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS] ele-
varam as estimativas de cresci-
mento para o terceiro e quarto
trimestre de 2019 para 0,90%”,
diz o boletim.

“A forte redução dos juros
futuros, a melhora dos indica-
dores de confiança e os efei-
tos iniciais das reformas estru-
turais e desestatização do go-
verno federal tendem a afetar
positivamente a atividade para
o próximo ano”, destaca o bo-
letim. A secretaria espera por
“um fortalecimento do vigor do
crescimento do setor privado, ao
longo de 2020”.

Inflação
A previsão para a inflação

Governo aumenta
projeção de crescimento

do PIB para 0,90%
anual, calculada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), caiu de 3,62%,
estimada em setembro, para
3,26%, no boletim divulgado na
quinta-feira. A estimativa para o
Índice Nacional de Preços Ao
Consumidor (INPC) passou de
3,67% para 3,26%.

“Mais uma vez, a intensida-
de da descompressão do pre-
ço de alimentos foi o princi-
pal responsável pela queda da
estimativa de inflação. Após
o choque de alta desses pre-
ços no primeiro trimestre,
houve reversão deste movi-
mento ao longo do segundo e
terceiro trimestres e a proje-
ção de alimentos para o final do
ano passa a ser inferior a 4%”,
diz o boletim.

A secretaria diz ainda que
“além do subgrupo alimentação
no domicílio, tanto a inflação
de serviços, quanto a de bens
industriais (que completam o
conjunto dos preços livres)
também estão com projeções
abaixo de 4%. Os últimos da-
dos divulgados mostram que a
inflação acumulada em 12 me-
ses desses segmentos segue bai-
xa e controlada”.

Em sentido contrário aos ín-
dices dos preços ao consumidor,
o Índice Geral de Preços – Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI)
foi “revisado para cima em ra-
zão da tendência de alta dos pre-
ços no atacado”. A previsão para
o IGP-DI passou de 5,45% para
5,75%.  (Agencia Brasil)

Empresas poderão abrir filiais em
outros estados instantaneamente

A abertura de filiais de em-
presas em estados fora da sede
passou a ser instantânea. Por
meio da integração digital das
juntas comerciais, o registro de
outras unidades em outros esta-
dos pode ser feito diretamente
da mesma Junta Comercial da
matriz, em minutos.

Até recentemente, a abertu-
ra de filiais em outros estados
demorava várias semanas. O
empresário que precisasse abrir
uma filial em outro estado tinha
de ir à Junta Comercial da ma-
triz e fazer uma alteração con-
tratual. Depois de esperar o pe-
dido ser deferido (aprovado), o
empresário tinha de ir à Junta
Comercial da cidade da filial
para fazer o registro.

No caso de empresas que
abrem várias filiais ao mesmo
tempo, era necessário ir às jun-
tas comerciais de várias cidades
para fazer o registro, o que ge-
rava custos com processos, des-
locamentos, despachantes e lo-
gística. Agora, bastará o empre-
sário esperar a aprovação do re-
gistro na matriz para ter o regis-
tro liberado em todas as locali-
dades das filiais. O processo
também passa a ser automático
para alterações no registro,

transferências de sede e extin-
ções em âmbito interestadual.

A troca de informações en-
tre as juntas comerciais e os ór-
gãos públicos se dará por meio
da modernização da Rede Naci-
onal para a Simplificação do Re-
gistro e da Legalização de Em-
presas e Negócios (Redesim). O
procedimento foi regulamentado
com a Instrução Normativa nº 66,
publicada em 7 de agosto
no Diário Oficial da União.

Além das juntas comerciais,
a modernização envolve a Re-
ceita Federal, principal gestora
do Portal Redesim; o Serviço
Federal de Processamento de
Dados (Serpro), responsável por
criar a infraestrutura para a inte-
gração dos dados, e o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
que deu apoio financeiro e en-
trou com conhecimento no pro-
cesso de abertura de empresas.

Desburocratização
Na solenidade de lançamen-

to do novo sistema, o secretário
especial da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério
da Economia, Paulo Uebel, dis-
se que o governo está compro-

metido em usar a tecnologia
para reduzir a burocracia. Segun-
do ele, a nova Lei de Liberdade
Econômica, aliada à digitaliza-
ção dos serviços públicos, está
melhorando a vida do cidadão.

“Temos de pensar o futuro,
temos novos desafios na simpli-
ficação de abertura de novos ne-
gócios e redução do tempo. Es-
tamos empreendendo a transfor-
mação digital em favor dos bra-
sileiros. Aproveitando a Lei de
Liberdade Econômica, estamos
criando condições para que isso
seja fácil”, disse.

O secretário especial de
Modernização do Estado da Se-
cretaria-Geral da Presidência da
República, José Ricardo da Vei-
ga, disse que o governo está re-
duzindo o peso do Estado para
facilitar o empreendedorismo e
a prestação de serviços públicos.
“O cidadão está olhando para um
governo que, historicamente,
era pesado. Chegou-se a um pon-
to de muita dificuldade para em-
preender. Somos parceiros de
uma jornada que visava a desatar
esses nós. Deixar o Estado mais
leve, melhorando o ambiente de
negócios. É necessário limpar o
trilho para que o desenvolvimen-
to aconteça”, declarou.

Diretora Executiva do Insti-
tuto de Desenvolvimento do Va-
rejo (IDV), Fabíola Xavier res-
saltou que o comércio será um
dos principais beneficiados pela
rapidez na abertura de filiais. “A
integração das juntas comerci-
ais é a realização de um sonho.
Abrir empresa, transferir empre-
sas, tudo de um mesmo lugar, vai
proporcionar um ganho de pro-
dutividade que só dará para me-
dir daqui a um tempo. O varejo
continua forte, com a abertura de
estabelecimentos comerciais e
de centros de distribuição no
Brasil inteiro”, destacou.

Liberdade econômica
No início de outubro, a Lei

da Liberdade Econômica extin-
guiu a cobrança de taxas para a
inclusão de informações no Ca-
dastro Nacional de Empresas
(CNE) e para o arquivamento
dos atos de extinção de Empre-
sa Individual de Responsabilida-
de Limitada (Eireli) e de empre-
sa de sociedade limitada. Segun-
do o Ministério da Economia, o
fim das taxas ajuda a resolver o
problema de empresas que pa-
ram de funcionar, mas não fazem
a baixa por causa dos custos e
da burocracia. (Agencia Brasil)

Câmara conclui votação de
PEC que cria polícias penais

O plenário da Câmara dos De-
putados conclui, na noite da quar-
ta-feira (6), a votação em segun-
do turno da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 372/17, de
autoria do Senado, que cria as po-
lícias penais federal, dos estados
e do Distrito Federal.

O texto-base foi aprovado
por 385 votos a 16 e será envia-
do à Comissão de Constituição

e Justiça e de Cidadania (CCJ)
para a redação final. Na sequên-
cia, a PEC será promulgada.

O destaque do PL que reti-
rou do texto a possibilidade de
lei específica, de iniciativa do
Executivo, definir outras atribui-
ções para as polícias penais,
além da segurança de estabele-
cimentos penais, também foi
aprovado, por 378 votos a 5.

A proposta inclui as polícias
dentro dos sistemas de segurança
pública, tendo como competência
a segurança de estabelecimentos
penais e a escolta de presos. A in-
tenção do texto, de autoria do se-
nador Cássio Cunha Lima (PSDB-
PB), é liberar policiais civis e mi-
litares das atividades de guarda e
escolta dos detentos.

O quadro das polícias penais

será composto pela transforma-
ção dos cargos isolados ou dos
cargos de carreira dos atuais
agentes penitenciários ou
equivalentes e também por
meio de concurso público. Se-
gundo a PEC, a nova polícia
será vinculada ao órgão admi-
nistrador do sistema penal da
unidade federativa a que per-
tencer. (Agencia Brasil)

Sugestões para rótulos de alimentos
podem ser feitas até dezembro

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) prorro-
gou até 9 de dezembro o prazo
para o envio de comentários e
sugestões a duas consultas pú-
blicas abrangendo a rotulagem
nutricional de alimentos (CPs
707 e 708).

Por meio dessas consultas,
a Anvisa pretende facilitar a
compreensão das informações
nutricionais deixando “mais vi-
síveis e legíveis” os dados nu-
tricionais nos rótulos. E, dessa
forma, dar ao consumidor me-
lhores condições para comparar
produtos; reduzir situações que

geram engano; bem como ampli-
ar a abrangência de informações
nutricionais e aprimorar a pre-
cisão dos valores declarados
pela indústria.

Segundo a Anvisa, “a CP
[consulta pública] 707 trata da
proposta de Resolução da Dire-
toria Colegiada (RDC) que con-
tém uma série de novidades para
ajudar os consumidores na hora
da escolha de alimentos emba-
lados. Já a CP 708 traz o texto
da Instrução Normativa (IN)
com os requisitos técnicos para
declaração da rotulagem nutrici-
onal nesses alimentos pelas in-

dústrias”.
Para participar das consultas

públicas é importante, antes,
conhecer as propostas de RDC
e de instrução normativa já dis-
ponibilizadas na área de consul-
ta pública do site da Anvisa, as-
sim como as CPs 707 e 708.

O envio das sugestões é fei-
to por meio eletrônico, após
o preenchimento de um for-
mulário quando será disponi-
bilizado o número de proto-
colo do registro de participa-
ção. A Anvisa informa que as
contribuições recebidas são
consideradas públicas e esta-

rão disponíveis a qualquer in-
teressado, por meio de ferra-
mentas contidas no menu “resul-
tado” do formulário eletrônico,
inclusive, durante o processo de
consulta.

Quem quer contribuir, mas
não tem acesso à internet tam-
bém podem participar, envian-
do sugestões e comentários
por escrito, para o endereço:
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária/Gerência Geral de
Alimentos – GGALI – SIA,
Trecho 5, Área Especial 57,
Brasília-DF, CEP 71.205-050.
(Agencia Brasil)



Redações do Enem serão
corrigidas por 5,1 mil avaliadores

São Paulo, sexta-feira, 8 de novembro de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

Neste ano, 5.168 avaliadores
serão responsáveis pela correção
das redações do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), se-
gundo o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep). As
provas foram feitas domingo
passado (3), por 3,9 milhões de
estudantes de todo o país.

A nota do Enem deverá ser
divulgada em janeiro, em data
ainda a ser definida. Depois dis-
so é que os candidatos terão
acesso ao espelho da redação,
com detalhes da correção, em
data ainda não definida. A con-
sulta serve apenas para fins pe-
dagógicos. O candidato não
pode interpor recurso.

O processo de seleção é fei-
to pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), integrante do consórcio
aplicador do Enem, sob a super-
visão do Inep. Para ser avaliador
é preciso ter diploma em letras,
língua portuguesa ou linguística,
além de preencher diversos ou-

tros requisitos. O candidato não
pode estar inscrito no Enem
2019, nem ter parente em pri-
meiro grau – pai, mãe, filho ou
cônjuge – participando do exa-
me, mesmo que na condição de
treineiro, que fazem a prova
apenas para testar os conheci-
mentos.

Processo de seleção
Os avaliadores estão agora

passando por uma capacitação
a distância de 93 horas, com
nove módulos. Durante o cur-
so, o candidato deve resolver
questões sobre as competênci-
as do Enem em um determina-
do tempo, e, se tirar zero, será
eliminado da seleção.

O exercício final é compos-
to por 30 redações, que devem
ser avaliadas em três horas. As
redações já têm uma nota de re-
ferência, e, se houver grande dis-
crepância entre a nota atribuída
e a nota de referência, o candi-
dato a avaliador recebe nota zero.

Ainda este mês, os candida-
tos com melhor desempenho
serão selecionados para partici-
par da capacitação presencial nos
polos regionais, com duração de
16 horas. Neste ano, são 16 po-
los de avaliação no país, com a
atuação de 272 supervisores.

Os avaliadores devem entre-
gar, nesta ocasião, termo de si-
gilo impresso e assinado. Após
o curso, os corretores fazem ain-
da um pré-teste com 50 reda-
ções. Eles devem atribuir notas
para as cinco competências ava-
liadas no Enem. Essa fase é obri-
gatória e eliminatória.

Correção
Apenas depois de aprovados

em todo esse processo, os cor-
retores receberão as redações
do Enem 2019. Serão até 200
redações por dia, com o com-
promisso de avaliar mais de 150
textos a cada três dias. Os cor-
retores continuam sendo avalia-
dos nesta etapa. A cada 50 reda-

ções, eles recebem duas já ava-
liadas por uma equipe de espe-
cialistas. Essas redações servi-
rão para analisar o desempenho
do corretor.

O tema da redação este ano
foi Democratização do acesso ao
cinema no Brasil. Os textos são
avaliados em cinco competênci-
as, cada uma delas, valendo 200
pontos. A nota máxima da reda-
ção é mil. 

Cada redação será corrigida
por duas pessoas. A nota final do
estudante será a média aritméti-
ca das duas notas. Caso haja uma
diferença entre as notas de mais
de 100 pontos na nota final ou
de mais de 80 pontos em qual-
quer uma das competências, a
redação passará por um terceiro
avaliador.

Se a diferença entre as notas
dadas se mantiver, a redação será
avaliada por uma banca presenci-
al composta por três professores,
que definirá a nota final do
participante. (Agencia Brasil)

A proposta de emenda à
Constituição (PEC) que refor-
mula o pacto federativo, envi-
ada na última terça-feira (5) ao
Senado, não altera as regras do
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC), esclareceu  na
quinta-feira (7) o Ministério da
Economia. Em nota oficial, a
pasta explicou que a PEC pro-
põe retirar da Constituição um
artigo sem efeito.

O comunicado enfatizou
que o BPC, por ser um benefí-
cio assistencial, é regulado
pelo artigo 203 da Constitui-
ção, vinculado ao salário míni-
mo e corrigido todos os anos
pela inflação. Nos últimos dias,
surgiram interpretações de que
a proposta de retirada do arti-
go 58, que consta da PEC, po-
deria desvincular o BPC do sa-
lário mínimo.

