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BNDES registra lucro líquido de
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em inovação

Esporte

São Paulo, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2019www.jornalodiasp.com.br

Página 2

DÓLAR

EURO

Comercial
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Compra:   4,61
Venda:       4,61

Enzo Fittipaldi disputa GP
de Macau com a Sauber

após conquistar vice na F3

Enzo Fittipaldi
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Após o vice-campeona-
to conquistado na F3 Regi-
onal  Europeia  em 2019,
Enzo Fittipaldi terá um novo
desafio neste final de se-
mana. Correndo com a Sau-
ber Junior Team, o jovem
piloto disputará a 66ª edi-
ção do GP de Macau, prova
conhecida como a Copa do
Mundo de F3, e buscará a
vitória para tentar o feito
de grandes pilotos que pos-
teriormente chegariam na
F1, como Ayrton Senna, que
venceu em 1983 na pista de
rua de Macau.         Página 7

O campeonato de F-4 da
Associação de Kart Amador
de São Paulo (Akasp) está
pegando fogo na fase final.
Na 37ª etapa do competitivo
certame dos karts Mega/Hon-
da GX390, o piloto Bruno
Biondo venceu pela segunda
vez seguida no Kartódromo
Granja Viana (Cotia/SP), e
com isto assumiu a vice-lide-

Kartismo: Biondo vence e
Bianchi/Otazú mantém
liderança na F-4 Akasp

rança ao lado de Arnado Bi-
ondo com 117 pontos, ape-
nas três de desvantagem para
os líderes Hélio Bianchi e
Alberto Otazú. Em terceiro
aparece Carlos Santana,
com 116 pontos. Faltando
três provas para o encerra-
mento da temporada, e com
99 pontos em jogo, tudo
pode acontecer.       Página 7

Marcel Coletta disputa
título na preliminar do

GP Brasil de F1
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Marcel Coletta

Neste final de semana, a
Porsche Carrera Cup definirá
os campeões das categorias de
Sprint durante o GP do Brasil
de Fórmula 1 em Interlagos e o
jovem Marcel Coletta buscará
o título da classe principal, a
4.0. Vencedor do Porsche Ju-
nior Program em 2018, o pilo-
to de apenas 18 anos está atu-
almente na terceira colocação
com apenas 20 pontos de dife-
rença para o líder do campeo-
nato.                              Página 7

Dentil/Praia Clube recebe São
Cristóvão Saúde/São Caetano

Dentil/Praia Clube é o atual vice-campeão da Superliga

O Dentil/Praia Clube (MG),
atual vice-campeão, disputará sua
primeira partida em casa na Su-
perliga 19/20 contra o São Cris-
tóvão Saúde/São Caetano (SP).
Nesta sexta-feira (15.11), o time
do treinador Paulo Coco jogará

com a equipe do ABC Paulis-
ta, às 21h30, no ginásio do
Praia Clube, em Uberlândia
(MG). O SporTV 2 transmitirá
ao vivo. A partida será válida
pela segunda rodada do turno
da competição.           Página 7

Morales não
poderá disputar

próxima
eleição, diz
presidente
 da Bolívia

A presidente interina da
Bolívia, Jeanine Áñez afirmou
na quinta-feira que o ex-presi-
dente Evo Morales não poderá
disputar as próximas eleições,
mas que o partido dele, o Mo-
vimento ao Socialismo (MAS),
está apto a concorrer.

“Diga ao MAS que eles têm
todo o direito de participar das
eleições e que procurem um
candidato. Evo e Álvaro [Gar-
cía Linera, ex-vice-presidente],
no entanto, não estão qualifi-
cados para um quarto manda-
to”, disse Jeanine Áñez, sem
dar mais detalhes.

Na terça-feira (12), depois
de se declarar presidente pe-
rante uma Assembleia Legisla-
tiva sem quórum, Jeanine dis-
se que convocará eleições, o
mais depressa possível, e revo-
gará a decisão do Tribunal
Constitucional que permitiu
Morales e García Linera dis-
putar o quarto mandato, contra-
riando decisão expressa em
referendo.                   Página 3

Audiências
sobre

impeachment
de Trump
têm início
nos EUA

Um diplomata americano
do alto escalão, lotado na
Ucrânia, deu a entender que
acredita que o presidente Do-
nald Trump tenha pedido ao
governo ucraniano que inves-
tigasse a firma vinculada ao fi-
lho do ex-vice-presidente dos
EUA, Joe Biden.