Segundo o Ministério da
Economia, artigo 58 do Ato
das Disposições Constitucio-

Pacto Federativo
 não altera regras para o

BPC, esclarece ministério
nais Transitórias trata de uma
regra de correção de aposen-
tadorias que vigorou da pro-
mulgação da Constituição, em
1988, até a edição de duas leis
específicas sobre o tema
(8.212 e 8.213), em 1991.
“Como o artigo 58 não tinha
mais valor, de modo a evitar
que houvesse qualquer dúvida,
o governo limpa esse texto que
não estava mais em vigor, uma
vez que a regulamentação já ti-
nha sido feita há 28 anos”, des-
tacou a pasta.

Nos últimos dias, diversas
interpretações de economistas
e de legisladores consideravam
que a retirada do artigo 58 po-
deria impactar a correção do
BPC. O Ministério da Econo-
mia esclareceu que o artigo 58
trata apenas de benefícios pre-
videnciários (aposentadorias,
auxílios e pensões) e não abran-
ge o BPC, que é um benefício
assistencial. (Agencia Brasil)

A Petrobras recebeu oferta
de R$ 3,7 bilhões para a venda de
sua participação acionária na Li-
quigás Distribuidora. O grupo
formado pela Copagaz, Itaúsa e
Nacional Gás Butano apresentou
a melhor oferta final para aquisi-
ção da empresa. A venda faz par-
te do processo competitivo de
desinvestimento da companhia.

A transação ainda será subme-
tida à aprovação pelos órgãos in-
ternos da Petrobras e as etapas sub-
sequentes do projeto serão divul-
gadas ao mercado oportunamente.

De acordo com nota da esta-

Petrobras recebe oferta de
 R$ 3,7 bilhões por

 Liquigás Distribuidora
tal, “a operação está alinhada a
otimização do portfólio e a me-
lhoria de aplicação do capital da
companhia, visando a geração de
valor para os nossos acionistas”.

Atuação
A Liquigás atua no mercado

como distribuidora de gás lique-
feito de petróleo (GLP). Além do
gás para uso doméstico, a empre-
sa fornece produtos e serviços
para diversos setores da indústria,
comércio e agricultura, pecuária,
aviários, condomínios, hotéis, en-
tre outros. (Agencia Brasil)

Bolsonaro festeja resultado de leilão
de excedentes da cessão onerosa

O presidente Jair Bolsonaro
comemorou na quinta-feira (7)
o leilão dos excedentes da ces-
são onerosa do pré-sal e disse
que, apesar da arrecadação ter
sido menor que a prevista, foi o
maior leilão já realizado na in-
dústria do petróleo.

“Arrecadou menos porque
metade das áreas não teve ofer-
ta. Segundo a nossa equipe, mi-
nistro das Minas e Energia, Ben-
to Albuquerque, o próprio [mi-
nistro da Economia] Paulo Gue-
des, foi o maior leilão do mun-
do até o momento”, disse ao dei-
xar o Palácio da Alvorada.

O leilão do excedente do
volume de petróleo e gás que a
União cedeu à Petrobras, reali-
zado  na quarta-feira (6), no Rio
de Janeiro, teve uma arrecada-
ção de R$ 69,960 bilhões em

bônus de assinatura. A previsão
era de até R$ 106,5 bilhões, mas
dois dos quatro blocos não re-
ceberam ofertas das 14 empre-
sas habilitadas a participar.

Mesmo sem a licitação de
duas das quatro áreas, o leilão
teve a maior arrecadação da his-
tória dos certames promovidos
pela Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). A arrecadação de
bônus de assinatura é a maior de
todos os outros leilões já reali-
zados pela agência reguladora,
somados.

Na avaliação de Bolsonaro,
é preciso ainda aproveitar o in-
teresse do mercado nesse tipo
de energia, já que o mundo ca-
minha para a diversificação da
matriz energética.

“Não adianta ter petróleo

embaixo da terra e não ter como
explorá-lo. E vocês devem estar
sabendo que essa matriz que vem
do fundo da terra a tendência é
ir diminuindo porque outras fon-
tes de energia vão aparecendo no
mundo”, afirmou.

Reforma administrativa
O presidente afirmou ainda

que a proposta de reforma admi-
nistrativa do governo deve ser
encaminhada ao Congresso na
próxima terça-feira (12).

Essa proposta deve reduzir o
número de cargos intermediários e
mudar a estabilidade de novos con-
cursados para o serviço público.

“Pedimos mais uma semana
[para a elaboração do texto], foi
muita boa notícia essa semana.
Temos que mandá-la pra lá com
a menor quantidade possível de

arestas”, explicou.
Na última terça-feira (5), o

governo entregou ao Senado três
propostas de Emenda à Consti-
tuição (PECs) – do Pacto Fede-
rativo, da Desvinculação dos
Fundos e da Emergência Fiscal.
Já a reforma administrativa vai
para a Câmara, assim como o
Projeto de Lei das Privatizações.
E a PEC da Reforma Tributária
será examinada por uma comis-
são mista.

O pacote de medidas, apeli-
dado pelo Executivo de “Plano
Mais Brasil”, abrange a organi-
zação do Estado e do serviço
público; altera regras e obriga-
ções relacionadas ao orçamen-
to público e reconfigura as for-
mas de repartição de recursos
entre União, estados e municí-
pios. (Agencia Brasil)

Bancada da saúde se divide
sobre contratação de médicos

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), se reuniu na última
quarta-feira (6) em seu gabinete
com o ministro da Saúde Luiz
Henrique Mandetta e deputados
da Frente Parlamentar da Saúde
para tratar da votação da Medida
Provisória (MP) nº 890, que ins-
titui o programa Médicos pelo
Brasil para atenção primária no
SUS.

A previsão discutida na reu-
nião, a ser confirmada pelo co-
legiado de líderes na próxima
semana, é que a votação da MP
ocorra no Plenário da Câmara na
próxima terça-feira (12).

A votação da MP divide a
bancada da Saúde e é acompa-
nhada de perto pela Associação
Médica Brasileira (AMB) e pelo
Conselho Federal de Medicina
(CFM), que se opõem às modi-
ficações feitas à proposta do
governo e aprovadas no Projeto
de Lei de Conversão nº 25/2019
na comissão mista do Congres-
so Nacional.

As duas entidades são con-
trárias à permissão para que os
médicos cubanos, remanescen-
tes do Programa Mais Médicos,
continuem a atuar no Brasil; à
possibilidade de que o Revalida
(Exame Nacional de Revalidação
de Diplomas Médicos Expedi-
dos por Instituições de Educa-
ção Superior Estrangeiras) seja
aplicado por faculdades particu-
lares, e também à autorização
para que os governos estaduais
criem consórcios para contrata-
ção de médicos formados no
exterior, conforme decidido na
comissão mista.

“Isso é reserva de mercado.
O que eles querem restringir ao
máximo. É o corporativismo que
está em jogo”, critica o deputa-
do Alan Rick (DEM-AC). Se-
gundo ele, a posição das entida-
des médicas visa restringir a hi-
pótese de que médicos forma-
dos fora do Brasil, mesmo quan-
do brasileiros, possam atender
pacientes.

O parlamentar, que é corre-
ligionário do Ministro da Saúde
e participa da Frente da
Saúde, assinala que as mudanças
propostas pela comissão mista
do Congresso “enfim, estabele-
cem um marco legal para o pro-

cesso de revalidação dos médi-
cos estrangeiros, como ocorre
em outras profissões”.

Inscrição do CRM
O deputado Hiran Gonçalves

(PP-RR), que também é da fren-
te, rechaça a crítica: “não se
pode falar em reserva de merca-
do, mas não podemos aceitar a
atuação de médico sem o [regis-
tro do] CRM”, diz se referindo
ao número que os médicos re-
cém-formados no Brasil adqui-
rem após realizar a inscrição no
Conselho Regional de Medici-
na para poder exercer a profis-
são.

O parlamentar que já presi-
diu o Conselho Regional de
Medicina de Roraima (2004 –
2006) afirma que se o projeto
de conversão for aprovado
como está pode desvalorizar a
remuneração dos médicos. “Isso
atende a prefeitos que gostam de
ter médico baratinho e vulnerá-
vel”. Segundo ele, a MP original
valoriza a carreira e traz estímu-
los à interiorização do atendi-
mento médico.

“Só quem não tem experiên-
cia em gestão de saúde é que
pode achar isso”, contrapõe o
deputado federal Jorge Solla
(PT-BA) que também atua na
Frente Parlamentar da Saúde e já
foi secretário estadual de saúde
da Bahia. Segundo ele, no seu
estado há 60 equipes do Progra-
ma Saúde da Família sem médi-
cos para atender pacientes em
consultas preventivas que evitam
o congestionamento posterior
em postos de saúde e hospitais.

De acordo com o deputado
Hiran Gonçalves, os pontos po-
lêmicos aprovados na comissão
mista do Congresso- mas rejei-
tados por parte da bancada da
saúde, pela AMB e pelo CFM -
deverão ser retirados por meio
de uma emenda supressiva a ser
apresentada em Plenário da Câ-
mara dos Deputados no dia da
votação.

Após a votação da medida
provisória na Câmara, a propos-
ta se aprovada segue para apre-
ciação no Senado. O último dia
para votação final é 28 de no-
vembro. Se a MP não for votada
até essa data, perde a validade.
(Agencia Brasil)

Estação Antártica Comandante
 Ferraz será reinaugurada em 2020

Uma praia brasileira banha-
da por um mar de gelo. Pode pa-
recer estranho, mas ela existe na
ilha de Rei George na Antártica.
O local onde fica a Estação An-
tártica Comandante Ferraz, base
brasileira de pesquisa no conti-
nente gelado, é considerado ter-
ritório nacional. As novas insta-
lações da base vão ser inaugura-
das em janeiro de 2020. O go-
verno federal investiu cerca de
US$100 milhões na construção
da unidade que recebeu os equi-
pamentos mais modernos do
mundo e foi ampliada. O Capi-
tão de Fragata Luiz Filho, chefe
da estação, diz que “é uma honra
ter esta estação sendo construí-
da em nosso território e certa-
mente ela vai servir de modelo
para outros países”.

Ocupando uma área de 4.500
metros quadrados ela poderá
hospedar 64 pessoas. A nova es-
tação vai ser mais moderna e
maior do que anterior. Antiga-
mente existiam cinco laborató-
rios e depois da reinauguração
o número vai passar para 17. Ci-
entistas da Fiocruz vão ter um
laboratório exclusivo de mi-
crobiologia para pesquisar fun-
gos que só existem na Antárti-
ca. A Agência Internacional de
Energia Atômica também já
confirmou que vai desenvolver
projetos no local. A estação
também está adaptada para rece-

ber pesquisadores das áreas de
oceanografia, glaciologia e me-
teorologia.

Faltando quase dois meses
para a reinauguração, uma equi-
pe da Marinha, que coordena a
obra, visitou a estação de pesqui-
sa para fazer os ajustes finais. A
vistoria foi coordenada pelo con-
tra-almirante Sérgio Guida, ge-
rente do Programa Antártico
Brasileiro. Ele percorreu toda a
unidade e ficou satisfeito com
o que encontrou. “A obra está
dentro do cronograma e certa-
mente ficará pronta na data pre-
vista”, revelou.

O projeto arquitetônico da
estação impressiona no meio do
gelo da Antártica. Algumas me-
didas foram tomadas para adap-
tar a base as condições climáti-
cas do local. Para ficar acima da
densa camada de neve, que se
forma no inverno, o prédio re-
cebeu uma estrutura elevada. Os
pilares de sustentação pesam até
70 toneladas e deixam o centro
de pesquisa a mais de três me-
tros do solo.

A estação também oferece
conforto. Os quartos com duas
camas e banheiros lembram aco-
modações de um hotel. Eles vão
abrigar pesquisadores e milita-
res. A estação também tem uma
sala de vídeo, locais para reuni-
ões, academia de ginástica, co-
zinha e um ambulatório para

emergências.
Uma das maiores preocupa-

ções é com a segurança, por
isso, entre todas as unidades da
base foram instaladas portas cor-
ta fogo e também foram colo-
cados sensores de fumaça e alar-
mes de incêndio. Nas salas onde
ficam máquinas e geradores, as
paredes são feitas de um materi-
al ultrarresistente. No caso de um
incêndio elas conseguem supor-
tar o fogo durante duas horas e
não permitem que ele se espalhe
por outros locais. Esse tempo
possibilita acionar o esquadrão
anti-incêndio e retirar as pesso-
as da estação em segurança.

A nova base Comandante
Ferraz também foi construída
com objetivo de reduzir ao má-
ximo a agressão ao meio ambi-
ente e por isso 30% da energia
consumida no centro de pesqui-
sa vem de fontes renováveis pro-
duzidas no local. Atrás da esta-
ção fica uma usina eólica que
aproveita os fortes ventos antár-
ticos. Placas para captar energia
solar também foram instaladas
na base e vão gerar energia prin-
cipalmente no verão quando o
sol na Antártica brilha mais de
20 horas por dia. Outro detalhe
é que o calor produzido pelos
geradores de energia ao invés de
ser lançado para o ar é canaliza-
do para aquecer a usina. Esta téc-
nica elimina a utilização de die-

sel para alimentar o sistema de
climatização. A novidade foi elo-
giada pelo contra-almirante Sér-
gio Guida: “A Antártica é um pa-
trimônio da humanidade que pre-
cisa ser preservado, e o Brasil
está dando uma lição de susten-
tabilidade para o mundo”.

O projeto de reconstrução da
estação começou a ser executa-
do em 2017. A empresa respon-
sável pela obra é a China Elec-
tronics Import and Export Cor-
poration que precisou dividir o
trabalho em três etapas porque
só é possível fazer qualquer tipo
de serviço externo na Antártica
durante o verão. Entre abril e
outubro, os fortes ventos, as ne-
vascas constantes e a temperatura
(que pode chegar a 40 graus nega-
tivos) inviabilizam qualquer tipo de
atividade. Para driblar o problema,
os chineses adotaram a seguinte
estratégia: construir os módulos
na China no inverno e transpor-
tar e instalar na Antártica nos
verões de 2017, 2018 e 2019.

Antes da reinauguração da
estação de pesquisa, a Base Co-
mandante Ferraz já ganhou um
novo sistema de comunicação. A
empresa Oi instalou antenas
para facilitar a transmissão de
dados. Os equipamentos permi-
tem conexão direta com inter-
net, chamadas de vídeo e a reali-
zação de videoconferências.
(Agencia Brasil)

Custo de vida na capital paulista
fica estável em outubro

Entre setembro e outubro, o
Índice do Custo de Vida (ICV )
do município de São Paulo, cal-
culado pelo Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese),
quase não variou (-0,04%). A
variação no ano, de janeiro a ou-
tubro, foi de 1,72%. Entre no-
vembro de 2018 e outubro de
2019, a taxa foi de 1,84%.

Os resultados das taxas, por
estrato de renda, foram os se-
guintes: para o estrato 1, que
engloba as famílias de menor
renda, foi de -0,06%; para o es-

trato 2, de -0,04%; e, para o 3,
de -0,03%. A variação, nos 10
primeiros meses do ano, para o
primeiro estrato, foi de 2,17%;
para o segundo, de 1,90%; e, para
o terceiro, de 1,55%. As altas
acumuladas entre novembro de
2018 e outubro de 2019 dos es-
tratos 1, 2 e 3 foram respectiva-
mente: 2,43%, 2,04% e 1,61%.

De acordo com o Dieese, o
estrato 1 corresponde à estrutura
de gastos de um terço das famílias
mais pobres (renda média de R$
377,49); o estrato 2, aos gastos das
famílias com nível intermediário

de rendimento (renda média de R$
934,17) e estrato 3, aos das famí-
lias  de maior poder aquisitivo (ren-
da média de R$ 2.792,90). Todas
as rendas médias são referentes a
valores de 1996.

Os 10 grupos do ICV regis-
traram as seguintes variações
entre setembro e outubro: Habi-
tação (0,28%); Transporte
(0,12%); Recreação (0,02%);
Educação e Leitura (0,01%); Ali-
mentação (-0,17%); Saúde (-
0,21%); Despesas Pessoais (-
0,28%); Despesas Diversas (-
0,38%); Vestuário (-0,39%) , Equi-

pamento Doméstico (-0,97%).
A contribuição conjunta dos gru-

pos Alimentação (-0,17%) e Saúde
(-0,21%) foi de -0,08 ponto percen-
tual (pp), em outubro. A queda foi
amenizada pelo aumento ocorrido
no grupo Habitação (0,28%), cujo
impacto foi de 0,06 pp).

As taxas verificadas nos
subgrupos do grupo Alimentação
(-0,17%) foram: -0,46% para os
produtos in natura e semielabo-
rados; -0,34% para a alimenta-
ção fora do domicílio; e, 0,36%
para a indústria da alimentação.
(Agencia Brasil)
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ISEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 9ª Série da 

1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA 
ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017). 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 9ª Série da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI”, “Emissão”, “Titulares dos CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos 
da Cláusula Treze do Termo de Securitização dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 9ª Série da 1ª emissão 
da Securitizadora (“Termo de Securitização”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares 
de CRI, a realizar-se no dia 28 de novembro de 2019, às 15h00 (“Assembleia”), na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 
215, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, SP, para deliberarem sobre os seguintes itens da Ordem do Dia: (i) Contratação, 
ou não, de Assessor Jurídico para o CRI até dezembro de 2020, bem como o seu custeio. Sendo certo que todos os 
investidores podem apresentar propostas na Assembleia; (ii) Renovação da contratação ou nova contratação, ou 
não, de serviços de zeladoria/segurança patrimonial para o imóvel devidamente caracterizado na matrícula nº 
19.601 no 1º Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Barreiras-BA, consolidado em nome da Securitizadora 
(“Imóvel”) até dezembro de 2020, bem como o seu custeio. Sendo certo que todos os investidores podem 
apresentar as propostas na Assembleia; (iii) Contratação, ou não, de serviço de análise imobiliária do Imóvel, 
dentre eles, mas não se limitando, ambiental, potencial construtivo, mercadológica. Sendo certo que todos os 
investidores podem apresentar as propostas na Assembleia; (iv) Contratação, ou não, de intermediário imobiliário, 
com a defi nição dos percentuais relacionados à comissão de intermediação, sendo certo que todos os investidores 
podem apresentar as propostas na Assembleia; (v) Defi nição de preço base de venda do Imóvel, tendo em vista o 
laudo de avaliação n.º 2.905/18 emitido por NBA – Núcleo Brasileiro de Avaliações Ltda. em 27/03/2018. (vi) 
Realização, ou não, de aporte, pelos Titulares dos CRI, tendo em vista a necessidade de recomposição do Fundo de 
Aporte, constituído na Conta do Patrimônio Separado, na AGT realizada em 01/11/2017, uma vez que a 
Securitizadora identifi cou que não há recursos sufi cientes para fazer frente a todas as despesas do Patrimônio 
Separado descritos nos Documentos da Operação, cuja previsão é de R$ 289.557,49 (duzentos e oitenta e nove mil 
quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos); (vii) Aprovação de termos e condições de acordo, 
quitação defi nitiva de honorários e a forma de arrecadação dos respectivos recursos, conforme Notifi cação enviada 
à Securitizadora, pelo escritório Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados, através de seu 
procurador Penteado de Castro Advogados, e disponibilizada aos Titulares dos CRI via e-mail em 15/10/2019; (viii) 
Possibilidade, ou não, de dação em pagamento, aos Titulares dos CRI, do Imóvel registrado sob a matrícula nº 
19.061 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barreiras/BA, que integra a o Patrimônio Separado, para 
encerramento dos CRI da Emissão; e (ix) Ratifi car o acordo celebrado em 11 de abril de 2019 no âmbito do 
Processo nº 0506070-81.2018.8.05.0146, em trâmite perante a 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e 
Comercial da Comarca de Juazeiro/Bahia, cujo objetivo foi o encerramento dos processos administrativos 
1106180003750, 1106160103490, 110617006397, 16/061903-3 e 17/029928-7 de anulação do registro da 7ª 
Alteração Contratual da SPE Panorama em trâmite perante a JUCEB com a consequente declaração de validade da 
7ª alteração contratual da SPE Panorama, bem como registro da constituição da 8ª Alteração Contratual. (x) 
Defi nição, ou não, do coordenador responsável pelos processos e procedimentos operacionais referentes ao imóvel. 
Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar na AGT por procuração, emitida por instrumento público ou 
particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais 
documentos necessários para a verifi cação 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 fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa 
celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto 
na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), por e-mail, para: gestao@isecbrasil.com.br e 
contencioso@pentagonotrustee.com.br. Favor apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do 
respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail 
à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.  São Paulo, 07 de novembro de 2019.  ISEC SECURITIZADORA S.A.

Doxs Logística Integrada Ltda.
CNPJ/MF nº 10.329.139/0001-37 – NIRE 35.228.751.194

Regulamento Interno – Armazém Geral
A sociedade empresária Doxs Logística Integrada Ltda, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 
nº 35.228.751.194, ins crita no CNPJ nº 10.329.139/0001-37; localizada no endereço Rua Almerim, nº 100 – Galpão 10 e 
11 – Cidade Tupinambá – Guarulhos/SP – CEP: 07263-190, Estabelece as normas que regerão sua atividade de Armaze-
namento de Mercadorias da seguinte forma: Artigo 1º. Serão recebidas em depósito mercadorias diversas que não possuem 
natureza agropecu ária. Parágrafo Único. Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam 
contrários às disposições legais. Artigo 2º. A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguin tes casos: 
I – Quando não houver espaço suficiente para seu armazena mento; e II – Se, em virtude das condições em que elas se 
acharem, pude rem danificar as mercadorias já depositadas. Artigo 3º. A responsabilidade pelas mercadorias em depósito 
cessará nos casos de alterações de qua lidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por 
força maior. Artigo 4º. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou do 
seu preposto e será dirigida a empresa, que emitirá um documento especial (denominado Recibo de Depósito), contendo 
quantidade, especificação, classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º. As indeniza ções 
prescreverão em três meses, contados da data em que as mercado rias foram ou deveriam ter sido entregues, e serão 
calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado. Artigo 6º. O inadimplemento de paga mento de armazenagem 
acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a adoção do procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos 
do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros e as emissões de warrants serão regidos pelas disposições do 
Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns e também 
os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente.
Guarulhos, 06 de junho 2019. Doxs Logística Integrada Ltda.

Memorial Descritivo/Declarações 
Artigo 1º, Itens 1º a 4º do Decreto nº 1.102/1903 – Armazém Geral

Doxs Logística Integrada Ltda, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.228.751.194, inscrita 
no CNPJ nº 10.329.139/0001-37; localizada no endereço Rua Almerim, nº 100 – Gal pão 10 e 11 – Cidade Tupinambá – 
Guarulhos/SP – CEP: 07263-190. Capital da matriz conforme contrato social R$ 100.000,00 (Cem mil reais). A área de 
armazenagem do galpão é de 2.672,42 m² (metro quadrado) e 21.774,58 m³ (metro quadrado). A unidade armaze nadora 
apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato. A 
unidade armaze nadora realizará serviços de forma integrada com o cliente, sendo execu tados no armazém da Doxs em sin-
cronismo e sinergia com as operações do cliente: – Recebimento, conferência física e fiscal; – Armazenagem; – Movimentação 
interna e endereçamento; – Gestão do estoque (inventários, acuracidade etc.); – Picking (Separação); – Montagem de kits e 
etiqueta gem; – Packing (Embalagem); – Operações de crossdocking; – Input de informações no sistema do próprio cliente. 
Nossa capacidade operacional instalada é de 1.000 toneladas mês ou 50 mil volumes de caixas, estando acondicionadas em 
estrutura porta paletes com 1.000 posições para 1.000 kg por posição. A segurança está vinculada a área de armazenagem 
do galpão que é de 2.672,42 m² e 21.774,58 m³, de acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade 
e a natureza das merca dorias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional 
no laudo técnico. As mercadorias que serão recebidas são nacionais e/ ou estrangeiras já nacionalizadas. No caso de 
armazenamento de produtos sujeito a controle especial, bem como peri gosos, a empresa tem ciência da responsabilidade e 
o quadro societário e se compromete a obter as autorizações necessárias nos órgãos espe cíficos. – Estrutura porta paletes: 
1000 posições para 1000kg por posição; – Empilhadeira Clarck a combustão para 2.500 kg; – Empilhadeira Retrátil Toyota – p/ 
2,5 TON; – Paleteira elétrica digital BT LWE 200 Toyota; –Transpalete para 2.500kg – paletrans; – Paletes PBR; – Software 
wms logfácil; – Coletor de dados Honeywell CN51; – Computador Dell inspiron 15.300.
Guarulhos, 06 de junho 2019. Doxs Logística Integrada Ltda.

Tarifa Remuneratória – Armazém Geral
Doxs Logística Integrada Ltda, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.228.751.194, inscrita 
no CNPJ nº 10.329.139/0001-37; localizada no endereço Rua Almerim, nº 100 – Gal pão 10 e 11 – Cidade Tupinambá – 
Guarulhos/SP – CEP: 07263-190.

Valores Armazenagem
Item Descrição: Valores Observação:

1 Armazenagem (Seco) R$ 28,00 Por Pallet/quinzena (PBR: altura de 1.500 mts)

1.1 Armazenagem (Cong/ Resf) R$ 45,00
Por Pallet/quinzena 

(PBR: altura de 1.500 mts)
2 Descarga Paletizada R$ 10,00 Por Pallet/ Entrada/in
3 Descarga Granel R$ 35,00 Por Pallet/ Entrada/in
4 Carga Paletizada R$ 10,00 Por Pallet/ Saída/ Out
5 Carga Granel R$ 35,00 Por Pallet/ Saída/ Out
* Outros Serviços: Valores Observação:
6 Repaletização R$ 35,00 Por Pallet
7 Filme Plástico R$ 35,00 Por Pallet
8 Picking/Separação R$ 0,25 Por Caixa Expedida
9 Devolução R$ 1,60 Por Caixa
10 Recuperação de Frio R$ 64,50 Por Pallet
11 Seguros 0,17% Por quinzena – Sob NF’s Entrada
12 Faturamento Mínimo de Serviços R$ 45.000,00 Quinzena