William Taylor falou  na
quarta-feira (13) durante a pri-
meira audiência pública do co-
mitê investigativo da Câmara
dos Representantes, liderada
pelos Democratas, sobre o
possível impeachment contra o
presidente americano.

Trump teria supostamente
pedido por uma investigação
sobre Biden durante um tele-
fonema com o presidente
ucraniano Volodymyr Ze-
lenskiy, em julho. Biden é o
adversário que lidera a cam-
panha do partido Democrata
para a eleição presidencial de
2020.                           Página 3
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Com o fim da 11ª Cúpula do
Brics, grupo formado por Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul, o Brasil entregou  na quinta-
feira (14) a presidência rotativa
do bloco. Na avaliação do presi-
dente Jair Bolsonaro, guiado pelo
lema “Crescimento Econômico
para um Futuro Inovador”, duran-
te este ano, o Brasil conseguiu

dar ênfase à inovação, “essenci-
al para fomentar a produtividade
e competitividade de nossas eco-
nomias, condições necessárias
para o desenvolvimento e bem-
estar dos nossos povos”.

Segundo o presidente, os pa-
íses do grupo têm buscado criar
os meios práticos para que a co-
operação ajude a assegurar às

economias a permanente atuali-
zação tecnológica, exigida pela
economia digital, com destaque
para a criação da Rede de Inova-
ção do Brics, do Instituto de Re-
des Futuras e para a parceria para
a Nova Revolução Industrial.
“Por meio dessas instâncias, nos-
sos países podem aumentar a pes-
quisa científica, estimular a pro-
dução de bens e serviços inova-
dores e melhor capacitar os pro-
fissionais”, destacou Bolsonaro.

De acordo com o presiden-
te, o Brasil também orientou a
reunião de jovens cientistas para
a discussão sobre inovação e ju-
ventude.

Durante seu discurso na
sessão plenária da cúpula do
Brics, que aconteceu no Palá-
cio do Itamaraty, em Brasília,
Bolsonaro ressaltou a impor-
tância da cooperação entre os
cinco países e fez um balanço
dos principais temas tratados
durante o ano.             Página 4

Em um dia de oscilações no
mercado f inanceiro, a moeda
norte-americana voltou a fe-
char no segundo maior nível
da história. O dólar comerci-
al encerrou a quinta-feira (14)
vendido a R$ 4,193, com alta
de R$ 0,006 (0,15%). A divi-
sa está no segundo maior va-
lor desde a criação do real, só
perdendo para a cotação de R$
4,196 registrada em 13 de se-
tembro de 2018.

O dólar iniciou a manhã em
baixa, mas reverteu a tendência à
tarde e firmou-se acima de R$
4,19 na hora final de negociação,
até fechar próxima da máxima do
dia. A moeda acumula valoriza-
ção de 4,59% no mês.

Bolsa - No mercado de

Dólar volta a fechar no
segundo maior valor desde

criação do real
ações, o dia também foi de re-
cuperação. O índice Ibovespa,
da B3, fechou o dia em alta de
0,47%, aos 106.557 pontos. O
indicador voltou a subir depois
de dois dias consecutivos de
queda.

Nos últimos dias, o merca-
do financeiro tem sido afetado
pelas turbulências em países da
América Latina. Diversos paí-
ses da região enfrentam proble-
mas políticos, que pressionam
investidores estrangeiros. As
incertezas em relação ao fecha-
mento de um acordo entre Es-
tados Unidos e China, que en-
frentam tensões comerciais,
também têm contribuído para a
instabilidade nos mercados glo-
bais. (Agencia Brasil)

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social(BNDES) registrou um
lucro líquido de R$ 2,7 bilhões
no terceiro trimestre do ano. O
resultado é estável em relação
ao trimestre anterior, mas re-
presenta crescimento de quase
70% na comparação ao mes-
mo período do ano passado,
quando alcançou o valor R$1,1
bilhão a menos.

No acumulado do ano até
setembro, o lucro líquido foi de
R$ 16,5 bilhões, um crescimen-
to de 159,5% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

Impulsionado por aliena-
ções de ações, o resultado com
participações societárias alcan-
çou R$ 14,7 bilhões, com au-
mento de 155,8%.