Guarulhos, 06 de junho 2019. Doxs Logística Integrada Ltda.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0180969-84.2012.8.26.0100. A Dra. Tatiana Federighi Saba,
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Roberto Trindade
Rojão CPF: 029.719.228-04, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/
0001-49 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Sumário, objetivando o recebimento de R$ 9.492,89 (Agosto/
2012), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre
as partes para o ano letivo de 2009. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que no
prazo 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados na inicial. Na inercia ser-lhe-á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. São Paulo, 21/05/2019. 08 e 09/11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto Social, ficam os Senhores Associados da
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM RESERVA COLONIAL ,
convocados para comparecerem à 26ª Assembleia Geral Ordinária, em
primeira convocação, no dia 21 de novembro de 2019 (quinta-feira), ás
19:00hs (dezenove horas), nas dependências da Sede Social da
Associação (casa sede) localizada na Rodovia Comendador Guilherme
Mamprin, s/nº, em Valinhos-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:  a) Apresentação das benfeitorias realizadas em
2019;  b) Apresentação dos Investimentos aprovados em 2019; c)
Apresentação sobre o relatório financeiro e as contas da Associação
referente ao período de outubro/2018 a outubro/2019, com o relatório e
parecer do Conselho Fiscal; d) Eleição dos membros da nova Diretoria
e Conselho Fiscal para o próximo biênio (2020/2021); e) Apresentação
e votação da previsão orçamentária para o exercício de 2020, com
reajuste da Taxa Contributiva; f) Apresentação sobre propostas de
manutenção e investimentos para o exercício de 2020. Se não houver
quórum em primeira convocação, instalar-se-á a Assembleia Geral
ordinária em segunda convocação, às 19:30hs, com qualquer número
de associados presentes, de conformidade com o artigo 42 do Estatuto
Social. Lembramos:  a) Associado inadimplente não poderá votar.
b) Os Associados representados por procurador deverão
apresentar procuração contendo poderes específicos e com
reconhecimento da autenticidade da assinatura do outorgante.
Valinhos, 04 de Novembro de 2019.  JOÃO CARLOS SIVIERO -
Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LEVANTAMENTOS BÁSICOS,
neste ato representada por seu Presidente, o Doutor Julio Cesar Conrado,
no uso de suas atribuições, em conformidade com as determinaçãoes
estatutárias, convoca todas as entidades a ela filiadas, para participarem
de reunião, que realizar-se-á no dia 14 de dezembro de 2019, às 15:00
horas, em primeira chamada, com 2/3 das entidades filiadas e às
15:30 horas, em segunda chamada, com as entidades presentes, nas
dependências do CROSSFIT TROTS, sito à Rua Dom Luiz, 380, Bairro
Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo-SP, CEP 09770-290, para o
fim de promover: 1- a realização de escrutínio para eleição da Diretoria
para o quadriênio 2020/2023; 2- a mudança da sede da CBLB e 3-
apresentação do balanço da entidade exercício 2019. São Paulo, 28 de
outubro de 2.019.Julio Cesar Conrado – Presidente.         06, 08 e 11/11
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS  - Praça João Mendes s/nº - Salas 2200/2208 -  Centro - CEP 01501-
900 - Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br -
EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias,  expedido nos autos da ação de
USUCAPIÃO, processo nº 0020967-43.2012.8.26.0100 (Usuc. 505). A Doutora
ALINE APARECIDA DE MIRANDA, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o)(s) Elza Iliane Rossa Picazio,
Divo Aliberto Picazio, Clovis Pereira da Silva, David Luiz Buso, Aparecida
de Narde Buso, Cesar Sergente Rossa, Aida Zicari Rossa, Maria de Lourdes
Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
MARIA CAROLINA MATEUS MULATI GONÇALVES, ALEXANDRE GONÇALVES e
CAMILA CANDIDA MATEUS MULATI ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Planura, nº 01, esquina
com a Rua Padre Antônio Meroth, nº 100 - Jardim Planalto, 26º Subdistrito Vila
Prudente - São Paulo SP, com área de 180,22 m², contribuinte nº 154.039.0204-
9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expe-
de-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que,no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, CONTESTEM
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de outubro de 2019.

07 e  08/11

Parque Santana Empreendimentos Eireli
CNPJ 51.608.529/0001-23 - NIRE 35.602.895.986

Redução de Capital
PARQUE SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI (“EIRELI”), com sede na Avenida Eusébio Matoso nº 1375, 6º andar, conjunto 602, sala C, 
Butantã, São Paulo/SP, CEP 05423-180, CNPJ 51.608.529/0001-23, NIRE 35.602.895.986, vem a público divulgar a decisão de seu titular, 
realizada em 06/11/2019, aprovando, nos termos dos art. 1.082, inciso II, e 1.084 do Código Civil, a redução do capital social da EIRELI, no valor 
de R$ 78.014,00, com o cancelamento de 78.014 quotas e restituição do capital ao titular Fabio Zanella, mediante entrega da participação 
detida pela EIRELI na Z2i IMÓVEIS E INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ 15.546.231/0001-72). Titular administrador: Fabio Zanella.

Comunicado de Extravio

La Cocagne Jardim Serviços Culinarios Ltda.,CNPJ: 44.011.484/0001-40, com seus atos societários arquivados na JUCESP 

sob o NIRE 35.201.233.460, com sede social na Rua Jeronimo da Veiga, 358, Jd. Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.536-001, 

comunica o extravio de impressora fiscal, de modelo MP-2100 THF1 Nº BE050769200100011210 sobe a seguinte marca  

DEMATECH .São Paulo/SP, 24 de outubro 2019.

11ª Vara Cível do Fórum Central/SP - Processo nº: 1066121-57.2018.8.26.0100 - Classe / Assunto: Procedimento
Comum Cível / Prestação de Serviços - Requerente: Mosteiro de São Bento de São Paulo - Requerido: Mario
Jaime Cespedes Calarza. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a
localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 167, servindo a presente decisão como
edital. Este Juízo FAZ SABER a Mario Jaime Cespedes Calarza, domiciliado em local incerto e não sabido,
que lhe foi movida Ação de Cobrança por Mosteiro de São Bento de São Paulo, alegando em síntese: a parte
ré lhe deve R$ 1.427,20 (para 05/2018), referentes a prestação de serviços educacionais referentes ao ano
de 2017 . Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo
de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 157,29,
providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos,
no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 22 de outubro de 2019. Christopher Alexander Roisin Juiz
de Direito. 07 e 08/11

Citação - Prazo 20 dias - Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (0008272-
23.2018.8.26.0011) - Processo principal: 1074650-36.2016.8.26.0100 - Apensado ao: 1074650-
36.2016.8.26.0100. O Dr. Regis Rodrigues Bonvicino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional 
XI - Pinheiros. Faz Saber a Eliani Islaine Bernadette Correa, CPF 146.999.838- 63, que nos autos da 
ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por Anete Mascarenhas Pedreira, foi 
instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mercatto Comércio 
de Roupas Ltda - Me, CNPJ 74.656.612/0001-73, objetivando integrar seus sócios no polo passivo da 
presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando 

dias supra, conteste e requeira as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora  

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC.  
Nº 1021962-44.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de 
São Paulo, Dr(a). EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Edital para conhecimento de Terceiros, extraído dos autos da Ação de 
Desapropriação, com prazo de 10 dias - Processo nº 1021962-44.2016.8.26.0053. O Dr. Evandro Carlos de Oliveira, Juiz de Direito da 7ª Vara de Fazenda 
Pública - Foro Central. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, perante este Juízo e 
Cartório, é promovida uma Ação de Desapropriação, requerida pelo Município de São Paulo contra Luciano Ribeiro Nogueira, CPF 004.759.048-34, Flavio 
Ribeiro Nogueira Filho, CPF 606.462.418-34, Renata Gonçalves Nogueira Devecz, CPF 085.772.528-92, Luiz Devecz Júnior, CPF 675.971.308-72, Flavia 
Ribeiro Nogueira de Freitas, CPF 257.007.468-32, Keyne Souza Freitas, CPF 148.386.508-84, Alícia Dauntre Leal da Costa Nogueira, CPF 006.460.108-08 
e Luciano Nogueira Neto, CPF 949.484.888-87, objetivando a desapropriação da área de 57,64m², concernente a parte do imóvel situado na Av. Santo 
Amaro, nº 372 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, contribuinte nº 016.141.0002-0. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007747-14.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ROSELI PETRIN GESUALDO, Brasileiro, Casada, Empresária, RG 24131925, CPF 204.581.978-74, com 
endereço à Rua Xavantes, 272, sala 05, Brás, CEP 03027-000, São Paulo - SP PODER DO IMPACTO MALHARIA LTDA 
EPP, CNPJ 18.802.158/0001-40, com endereço à Rua Xavantes, 272, Sala 5, Brás, CEP 03027-000, São Paulo - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ronivaldo Fabri Cagnassi - Me, para cobrança 
de R$ 32.482,81 (jan/2019), representado por 10 boletos bancários, no valor de R$ 3.000,00 cada. Estando as executadas 

sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 

da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2019.                          B 07 e 08/11

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº1000777-29.2018.8.26.0004 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 3ªVara Cível,do Foro 
Regional IV-Lapa,Estado de São Paulo,Dr(a).Sidney Tadeu Cardeal Banti,na forma da Lei,etc.FAZ SABER à FRANCISCO 
SERGIO DA SILVA ALVES,RG 12.218.655-2,CPF 007.374.548-06 e ILZA DE ALMEIDA ALVES, RG 9.009.375, CPF 196.526.338-01,que 
lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Marcos Jose Pereira Veloso, para cobrança do valor 
de R$8.567,54(05/03/2018),corrigidos e acrescidos de encargos legais,referente a débitos de locação do imóvel consistente no 
salão situado à Avenida São José 1557,Vl.São José,Osasco/SP locado ao O Rei do Som Comércio e Instalação Ltda.,figurando os 
executados acima como fiadores.Encontrando-se os executados 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 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edi-
tal,pague o débito,devendo o mesmo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertên-
cia de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral(art.827,§1º,do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 
(quinze)dias(art.231,do CPC),podendo ainda depositar 30%do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado),no 
prazo para oferta dos embargos,permitirá aos executados requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 
6(seis)parcelas mensais,acrescidas de correção monetária e juros de 1%(um por cento) ao mês.Não efetuado o pagamento 
procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida,ficando advertido que será nomeado 
curador especial em caso de revelia.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.                  [7,8] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1081718-37.2016.8.26.0100 
(USUC 866) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Flavio Aparecido da Silva, Sarti & 
Companhia Sociedade Civil, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Fernanda Aparecida da Silva ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua General Augusto Imbassaí, nº 70 Vila Bela Vista, 48º Subdistrito Vila Nova 
CAchoeirinha - São Paulo SP, com área de 300,00 m², contribuinte nº 305.042.0003-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                     [07,08] 
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Brazilian Securities 
Companhia de Securitização
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401

Edital de Convocação
Vigésima Terceira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários

da 290ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 
Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão da 
Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI”, “Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da 
Cláusula Quinze do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 290ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Vigésima 
Terceira Assembleia Geral dos Investidores dos CRI (“Vigésima Terceira Assembleia”), a se realizar no dia 03 de 
dezembro de 2019 às 10h, no endereço da Securitizadora, na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre aprovação ou não de: (i) medidas a serem adotadas em relação à 
excussão das Garantias dos CRI; (ii) medidas a serem adotadas em relação à excussão extrajudicial dos imóveis dados 
em alienação fi duciária à Securitizadora em garantia dos CRI; (iii) a contratação de escritório de advocacia para 
implementação das deliberações previstas nos itens (i) e (ii) acima, cujas cotações serão informadas na Assembleia; e 
(iv) aporte de recursos pelos titulares dos CRI. Os Investidores deverão se apresentar no endereço da Securitizadora, 
acima indicado, portando os documentos que comprovem sua condição de titular dos CRI e, os que se fi zerem 
representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação 
na Vigésima Terceira Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da referida 
Vigésima Terceira Assembleia. Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os titulares dos CRI deverão encaminhar 
previamente os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.
br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e apresentar as vias originais no momento da referida Vigésima 
Terceira Assembleia. São Paulo, 07 de novembro de 2019. Brazilian Securities Companhia de Securitização

RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
Companhia aberta - CNPJ nº 21.976.484/0001-89 - NIRE: 3530047627-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  - ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS 
A RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A (nova denominação da GERU SECURITIZADORA 
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A), companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 21.976.484/0001-89, neste ato 
representada na forma de seu estatuto social, vem convocar os senhores titulares das debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie subordinada, em série única, para colocação privada, da Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros 
S.A, (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), nos termos do artigo 71 da lei 6.404/76, 
de 15 de dezembro de 1976, e da Cláusula Quarta do “����������	
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�*"” (“Escritura”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, 
a se realizar em primeira convocação no dia  22 de novembro de 2019, às 10:00, na sede da Companhia localizada 
na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003. Na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Assembleia”), a fi m de discutir e deliberar sobre o aditamento à Escritura, e aos demais documentos da Emissão que 
se fi zerem necessários, com o especial fi m de: (i) alterar o Prazo de Vigência e a Data de Vencimento das Debêntures 
e, consequentemente, a cláusula 3.15.1 da Escritura; (ii) alterar a previsão de Amortização Extraordinária Obrigatória 
prevista na cláusula 3.16 da Escritura; (iii) alterar a previsão de pagamento de Prêmio de Reembolso, alterando 
consequentemente a cláusula 3.17 da Escritura; (iv) inclusão da previsão do Resgate Antecipado Total das Debêntures 
para que caso seja encontrado um comprador para a totalidade das CCB vinculadas às Debêntures, fornecendo quitação 
da Emissão independentemente do efetivo pagamento de seu Valor Nominal Unitário ou de Prêmio de Reembolso e, 
consequentemente, alterar a cláusula 3.19 da Escritura; e (v) alterar a disposição de dação das CCB em pagamento, 
prevista na cláusula 3.20 da Escritura. Informações Gerais: Os Debenturistas poderão se fazer representar na Assembleia 
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com reconhecimento de fi rma, acompanhada de cópia de 
documento de identidade do outorgado. Com o objetivo de dar celeridade ao processo, o instrumento de mandato com 
poderes para representação na referida assembleia poderá, a exclusivo critério do Debenturista, ser depositado na sede da 
Companhia, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da Assembleia. Sem prejuízo e, em benefício 
do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail: 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. Na data de realização da Assembleia, os representantes dos Debenturistas 
deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem 
como dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 07 de novembro de 2019
Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos 
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1107900-
94.2015.8.26.0100 (USUC 1339) A Doutora Aline Aparecida 
de Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros 
Públicos,do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO 
PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ 
SABER a(o)(s) Benedito Vecchio ou Benedetto Vecchio, 
Agatha Mercante Vecchio, Espólio de Carmela Gonçalves 
Vecchio, na pessoa de seu inventariante Jose Vecchio; Miriam 
Vecchio, Espólio de Evaristo Pereira de Souza, na pessoa de 
sua inventariante Maria Martins de Souza; Gerson Rodrigues, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Rogerio La Rosa ajuizou ação 
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Moisés Marx, nºs 811/813 Vila 
Aricanduva, 38° Subdistrito Vila Matilde - São Paulo SP, com 
área de 175,00 m², contribuinte nº 057.027.0015-5, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.     [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1113467- 
43.2014.8.26.0100 (USUC 1425) A Doutora Aline Aparecida 
de Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públi-
cos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do 
Estado de São Paulo,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Unimov Empreendimentos e Construções S.A, sucedida por 
Portogalo Empreendimentos e Participações S/A, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ ou 
sucessores, que Wulf Kalim e Ana Kalim ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a 
unidade autônoma consistente no apartamento n° 42, 
localizado no 4° andar ou 5° pavimento do Edifício Ouro 
Verde, situado na Alameda Tietê, nº 588 34° Subdistrito 
Cerqueira César - São Paulo SP, com área útil de 166,01 m², 
área comum de 34,25 m², ou seja, a área total construída de 
200,26 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,035034, o 
Edifício Ouro Verde, acha-se construído em terreno com a 
área de 662,80 m², contribuinte nº 013.011.0255-5, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.     [07,08] 
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FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.
NIRE 35.300.471.121 – CNPJ/MF 66.806.555/0001-33 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 01/10/2019
Data, horário e local: Aos 01/10/2019, às 10:00hs, na sede da Companhia, na Rua Cenno Sbrighi, nº 170, Edifício I, 4º Andar, Água Branca, 
CEP 05036-010, no Município de São Paulo, Estado/SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: 
Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. Composição da 
mesa: Presidente: Gustavo Assumpção, Secretário: Marco Antônio Salvoni. Ordem do dia: (i) Renúncia de diretor; (ii) Eleição de diretor; e 
(iii) Outros assuntos de interesse geral. Deliberações: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a 
leitura da ordem do dia. Dando início às deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, 
aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Hugo de Magalhães ao cargo de diretor da Companhia, conforme termo de renúncia anexo. Ato 
subsequente, quanto ao item (ii) da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, eleger como Diretor o Sr. Ewerton Crhistiano 
de Oliveira, RG n. 20.772.887 SSP/SP, CPF/MF sob o nº. 194.734.338-67. O Diretor ora eleito e empossado declara, sob as penas da lei, 
que não está impedido de exercer a administração da Companhia, seja por lei especial, seja em virtude de condenação criminal, seja por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147, §1º da Lei das S.A.  
O Diretor eleito toma posse em seu cargo, nesta data, mediante assinatura no livro próprio, com mandato até 03/04/2020. 
ao item (iii) da ordem do dia, “outros assuntos de interesse geral”, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve 
manifestação de nenhum dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente ata, que 

Gustavo Assumpção 
- Presidente; Marco Antônio Salvoni - Secretário. Acionistas: Turita Participações Ltda. Gustavo Assumpção, Marco Antônio Salvoni; 
Mgm Locações Ltda. ustavo Assumpção, Marco Antônio Salvoni. Jucesp nº 554.021/19-5. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Longping High-Tech Holding Ltda.
CNPJ/MF nº 08.864.422/0001-17 – NIRE 35.230.852.148

Edital de Convocação – Reunião de Sócios
Na qualidade de Administradora da Sociedade, convoco os Srs. Sócios a se reunirem no dia 18/11/2019, às 10:00hs, na 
Avenida Antônio Diederichsen, nº 400, 18º andar, CEP 14.020-250, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
para a realização de Reunião de Sócios para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. A aceitação da renúncia 
apresentada pelo administrador, Sr. Mozart Soares Fogaça Júnior; 2. A retirada do Sócio Sr. Mozart Soares Fogaça 
Júnior da Sociedade; 3. A destituição da administradora, Sr. Guoqin Chen; 4. A eleição de 3 (dois) novos administradores 
para a Sociedade, a saber, os Srs. Jader Aparecido Prado Rodrigues, Aldenir Sgarbossa e Sr. Jiabao Wang, a eleição de 
administrador com posse condicionada a obtenção de visto permanente do Sr.Liang Shi; 5. A aprovação do aumento de 
capital social da Sociedade; 6. A alteração da denominação social da Sociedade; 7. A abertura de 14 (quatorze) filiais 
da Sociedade; 8. A alteração do objeto social; e 9. A readequação e reformulação de diversos artigos do Contrato Social, 
com a sua consequente Consolidação. Nomeadamente, pretende-se alterar os seguintes Artigos do Contrato Social e 
seus respectivos parágrafos: (i) o Artigo 1º, para: (a) adequá-lo em sendo aprovada a alteração da denominação social da 
Sociedade; (b) inserir um parágrafo único para refletir a criação das 14 (quatorze) filiais; (ii) o Artigo 3º, relativo ao objeto 
social, para incluir atividades adicionais; (iii) o Artigo 5º para prever, dentre outras, que a administração será eleita por 
ato separado, nos termos dos Artigos 1.060 a 1.062 do Código Civil, e a supressão do Artigo 12º; (iv) o Artigo 9º e seu 
parágrafo primeiro, para rever o quórum para aprovação da liquidação e designação de liquidantes; e (v) inclusão de 
novo Artigo para regular a convocação de reuniões de sócios. A minuta de Alteração e Consolidação do Contrato Social 
proposta encontra-se à disposição para consulta na sede da Sociedade. A Reunião de Sócios se instalará em primeira 
convocação com a presença de sócios que representem ¾, no mínimo, do capital social. Ribeirão Preto, 08/11/2019. 
Longping High-Tech Holding Ltda. – Administradora – Guoqing Chen.  (08, 09 e 12/11/2019)

Longping High-Tech Semente & Biotecnologia Ltda.
CNPJ/MF nº 08.636.452/0001-76 – NIRE 35.221.223.044
Edital de Convocação – Reunião de Sócios

Na qualidade de representante legal da Longping High-Tech Holding Ltda., sócia da Longping High-Tech Sementes & Biotec-
nologia Ltda. (“Sociedade”), convoco os Srs. Sócios a se reunirem no dia 18/11/2019, às 11:00hs, na Av. Antônio Diederichsen, 
nº 400, 18º andar, Ribeirão Preto-SP, para a realização de Reunião de Sócios para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. A 
aceitação da renúncia apresentada pelo administrador Sr. Mozart Soares Fogaça Júnior; 2. A retirada do Sr. Mozart Soares Fogaça 
Júnior como sócio da Sociedade; 3. A eleição de 2 novos administradores para a Sociedade, a saber, os Srs. Jader Aparecido 
Prado Rodrigues e Aldenir Sgarbossa e a ratificação dos Srs. Jiabao Wang e Vitor Luiz Porto da Cunha como administradores da 
Sociedade; 4. A eleição de dois novos membros para o Conselho de Administração, a saber, o Sr. Zhang Xiukuan, para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração, e a Sra. Yutong Hu, como membro do Conselho de Administração; 5. A readequação 
e reformulação de diversas cláusulas do Contrato Social, com a sua consequente Consolidação. Nomeadamente, pretende-se 
alterar as seguintes Cláusulas do Contrato Social e seus respectivos parágrafos: (i) as Cláusulas Sétima, Nona, Décima e Décima 
Primeira, para prever, dentre outras, que a administração será eleita por ato separado, nos termos dos Arts. 1.060 a 1.062 do 
Código Civil; (ii) a Cláusula Oitava, para alterar, dentre outras, as alçadas e atribuições do Conselho de Administração; (iii) a 
Cláusula Terceira, relativa ao objeto social, para incluir uma atividade adicional ao rol já existente; (iv) as Cláusulas Quinta e 
Sexta, relativas a cessão e transferência de quotas a terceiros; (v) a Cláusula Décima Sexta, para rever o quórum para aprovação 
da liquidação e designação de liquidantes; (vi) incluir novo parágrafo na Cláusula Décima Sétima, relativo a exclusão de Sócio; 
(vii) Alterar o Parágrafo Único da Cláusula Primeira do Contrato Social para: (a) corrigir um equívoco formal em relação ao NIRE 
da Filial 10, do Município de Santa Helena, no Estado de Goiás; (b) incluir informações acerca da Filial 12 e (c) criar duas novas 
filiais da Sociedade. A minuta de Alteração e Consolidação do Contrato Social proposta encontra-se à disposição para consulta 
na sede da Sociedade. A Reunião de Sócios se instalará em primeira convocação com a presença de sócios que representem 
¾, no mínimo, do capital social. Ribeirão Preto, 08/11/2019. Longping High-Tech Holding Ltda. – Guoqing Chen.

TARVOS HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 23.643.727/0001-92 - NIRE 35.300.484.487

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31/05/2019
Hora, Data e Local: 18h, 31/05/2019, na sede da Companhia. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista 
a presença da totalidade dos acionistas. Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas da Companhia. 
Mesa: Sr. André Luiz Spina Tanaka - Presidente e Sra. Rachel dos Santos Gastesi - Secretária. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) ratificação da nomeação da empresa especializada que preparou o laudo de avaliação da incorporação da 
Adavium Medical Devices do Brasil Participações Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Av. Queiroz 
Filho, 1560, Vila Hamburguesa, Condomínio Vista Verde Offices, unidades 401 a 420, Torre Gaivota, SP/SP, CEP 05319-000, 
CNPJ 23.816.415/0001-33, NIRE 35229624421 (“Adavium Devices”) pela Companhia, bem como sobre referido laudo; 
(ii) o Protocolo-Justificação da incorporação da Adavium Devices pela Companhia; (iii) a incorporação da Adavium 
Devices pela Companhia; (iv) o aumento do capital social da Companhia em razão da Incorporação da Adavium Devices; 
e, (v) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Após analisarem e discutirem as matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas aprovam, por unanimidade de votos e sem ressalvas, (i) a ratificação da 
aprovação da empresa especializada MCLL Auditoria e Consultoria Ltda-ME, com sede na Rua Padre Adelino, 2074, 
Quarta Parada, SP/SP, CNPJ 06.532.059/0001-07, CRC/SP nº 2SP023349/O-0, com seus atos constitutivos arquivados 
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro de Pessoas Jurídicas, da cidade e comarca de SP/SP, sob 
nº 66.325 em 21/08/2013, representada pelo sócio Rodrigo Marcelli, contador legalmente habilitado, CRC/SP 
1SP244126/O-4, RG 18.930.003-6-SSP/SP e CPF 219.868.888-35, a qual elaborou o Laudo de Avaliação contábil da 
Adavium Devices datado de 30/04/2019 objeto da Incorporação, que avaliou o patrimônio líquido da Adavium Devices 
na data-base 30/04/2019 em R$ 11.831.199,65, bem como aprovar referido laudo de avaliação; (ii) aprovar o Protocolo-
Justificação da incorporação da Adavium Devices pela Companhia, o qual fica fazendo parte integrante da presente ata; 
(iii) aprovar a incorporação da Adavium Devices pela Companhia, com a consequente extinção da Adavium Devices e 
assunção pela Companhia da universalidade de ativos e passivos da Adavium Devices; (iv) aumentar o capital social da 
Companhia mediante a emissão privada de 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, ao preço de emissão de 
R$ 11.831.199,65, valor referente ao acervo líquido incorporado pela Companhia, conforme Boletim de Subscrição Anexo 
à presente Ata como Anexo 1. A acionista Adavium Devices neste ato reconhece e aceita que a ação ordinária, nominativa 
e sem valor nominal a ser emitida em favor da Advance Medical Ltd., é emitida em termos equitativos e, por consequência, 
dispensa a realização de laudo de avaliação da participação incorporada a valor de mercado; e (v) alterar o Estatuto 
Social da Companhia para o fim de refletir o aumento de capital social previsto no item (iv) acima, sendo que o artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia passa a possuir a seguinte redação, sendo ratificadas todos os demais artigos do 
Estatuto Social não alterados pela presente Assembleia: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 29.527.571,81 (vinte e nove 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional e por meio da conferência de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, sendo 
dividido em 17.097.296 (dezessete milhões, noventa e sete mil, duzentas e noventa e seis) ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária confere a seu titular direito a 1 (um) voto nas deliberações 
da Assembleia Geral.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos até a lavratura da 
presente Ata a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 31/05/2019. Mesa: 
André Luiz Spina Tanaka - Presidente; Rachel dos Santos Gastesi - Secretária. Acionistas: Advance Medical Devices 
do Brasil Participações Ltda., p. André Luiz Spina Tanaka; André Luiz Spina Tanaka; Maria Teresa dos Santos Gastesi; 
Rachel dos Santos Gastesi. JUCESP - 577.518/19-7 em 04/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

www.jornalodiasp.com.br
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COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

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

PROCESSO SEI N° 7610.2019/0001379-22019 - CONSULTA PÚBLICA N° 001/19– - 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO EM 
EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS SOB GESTÃO DA COHAB-SP, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

AVISO DE ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA
A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP 
está formulando CONSULTA PÚBLICA nos termos do Decreto Municipal nº 48.042/2006, 

 Edital 
para o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO EM 
EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS SOB GESTÃO DA COHAB-SP, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. A Minuta do 

Edital encontra-se disponível nos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e 

http://www.cohab.sp.gov.br/. Os interessados em participar poderão solicitar esclarecimentos 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COMUNICADO AOS ASSOCIADOS

Nos termos do Art. 21 do Estatuto Social do Instituto Adecon,
a Assembleia Geral Ordinária, 10/12/2019, Ordem do Dia: 
1 -

29/11/2019. As Normas Gerais da Eleição e o 
Estatuto Social do Instituto Adecon,
www.institutoadecon.org.br.

Conselho Deliberativo: Luiz Marcello Moreira de Azevedo Filho 
Junta Eleitoral: Antonio Sérgio Alves Bach; Luiz Carlos Araújo; André Milton Morata Tápias

Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de Dezembro de 2018 (R$/mil)
 Idemia do Brasil Soluções e Serviços de Tecnologia Ltda. CNPJ: 06.137.098/0001-00

Balanço Patrimonial 31/12/18 31/12/17
Ativo/Ativo Circulante 246.781 154.435
Caixa e Bancos 30.223 5.369
Contas a Receber de Clientes 65.510 32.693
Contas a Receber Intercompany 62.300 55.854
Estoques 48.061 40.449
Impostos a Recuperar 32.713 18.642
Outras Contas a Receber 7.974 1.428
Ativos não Circulante 219.384 50.862
Contas a Receber de Clientes 4.057 4.453
Outros Créditos Intercompany – 2.832
Depósitos Judiciais 421 265
Imposto de Renda Diferido 29.220 9.601
Outras Contas a Receber de Longo Prazo 239 318
Impostos a Recuperar 15.167 –
Investimentos 113.804 –
Intangível 581 717
Tangível 55.895 32.676
Total do Ativo 466.165 205.297

Balanço Patrimonial 31/12/18 31/12/17
Passivo e Patrimônio Líquido/Passivo Circulante 193.202 113.859
Empréstimos e Financiamentos 13.938 29.332
Fornecedores 19.193 14.127
Fornecedores Coligadas 74.743 42.289
Obrigações Tributárias, Previdenciárias e Trabalhistas 20.523 11.679
Dividendos e JCP a Pagar 6.459 5.317
Demais Provisões 55.597 8.100
Provisões para Despesas de Vendas 2.633 2.747
Outras Contas a Pagar 116 268
Passivo não Circulante 11.351 4.529
Demais Provisões não Corrente 11.351 4.529
Patrimônio Líquido 261.612 86.909
Capital 58.884 21.900
Reserva de Lucros 167.296 59.411
Reserva Legal 8.148 564
Dividendo a Distribuir (5.843) (6.255)
Resultado do Exercício 33.127 11.289
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 466.165 205.297

Demonstração do Resultado do Exercício 2018 2017
Receita Operacional Líquida 292.466 242.892
(–) CPV (207.784) (167.584)
Lucro Bruto 84.682 75.308
Despesas e Receitas Operacionais (66.944) (58.742)
Despesas com Folha de Pagamento (23.333) (18.401)
Despesas de Vendas (22.535) (14.784)
Despesas Gerais e Administrativas (15.685) (25.572)
Outras Receitas/Despesas (5.391) 15
Lucro Operacional 17.738 16.566
Despesas Financeiras (2.527) (2.478)
Receitas Financeiras 681 806
Resultado de Variação Cambial (4.115) (544)
Participação no Resultado de Controladas 22.792 –
Lucro antes do IRPJ e CSLL 34.569 14.350
IRPJ/CSLL Corrente (1.454) (4.989)
IRPJ/CSLL Diferido 12 1.928
Resultado Líquido do Exercício 33.127 11.289

Demonstração das 
Mutações do 

Patrimônio Líquido
Capital  
Social

Avalia- 
ção Patri- 

monial

Re- 
serva  
Legal

Lucros  
Acumu- 

lados Total
Saldo em 31/12/2016 21.900 – – 65.902 87.802
Lucro Líquido do Exercício – – – 11.289 11.289
Dividendos Pagos – – – (7.500) (7.500)
Juros sobre Capital Próprio – – – (6.255) (6.255)
Resultado da Filial Argentina – – – 1.573 1.573
Saldo em 31/12/2017 21.900 – – 65.009 86.909
Lucro Líquido do Exercício – – – 33.127 33.127
Variação Cambial
 Investimento Exterior – (7.619) – – (7.619)
Aumento de Capital 3.764 – – (3.764) –
Constituição Reserva Legal – – 1.503 (1.503) –
Juros sobre Capital Próprio – – – (5.843) (5.843)
Resultado da Filial Argentina – – – 451 451
Efeito Incorporação
 Morpho do Brasil 33.220 22.119 6.644 92.603 154.586
Saldo em 31/12/2018 58.884 14.500 8.148 180.080 261.612

Notas Explicativas
1. Contexto Operacional: A empresa Idemia do Brasil Soluções e Serviços 
de Tecnologia Ltda., foi constituída em 26/02/2004 e tem sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 1336 - 5º andar - São Paulo. O objeto social da empresa 
é a concepção, fabricação, industrialização e comercialização de suporte de 
informações tais como, mas não limitados a, cartões plásticos, cartões de 
tarja magnética, cartões com microprocessador, cartões com chip de memória, 
sistemas de segurança e identificação baseados em tecnologias de cartão 
inteligente utilizáveis nas áreas de telefonia móvel, pagamentos, identificação, 
televisão digital e transporte, e equipamentos voltados para impressão de 
documentos nos termos da legislação aplicável. 2. Politicas Contábeis: As 
demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão em 

conformidade com as normas contábeis vigentes no Brasil e compreendem 
os pronunciamentos,interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis 3. Evento de Incorporação: Em maio de 2017, 
foram concluídas as negociações globais para aquisição da empresa Morpho 
(empresa do grupo Safran) pelo Fundo de Investimento Advent International, 
e sua fusão com a Oberthur. Em setembro de 2017, houve a alteração do 
nome da empresa de OT-Morpho para Idemia. O processo de incorporação 
no Brasil ocorreu no dia 30/06/18, com a incorporação da Morpho do Brasil 
S.A. pela Idemia do Brasil Soluções e Serviços de Tecnologia Ltda. A 
incorporação da Morpho do Brasil S.A., apesar da sinergia e complementaridade 
de negócios, gerou também, como previsto pela administração e acionistas, 

uma ociosidade produtiva e duplicidade de funções. A partir deste cenário, e 
após estudos de viabilidade do negócio no Brasil, a empresa optou pelo 
encerramento das atividades da unidade de Taubaté, onde ficava localizada 
a fábrica da Morpho do Brasil S.A. O plano inicial previa a transferência 
gradativa da produção e personalização da planta de Taubaté para Cotia, 
sendo a primeira fase, o encerramento das atividades de produção, que 
ocorreu em outubro de 2018. Para suportar o aumento de produção foram 
realizadas adequações físicas nas instalações da planta de Cotia, transferência 
de parte do parque fabril da unidade de Taubaté para Cotia, para assim 
respaldar o incremento de produção gerado pela consolidação das unidades 
produtivas. A segunda etapa do processo referente ao encerramento das 

atividades de personalização de cartões ocorreu ao final de maio de 2019.
Durante o processo de incorporação, foram contratados os trabalhos da
Verdus Auditores Independentes para realização do laudo de avaliação 
patrimonial, tendo como objetivo instrumentalizar o processo de incorporação
pela Idemia do Brasil. Os trabalhos da Verdus Auditores foram conduzidos
de acordo com o Comunicado Técnico CTA20 e em acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. O efeito patrimonial líquido da
incorporação foi de R$ 154.586 mil. 

François Laurent - CFO
Douglas Santos - Contador - CRC 1SP23809/O-8

Vida Administração e Participações S/A.
CNJP nº 74.301.441/0001-60

Edital de Convocação
São convocados os Srs. Acionistas para reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária no próximo dia 13/11/2016 às 16:00 horas,
1ª chamada e 16:30hs, 2ª chamada, no endereço: Alameda Sagi-
tário nº 138 - sala 2205 - Alphaconde II - Barueri/SP, a fi m de deli-
berar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição de Diretoria com
mandato de três anos; b) Outros assuntos de interesse social
- Maria Eunice Moreira Felício - Diretora Presidente. (08-09-12)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068816-23.2014.8.26.0100O MM. Juiz de
Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a JAILSON MARTINS DE ALMEIDA (CPF183.094.728-11) e ANDRÉ MENDES
CALDEIRA (CPF 218.995.288-30), que SOCIEDADEBENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 72.123,86, (julho/2014), representado pela nota fiscal de serviço
nº 00886890, não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida, firmado entre
as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados ao corréu JAILSON MARTINS DE
ALMEIDA. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, apresentem respostas. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. 08 e 11/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1059340- 24.2015.8.26.0100 (USUC 730) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Geraldo Barbosa de Mello, Virgínia Capeletti Bernardes ou Virgínia
Cappeletti Bernardes, Ana Maria Bernardes, Maria Helena Negreiros de Mello, Heraldo Barbosa de Melo,
Condomínio Edíficio Libra, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eduardo Luiz de Freitas e Luciana Moreira Pina
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Paulo
Orozimbo, nº 110 12º Subdistrito Cambuci - São Paulo SP, com área de 86,60 m², contribuinte nº 034.085.0021-
5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J  – 08 e 09/11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1064043-32.2014.8.26.0100 (USUC 824) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Oswaldo Talarico, CTP Construtora, Marieta Batista dos Santos,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lazaro da Silva Caixeta Filho e Maria do Carmo da Silva Caixeta
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida
Itaquera, nº 2.361 Jardim Vila Talarico - São Paulo SP, com área de 165,00 m², contribuinte nº 146.145.0001-
2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  J – 08 e 09/11

Edital Citação - Prazo 20 dias. Proc: 1082620-53.2017.8.26.0100 A Doutora Carolina de Figueiredo Dorlhiac
Nogueira, Juíza da 38ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, FAZ SABER a MURILO GOMES TOSI, CPF/MF
nº 407.316.258- 62, Ação: Procedimento Comum Cível (Compra e Venda) por parte de DOUGLAS SZABO,
CPF/MF nº 380.655.728-47 e AMANDA PIVETTA TEIXEIRA, CPF/MF nº 366.303.468-23, encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial “nos termos do artigo 257 NCPC “. Afixe-se e Publique-se o edital. J – 08 e 09/11

Edital de Citação – com o Prazo de 20 dias. Processo nº 1138777-80.2016.8.26.0100 A Dra. Valéria Longobardi,
Juíza de Direito 29ª Vara Cível - Foro Central Cível – SP. Faz Saber a ROBERTO ISIDORO DE ANDRADE,
CPF:135.233.098-91, que JU SEONG KIM, lhe ajuizou uma ação Despejo por Falta de Pagamento Cumulado
Com Cobrança (Inadimplemento) para cobrança de R$ R$5.753,60 (deverá ser atualizado) ref. á locação do
imóvel descrito na petição inicial o qual foram vencidos os alugueres e não pagos, e não localizado o réu
deferiu-se a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação
sob pena de aceitar os fatos alegados pelo autor na petição inicial, “nos termos do artigo 257 do NCPC”. Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei. J – 08 e 09/11

EDITAL PARA CONHECIMENT O DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
JOSÉ MARIA LORDELLO E ELIZABETH DILSER LORDELLO, REQUERIDO POR EDNA DILSER
LORDELLO - PROCESSO Nº1018333-24.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família
e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Assiz Ricci, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 17 de Outubro 2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ MARIA LORDELLO, filho de
Damazo Vaz Lordello e Maria Amélia Ferreira Lordello, nascido aos 07/02/1927, natural de Outeiro Redondo,
BA e ELIZABETH DILSER LORDELLO, filha de Henrique Dilser e Bernardina Dilser, nascida aos 18/06/
1933, natural de Jardim Paulista, SP, declarando-os incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil,
com restrição total para os atos de vida negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado sendo nomeado como CURADOR, em caráter
DEFINITIVO, EDNA DILSER LORDELLO, RG 13.853.058-0, CPF 053.716.248-80. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. J – 08/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1076238-83.2013.8.26.0100 (USUC 1257). A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, ncertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Sergio Augusto Cataldo, Paulo
Eduardo Cataldo e Luigi Antonio Cataldo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Carlos Maria Della Paolera, nº 572 Jardim da Saúde - São Paulo SP, com
área de 279,00 m², contribuinte nº 048.027.0045-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. 08 e 09/11

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 19/11/2019 - A partir das: 15:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428 estabelecido a Rua Araci, 162,
Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP, telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA , venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei
Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/
77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito)
dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de poupança do
dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da comissão legal
do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B37478 - CONTRATO: 3181640531600 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA: 1816 - GRANJA JULIETA
EVANILDO DA ROCHA, Brasileiro(A), Industriário, CPF 047.241.848-33, CI: 13.796.926/
SP, Casado(a) com MARIA LUCIA BACCO DA SILVA ROCHA, Brasileiro(A), Bancária,
CPF 114.488.598-16, CI: 16.298.214-8/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: apartamento 54 do tipo C, localizado no quinto pavimento
ou andar do prédio 24B do tipo D, designado Edifício Libéria do bloco 24, integrante do
conjunto denominado Condomínio Residencial Nações Unidas, situado à Avenida
Senador Teotônio Vilela, 4287, Capela do Socorro, São Paulo/SP, e vaga de garagem
se houver, com todas as suas instalações, benfeitorias e acessórios.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 818.630,97
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 240.000,00

São Paulo, 30/10/2019
ARY ANDRE NETO

02 - 08 - 19/11/2019

Novaterra Incorporações Imobiliárias e Participações Ltda.
CNPJ: 12.236.829/0001-77 - NIRE: 35224292977

Edital de Convocação de para Reunião de Sócios
À Vértice Administração de Bens Ltda. Avenida José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 214, Sala 142, Condomínio Spot 
Galleria, Jardim Madalena, Campinas - SP. Com cópia para: Wagner Bisco Alameda dos Bauínias, n. 160, Condomí-
nio Chácaras do Alto da Nova Campinas, Campinas/SP. Referente: Edital de 1ª convocação para reunião de sócios, a 
ser realizada em 18/11/2019 (às 10 hs). Prezados Senhores, Concentus Societas Participações Societárias Ltda., 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 13.336.562/0001-52, com sede em SP/SP, na Avenida das Nações Unidas, 
n.º 18.801, conjunto 407, Tower Park, Vila Almeida, (“Concentus”), na qualidade de sócia detentora de quotas represen-
tativas de 50% do capital social de Novaterra Incorporações Imobiliárias e Participações Ltda., pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ nº 12.236.829/0001-77, com sede na Cidade de Campinas/SP, na Avenida José Bonifácio Coutinho 
Nogueira, n.º 150, conjunto 401, Jardim Madalena, (“Sociedade”), vem, ante a inércia do Wagner Bisco (administrador 
com poderes isolados de representação) após pedido de convocação fundamentado, nos termos do artigo 1.073, I, do 
Código Civil, convocar os sócios da Sociedade para reunirem-se em reunião de sócios, a ser realizada, em 1ª convo-
cação, no dia 18/11/2019, às 10:00 hs, na sede social da Sociedade, para examinar, discutir e votar a respeito do exer-
cício, pela Concentus, do direito de retirada previsto na Cláusula 23ª do Contrato Social. Atenciosamente, Concentus 
Societas Participações Societárias Ltda. Por: Pedro Vinicius Bisco - Cargo: Sócio-Administrador. (07, 08 e 09/11/2019)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1098237- 
87.2016.8.26.0100 (USUC 1009) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Rafael Prado 
Rodrigues,Emília Rocha Salles,Rubens de Salles,Constância Perez Ribeiro,Máximo Torregon ou Maximo Torrejão, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Leonor Pereira Martins ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Jamblico,nº 99 Casa Verde Alta - São Paulo SP, com área de 400,00 m², contribuinte nº 075.014.0038-5, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 
15(quinze) dias úteis,a fluir após o prazo de 20dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.              [07,08] 
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Intimação-Prazo 20 dias. Proc. nº 0104130-94.2007.8.26.0002 (002.07.104130-7). O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro 
Regional II - Santo Amaro, na forma da Lei. Faz Saber a Nisar Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 96.458.278/0001-86, na pessoa de seu representante 
legal e a Luiz Antônio Cândido, CPF 673.503.998-04, José Eduardo Coloma Faundez, CPF 012.619.138-76, Sônia Del Carmen Poblete Romero,  
CPF 012.622.268-13, Izaura Monteiro da Fonseca Santos, CPF 043.553.628-14, Guisela Gremmelmaier Cândido, CPF 939.505.278-34, que nos 
Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Não 
Padronizados S/A, procedeu-se a penhora online efetuado em suas contas bancárias via sistema Bacen-Jud, no valor de R$ 23.277,11. Estando 
os mencionados executados em lugar incerto e não sabido e representados por curador especial foi determinada a intimação da penhora por edital, 

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0006046-11.2019.8.26.0011) - Processo principal 0003868-70.2011.8.26.0011. O Dr. Regis 
Rodrigues Bonvicino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional XI - Pinheiros. Faz Saber a Nancy de Oliveira Pinto, CPF 046.184.068-52, que 
a Ação de Procedimento Comum, tendo como corréus Zaide de Oliveira Pinto e outro, requerida por Consórcio Via Amarela, foi julgada procedente, 
condenando a ré ao pagamento de R$ 18.801,61 (agosto/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais 

voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). 
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que os executados, independente de penhora ou nova intimação, 

Citação - Prazo 20 dias Processo 1002049-96.2019.8.26.0368. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 
7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro. Faz Saber a Capital Citrus Eirelli, CNPJ 74.323.304/0001-26, na pessoa de seu 
representante legal, que Guiomar Carvalho Neuding, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 60.999,99 
(julho/2019), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito do contrato de fornecimento de mudas de árvores. 

o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a 
tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, No prazo de embargos, 
reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
advogado, poderá o devedor requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Não sendo embargada a ação, 
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005822-82.2017.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional 
XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO PACHECO BUENO, Brasileiro, 
Casado, Empresário Comercial, RG 32.663.798-9, CPF 275.951.638-54, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Condomínio Duo Morumbi, e tendo como corré Heloisa Correia Bueno, para cobrança de R$ 2.962,96 (agô/2017), corrigidos monetariamente, 
referente às despesas condominiais da unidade nº 74, bloco B, do condomínio autor, bem como as que se vencerem no curso do presente processo, 
custas, honorários e demais cominações . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 

curador especial, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 CPC). Será o presente edital, por extrato, 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011574-10.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARIANA SANCHEZ DE MARTINS ANTUNES, CPF 296.056.578-99, que Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12 ajuizou ação 
de Execução de Título Extrajudicial para cobrança da quantia de R$ 154.069,89 (atualizado até 27.09.2017), referente ao inadimplemento 
da Cédula de Crédito Bancário nº 3.944.628/669.341. Estando a executada em local ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por edital, para 

curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1105604-70.2013.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Willigton de Lima Pereira,  
CPF 254.453.558-02, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando 
condenar o réu ao pagamento de R$ 47.244,23 (maio/2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente 
ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel situado à Rua São Leopoldo, 20 A, Belenzinho, São Paulo/SP -  

conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras 

OPEN MALL DOM PEDRO I S.A.
CNPJ nº 35.378.529/0001-28

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição de 14/10/2019.
Local e Horário: na Sede, sito a Rua José Ramon Urtiza, 975, Sala 6, 2 Subsolo, Vila Andrade, São 
Paulo, SP, CEP 05717-270, às 10 h. Presen ça: MEC Incorporações e Serviços Ltda., ESTRATÉGIA 
Administração e Participação Imobiliária Eireli, ALMA Consultoria e Gestão de Negócios Ltda., e 
Lucélia da Silva Alves. Deliberações: Aprovar a constituição de uma Sociedade Anônima sob a 
denominação de OPEN MALL DOM PEDRO I S.A. O Capital Social de R$ 30.000,00, representado 
por 3.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Aprovação do Estatuto Social 
da Companhia. Eleição da Diretoria, cujo mandato será de 3 anos, ao Sr. Mário Sérgio Thurler e 
Sra. Lucélia da Silva Alves. Nada mais. JUCESP/NIRE nº 35.300.544.048 em 01/11/2019. Gisela 
Simiema Ceschin – Secretária Geral.

SK Jurucê Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF Nº 12.530.930/0001-36 - NIRE 35.224.660.305

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 07.11.2019, às 10 horas, na sede, Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 456, 12º andar, 
Conjunto 1202 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Silvio Kozuchowicz, 
Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Deliberação Aprovada: Redução do capital social em R$ 11.000.000,00, 
considerados excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 11.000.000 de quotas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia SK Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
a qual receberá, com a anuência da sócia SKR Engenharia Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas 
canceladas a título de capital excessivo. Desta forma, o capital social passará de R$ 20.948.913,00 para R$ 
9.948.913,00 dividido em 9.948.913 quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. 
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 07.11.2019. Sócios: SK Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda. - 
Miguel Maia Mickelberg, Silvio Kozuchowicz, SKR Engenharia Ltda - Silvio Kozuchowicz.

ADAVIUM MEDICAL DEVICES DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 23.816.415/0001-33 - NIRE 35229624421

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Advance Medical, Ltd., CNPJ nº 13.315.583/0001-91, neste ato representada por seu bastante procurador, André 
Luiz Spina Tanaka, RG nº 28.182.662-6 SSP/SP, CPF nº 264.549.528-19, (“Advance”); e, André Luiz Spina Tanaka, 
acima qualificado, (“André”), na qualidade de únicos sócios da sociedade “Adavium Medical Devices do Brasil 
Participações Ltda.”, CNPJ nº 23.816.415/0001-33, devidamente registrado perante a JUCESP sob NIRE 
35229624421 (“Sociedade”), Decidem proceder à Alteração do Contrato Social da Sociedade, nos termos e 
condições a seguir: I - Cessão e Transferência de Quotas: 1.1. O sócio André, supraqualificado, cede e transfere 
à sócia Advance, acima qualificada, 1 (uma) quota, totalmente integralizada, livre e desembaraçada de qualquer 
dívida, ônus e gravame, no valor nominal de R$ 1,00, de modo que o sócio André, supraqualificado, deixa de ser 
sócio da Sociedade. 1.2. Em função da cessão e transferência da única quota acima indicada, a sócia Advance 
passará a ser a única sócia da Sociedade pelo prazo de 180 dias previsto no Artigo 1.033, inciso IV, do Código 
Civil de 2002. 1.3. Assim sendo, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará a ter a seguinte redação, 
qual seja: “Cláusula Quinta: Capital Social - O capital social da Sociedade é de R$ 24.296.593,00 (vinte e quatro 
milhões, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e três reais), divididos em 24.296.593 (vinte e quatro 
milhões, duzentas e noventa e seis mil, quinhentas e noventa e três) quotas com valor unitário de R$ 1,00 (um 
Real), totalmente subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, sendo que a totalidade das 
quotas são detidas pela sócia Advance Medical, Ltd., a qual compromete-se a reconstituir a pluralidade de sócios, 
nos termos do artigo 1.033, IV do Código Civil.” II - Aprovação das Demonstrações Financeiras: 2.1. A única 
sócia da Sociedade decide ratificar a aprovação das demonstrações financeiras e o balanço da Sociedade referente 
aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 31/12/2018, os quais ficam arquivados na sede da Sociedade. III 
- Incorporação da Sociedade: 3.1. A sócia Advance, acima qualificada, única sócia da Sociedade delibera pela 
aprovação, na íntegra, do Protocolo-Justificação referente à incorporação da Sociedade pela Tarvos Holding S.A., 
CNPJ nº 23.643.727/0001-92, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35.300.484.487 
(“Tarvos”), o qual fica fazendo parte integrante deste instrumento (“Incorporação”). 2.2. Da mesma maneira, a 
sócia Advance, acima qualificada, delibera pela ratificação da nomeação da empresa especializada MCLL Auditoria 
e Consultoria Ltda-ME, com sede na Rua Padre Adelino, 2074, Quarta Parada, SP/SP, CNPJ nº 06.532.059/0001-
07, CRC (SP) nº 2SP023349/O-0, com seus atos constitutivos arquivados no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos e Registro de Pessoas Jurídicas, da cidade e comarca de SP/SP, sob nº 66.325 em 21/08/2013, 
representada pelo sócio Rodrigo Marcelli, contador legalmente habilitado, CRC (SP) nº 1SP244126/O-4, RG 
nº 18.930.003-6-SSP/SP e CPF nº 219.868.888-35, a qual elaborou o Laudo de Avaliação contábil datado de 
30/04/2019 objeto da Incorporação, que avaliou o patrimônio líquido da Sociedade na data-base 30/04/2019 em 
R$ 11.831.199,65. 2.3. Desta forma, fica aprovada, nos exatos termos do Protocolo-Justificação, a Incorporação 
da Sociedade pela Tarvos, acima qualificada, com base no valor de seu patrimônio líquido contábil, que conforme 
se verifica do Laudo de Avaliação é de R$ 11.831.199,65, sendo, então, aceito, sem quaisquer ressalvas, o critério 
de avaliação contábil do patrimônio líquido para implementação da Incorporação e a consequente emissão de 1 
(uma) ação ordinária nominativa representativa do capital social da Tarvos em favor da sócia Advance em razão 
da operação ora aprovada, assim reconhecendo a Advance, de forma irrevogável e irretratável, se tratar de uma 
relação de substituição equitativa. 2.4. Em virtude da Incorporação da Sociedade pela Tarvos, acima qualificada, 
a Sociedade é extinta, com o consequente cancelamento das suas quotas emitidas, sendo que a Tarvos acima 
qualificada, assume a responsabilidade ativa e passiva relativa ao patrimônio da Sociedade, sem solução de 
continuidade, assumindo e/ou recebendo incondicional e universalmente todos os bens, direitos e obrigações da 
Sociedade, de ordem legal ou convencional, sem qualquer limitação. 2.5. Por fim, fica o então administrador da 
Sociedade desde já autorizado a proceder com todos os atos necessários à implementação da incorporação ora 
aprovada e a consequente baixa das inscrições e registros da Sociedade. E por estarem em perfeito acordo, firmam 
a presente alteração contratual que deverá ser respeitada pelas partes, herdeiros e sucessores, assinando-o na 
presença das testemunhas a seguir relacionadas, em 3 (três) vias de igual teor. São Paulo, 31/05/2019. Advance 
Medical, Ltd., p.p. André Luiz Spina Tanaka; André Luiz Spina Tanaka. JUCESP nº 577.519/19-0 em 04/11/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

CNPJ/MF 61.104.717/0001-78 - NIRE 35300021134
Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28/11/2019 às 11:00 horas, na sede social, Rua das 
Araucárias, nº 168, Jardim Pinheirinho - Embu das Artes - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Assembleia Geral Ordinária: a) Exame, 
discussão e votação do relatório da administração das demonstrações financeiras, relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2014; 31/12/2015;
31/12/2016; 31/12/2017 e 31/12/2018; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Embu das
Artes, 08 de novembro de 2019. Marleine Serra Guimarães - Conselheira.
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 

14ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO
DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017). 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 14ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA 
S.A. (“CRI”, “Emissão”, “Titulares dos CRI “e “Securitizadora” respectivamente), nos termos da Cláusula XII do Termo de 
Securitização dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 14ª Série da 1ª emissão da Securitizadora (“Termo de Securitização”) 
a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 28 de novembro de 2019, às 
16h00min., na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, SP, para deliberarem sobre os seguintes itens da 
Ordem do Dia: (i) Realização, ou não, de aporte, pelos Titulares dos CRI, tendo em vista a necessidade de recomposição do Fundo 
de Aporte, constituído na Conta do Patrimônio Separado, na Assembleia Geral de Titulares do CRI (“AGT”) realizada em 26 de 
outubro de 2016, tendo em vista que a Securitizadora identifi cou que o Fundo de Aporte não possui recursos sufi cientes para 
fazer frente a todas as despesas do Patrimônio Separado descritos nos Documentos da Operação. Os Titulares dos CRI poderão 
se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de 
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação 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 fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja 
feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e 
voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à PENTÁGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), por e-mail, para: gestao@isecbrasil.com.br e contencioso@pentagonotrustee.
com.br.  Favor apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem 
como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. 

São Paulo, 07 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A

Jornal
ODIASP

Ligue:

3258-1822
3258-0273
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São Paulo, sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Interlagos recebe Grande Final
da Copa Truck
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Copa Truck

A cidade de São Paulo rece-
be pela terceira vez em sua his-
tória, nos dias 7 e 8 de dezem-
bro, a Copa Truck, que realiza
em Interlagos a Grande Final
da temporada 2019 e traz jun-
to consigo duas novidades: os
supercarros  do Mercedes-
Benz Chal lenge e  a  Copa
HB20, mais novo campeona-
to do automobilismo brasileiro,
ambas também definindo títulos
na capital paulista.

Após a disputa de quatro Co-
pas, a Copa Truck chega à de-
cisão com seis finalistas (Beto
Monteiro, André Marques, Fe-
lipe Giaffone, Roberval Andra-
de, Paulo Salustiano e Leandro
Totti) e um grid de largada com
nada menos que 25 caminhões.
Já as supermáquinas do Mer-
cedes-Benz Challenge retor-
nam ao “Templo” após um ano
distante com os modelos CLA
45 AMG e C250, enquanto a
Copa HB20 estreia oficialmen-
te no berço do automobilismo
brasileiro, local onde nasceu e
foi desenvolvida

Totalizando as três categori-
as, serão mais de 70 carros na
pista neste fim de semana e seis
corridas, sendo duas da Copa Tru-
ck, três da Copa HB20 e uma do
Mercedes-Benz Challenge - isso
sem contar outras atrações,
como o Desfile dos Pilotos, o
caminhão de manobras da Omni
e a visitação aberta a todos os
ingressos no sábado.

Compra antecipada online
até 6/12 rende desconto

Um dos diferenciais do even-
to é a compra antecipada com pre-
ços promocionais exclusivamen-
te por meio do site oficial da ca-
tegoria (www.copatruck.com.br)
e do site GOTKT
(www.gotkt.com.br). Nesta venda,
que vai até o dia 6 de dezembro
(sexta anterior à corrida), não é
cobrada taxa de conveniência e os
valores são menores que os co-
brados na bilheteria do evento
durante o fim de semana.

O principal setor disponível,
a Credencial Camarote Paddock,
localizada estrategicamente aci-

ma dos boxes com visão privi-
legiada, direito a alimentos (pe-
tiscos e massa) e bebidas (água,
refrigerante e cerveja) no do-
mingo, sem contar o direito a
visitação em ambos os dias,
participa da venda promocional
e cai de R$ 250 para R$ 225
neste período. Menores até 16
anos necessitam de credencial,
para estes setores e deverão

estar acompanhados pelos pais
ou responsáveis, portando do-
cumento com foto.

Os setores mais populares
são a Arena Nação Truck, que tem
duas opções de compra: a Arena
Nação Truck Descoberta, que cai
de R$ 40 para R$ 32 na venda
online e dá direito à visitação os
boxes na tarde do sábado após os
treinos de classificação do dia -

o mesmo vale para a Arena Na-
ção Truck Coberta, que cai de
R$50 para R$40 na venda promo-
cional. Somente nestes setores é
válida a meia entrada (a partir de
R$ 20) e menores até 12 anos não
pagam ingresso (mediante apre-
sentação do documento original
do menor e do responsável neste
caso). Já Credencial Fã-Truck, que
dá direito à visitação aos boxes
tanto no sábado quanto no domin-
go e a opção de ficar na Arena
Descoberta ou Coberta, cai de
R$ 110,00 para R$99 até 6/12.

Nas compras após 6/12, que
acontece somente nas bilheteri-
as do autódromo durante o fim
de semana, serão cobrados os
valores cheios (Arena Nação Tru-
ck Descoberta– R$40, Arena
Nação Truck Coberta– R$50,
Credencial Fã-Truck – R$ 110 e
Camarote Paddock – R$ 250).
Até lá, as entradas estão disponí-
veis para venda exclusivamente
no site da categoria
www.copatruck.com.br, clicando
no botão de ingressos no menu
do topo desta página, sem taxa de

conveniência.
Assim como no ano passado,

Copa Truck segue com o forma-
to de show, proporcionando ao
público um domingo de diver-
são para a família - o que é vis-
to como um dos grandes dife-
renciais do evento. “São Pau-
lo é a nossa principal praça e
Interlagos o autódromo mais
importante. A Grande Final não
podia ser em outro lugar e, as-
sim como nos últimos dois
anos, teremos um fim de se-
mana de gala, com seis corri-
das em dois dias, sem contar as
outras atrações fora da pista”, re-
sume Vanda Camacho, diretora
geral da Mais Brasil, organiza-
dora da Copa Truck.

Importante: não será permi-
tida a entrada de pessoas, portan-
to armas de qualquer tipo, fogue-
tes, objetos cortantes ou con-
tundentes ou quaisquer outros
que possam causar ferimentos a
terceiros, bem como vasilhames
de vidro. Mais notícias, resul-
tados  e  c lass i f icação:  
www.copatruck.com.br 
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É no clima de tudo ou nada
que os pilotos que disputam o
Campeonato Brasileiro de
Rally Baja aceleram neste final
de semana (9 e 10/11) na re-
gião de Lençóis Paulista, a 260
km de São Paulo. A liderança
da competição na categoria
UTV está nas mãos do jovem
Bruno Varela, da equipe Can-
Am/Norton/Techbond/Arisun
Pneus/Divino Fogão, que soma
238 pontos. No segundo lugar
vem Maurício Rocha (227 pon-
tos), seguido por Rodrigo Va-
rela, irmão de Bruno, que con-
tabiliza 185. Com provas sába-
do e domingo, corresponden-
do cada uma como uma etapa
independente do Brasileiro, a
competição valerá pelo 14º
Rally Rota Sudeste, que acon-
tece pelo terceiro ano conse-
cutivo na região.

A prova contará também
com a participação de Gabriel
Varela, que completará o trio
de irmãos neste final de sema-
na. Gabriel entrará na disputa
apenas como preparação para a
última etapa do Brasileiro de
Rally Cross-Country da cate-
goria UTV, na qual ele ocupa a
vice-liderança e também utili-
za o UTV modelo Can-Am Ma-
verick X3 da equipe Can-Am/
Nor ton/Techbond/Ar isun
Pneus/Divino Fogão.

Apenas 11 pontos separam
o primeiro do segundo coloca-
do na tabela, ainda sem consi-
derar o descarte dos dois pio-
res resultados, como determi-
na o regulamento. O líder Bru-
no Varela aposta em mais um
bom desempenho em Lençóis
Paulista, onde ele conquistou a
segunda de suas quatro vitórias
na temporada, com a rodada

Brasileiro de Rally: Interior
de São Paulo define os

finalistas ao título
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Rodrigo: tudo ou nada na penúltima prova do ano

dupla realizada lá no mês de ju-
lho.

É tudo ou nada - No ter-
ceiro lugar da tabela, Rodrigo
Varela chega nesta sexta-feira
a Lençóis Paulista focado em
apenas um resultado: a vitória.
“Contando a rodada dupla des-
te final de semana, temos ape-
nas a prova final da temporada,
em dezembro. Então minha
meta é recuperar o máximo de
pontos possíveis aqui em Len-
çóis Paulista para chegar na
etapa final brigando por uma
colocação entre os três primei-
ros na tabela”, diz Rodrigo, que
tem dez pontos a mais que o
quarto colocado, Otávio Leite.

Com um objetivo distinto
de seus irmãos, Gabriel Varela
pode estragar as pretensões
dos concorrentes ao título.
“Minha meta é treinar e, claro,
me divertir. Disputar rally sem
grandes preocupações ou pres-
são é uma delícia. Então, vou pra
cima tentar um pódio – ou até
algo mais. O que vier é lucro”,
avisou Gabriel. A primeira eta-
pa do final de semana começa a
partir das 7h40 do sábado e con-
tará 154 quilômetros, sendo
126 quilômetros de trechos
cronometrados. No domingo, a
largada acontece às 8h, com os
competidores percorrendo o
mesmo trajeto do dia anterior.

Confira os dez primeiros
na classificação:

Bruno Varela, 238 pontos;
2) Maurício Rocha, 227; 3)
Rodrigo Varela, 185; 4) Otávio
Leite, 175; 5) Wilker de Cam-
pos, 172; 6) André Hort, 155;
7) Denísio Casarini, 151; 8)
Richard Fliter, 144; 9) Chris-
tian Klawa, 128; 10) Gabriel
Cestari, 91 pontos.

Kartismo

Biondo vence e Otazú mantém
liderança na F-4 Akasp

Alberto Otazú se preparando para manter a liderança na F-
4 Akasp

O campeonato de F-4 da As-
sociação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp) está disputadíssi-
mo e equilibrado em sua reta fi-
nal, com o quarto vencedor di-
ferente em quatro provas. O
Kartódromo Granja Viana (Co-
tia/SP) sediou a 36ª rodada da

temporada, que marcou o en-
cerramento da metade do últi-
mo turno na noite de quarta-fei-
ra (6), em que Bruno Biondo
venceu, seguido de Alberto Ota-
zú e Carlos Santana. Com isto,
Otazú/Helio Bianchi mantém a
liderança com 95 pontos líqui-

dos, seguido de Santana, com
89, e Giovani Bondança/Eder
Ayres, com 86 pontos, já consi-
derado um descarte obrigatório
do pior resultado.

A prova teve quatro líderes em
suas 27 voltas. Alexandre Albino
largou na pole position e susten-
tou a ponta na volta inicial, mas
Giovani Bondança já passou em
primeiro na segunda passagem. No
terceiro giro foi a vez de Alberto
Otazú – que havia largado em sex-
to – assumir a liderança, já trazen-
do Bruno Biondo – que partiu do
nono posto – em seu encalço.

Durante a sexta volta Otazú e
Biondo brigaram bastante, tro-
cando de posição na liderança
duas vezes, até que na sétima en-
contraram inesperadamente um
retardatário que estava extrema-
mente lento. Bruno chegou a dar
um toque na traseira do piloto e
conseguiu passar por dentro e
caminhar tranquilo para a vitória.
Como o estreante rodou pra fora,
Alberto teve que sair na pista

para não se chocar e perdeu mui-
to tempo, caindo para terceiro.
Mas bastaram mais duas voltas
para Otazú ultrapassar Carlos
Santana e se estabelecer na vice-
liderança. Na penúltima volta
Bondança ainda passou Santana,
mas levou o troco algumas cur-
vas depois para receber a bandei-
rada em terceiro.

Com a realização da quarta das
oito etapas da fase final do cam-
peonato, já foi aplicado o descarte
único do pior resultado dos pilo-
tos neste turno. Hélio Bianchi/Ota-
zú lideram com 95 pontos, segui-
dos de Carlos Santana, com seis
pontos a menos. Em terceiro apa-
rece Bondança/Eder Ayres, com
86, perseguidos por Arnaldo Bion-
do/Bruno Biondo, com 83, Sérgio
Gonçalves/Dilson Sucupira, com
73, e Emílio di Bisceglie/Bruno
Biondo, em sexto com 72 pontos.

A 37ª etapa da F-4 Akasp
será no dia 13 de novembro,
novamente no Kartódromo
Granja Viana.
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95ª Corrida de São Silvestre encerrará
inscrições nesta sexta (8)

95ª Corrida de São Silvestre

As inscrições para a 95ª Cor-
rida Internacional de São Silves-
tre serão encerradas nesta sex-
ta-feira, dia 8. Mais uma vez,
como tem sido costume, a prova
chegou ao seu limite técnico an-
tes do prazo (22/11). A Fundação
Cásper Líbero, realizadora da
prova, agora, fará um balanço das
confirmações e pendências, e
terá lote final a partir de terça
(12), com vagas limitadas.

A 95ª Corrida Internacional
de São Silvestre será no dia 31
de dezembro, reunindo até 35
mil corredores brasileiros e
estrangeiros. Serão 15 km de
percurso, com largada na Ave-
nida Paulista, próximo ao nú-
mero 2000,  e  chegada em
frente ao prédio da Fundação
Cásper Líbero, também na Ave-
nida Paulista, 900.

A programação de largadas
no dia  31 começará  mais
cedo, a partir às 7h25, com a
largada das categorias Cadei-
rantes  e  Cadeirantes  com
Guia. Em seguida, a partir das

7h40, será a vez da Elite fe-
minino,  f icando para  as
8h05min a Elite masculino,
Pelotão C e Pelotão Geral.

A infraestrutura do evento
é dimensionada para o número
oficial de inscritos, até 35 mil,
não contemplando serviços a
atletas sem inscrição (“pipo-
cas”). Serão sete postos de
água, um a mais que no ano

passado, com volume para aten-
der somente aos inscritos. Como
consta em regulamento, não ha-
verá serviços extras e hidratação
excedente para atletas sem ins-
crição. 

Acessos
A 95ª Corrida de São Silves-

tre terá um esquema especial de
acesso à largada e chegada, visan-

do assegurar mais facilidade
aos atletas oficialmente ins-
critos, e informar ao público
que pretende acompanhar a
corrida. Este esquema será
ampliado em relação ao ano
passado em infraestrutura e
em tempo com a intenção de
bloquear ainda mais os pipo-
cas e privilegiar os inscritos.
No período das 5h às 10h se-
rão permitidos apenas atletas
com número de peito em seus
respectivos acessos.

O Comitê  Organizador
pede gentilmente que atletas
sem inscrição não compare-
çam, pois não há como dimen-
sionar os serviços e o consu-
mo excessivo pode gerar a
falta de serviços e hidratação
para os inscritos. E destaca
que essas dinâmicas estão
sendo implantadas para me-
lhor atender aos atletas ins-
critos oficialmente. 

Mais informações no site
o f i c i a l :
www.saosilvestre.com.br
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