Também no período, a
inadimplência de 90 dias pas-
sou de 1,67% para 0,08%,
abaixo da média do Sistema
Financeiro Nacional, de 3,05%.

Balanço - O presidente do
BNDES, Gustavo Montezano,
disse que apesar de o resulta-
do em relação ao trimestre an-
terior ficar estável, o mais im-
portante foi a evolução estra-
tégica do banco.       Página 3

Cidade de São Paulo
elimina transmissão vertical

do HIV
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Cidade de São Paulo elimina
transmissão vertical do HIV

A cidade de São Paulo foi
certificada pelo Ministério da
Saúde (MS) como município
que eliminou a transmissão ver-
tical do HIV, ou seja, a transmis-
são de mães que vivem com o
vírus para seus bebês. O anúncio
foi feito na quinta-feira (14/11)
pelo órgão federal. Apenas ou-
tras duas cidades do País havi-
am obtido esta certificação: Cu-
ritiba, com 1,9 milhão de habi-
tantes e Umuarama com 111 mil.

Atingir os parâmetros exigi-
dos para obter a certificação de
uma cidade com 12 milhões de
habitantes e a complexidade da
capital paulista é uma tarefa qua-
se impossível. Nenhuma cidade
tão populosa no mundo conse-
guiu esse feito. “Essa conquista
é resultado de políticas públicas
que foram mantidas e ampliadas
em nossa gestão, além do traba-
lho conjunto de uma série de
profissionais comprometidos”,
ressalta o prefeito de São Pau-
lo, Bruno Covas, em vídeo.

“A dimensão dessa certifica-
ção é histórica e só reforça que
a Saúde de São Paulo está no
rumo certo ao apostar numa rede
que proporciona cuidado integral
desde a UBS até os serviços
mais complexos de saúde”, afir-
ma o Secretário Municipal da
Saúde Edson Aparecido. A cida-
de de São Paulo possui uma rede
de Saúde complexa e integrada
que resulta em uma cadeia de
cuidados e proteção envolvendo
a Atenção Básica, Especializada,
Saúde da Mulher, Saúde da Cri-
ança, a áreas que cuidam da Vi-
gilância em Saúde (COVISA) e
as coordenações dos territóri-
os.  Outro fator é a adoção de
programas como Mãe Paulista-
na, e o Programa Municipal de
DST/AIDS, com todas as ações
de assistência e prevenção.

“Estas ações integradas pos-
sibilitam a realização do pré-na-

tal de forma adequada que é o
principal fator de prevenção à
transmissão vertical por permi-
tir o diagnóstico precoce e o iní-
cio imediato do tratamento” ex-
plica Cristina Abbate, coorde-
nadora do Programa Municipal
de DST/Aids de São Paulo. A
disponibilização do teste de
HIV, monitoramento destas
gestantes e a capacitação dos
profissionais para o cuidado
contínuo estão entre as ações
realizadas pelo município.

 
A certificação
De acordo com o MS, muni-

cípios com mais de 100 mil ha-
bitantes são elegíveis para a cer-
tificação. Para isso, devem aten-
der a uma série de critérios es-
tabelecidos pela Organização
Pan-Americana de Saúde
(OPAS) e pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), como a
qualidade dos programas e ser-
viços de saúde, da vigilância epi-
demiológica, dos laboratórios,
das questões relativas ao respei-
to aos direitos humanos, igual-
dade de gênero e a participação
da comunidade.

 A certificação leva em con-
ta também indicadores epide-
miológicos dos últimos três
anos, como contar com taxa de
incidência (casos novos) me-
nor que 0,3 crianças em cada
1.000 nascidos vivos e propor-
ção anual de crianças infecta-
das pelo HIV, entre as crianças
expostas ao vírus, acompanha-
das pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS), menor que 2%.

 Ainda é exigido que, nos úl-
timos dois anos, mais de 95%
das gestantes tenham realizado
pelo menos quatro consultas de
pré-natal, que mais de 95% das
grávidas tenham realizado pelo
menos um teste de HIV, que pelo
menos 95% das gestantes diag-
nosticadas com HIV estejam em

uso de terapia antirretroviral
(TARV) e que pelo menos 95%
das crianças expostas ao HIV
estejam em uso de TARV.

 Os últimos dados epidemi-
ológicos de HIV/Aids da capital
paulista mostram que as taxas de
incidência de crianças infecta-
das em 2015, 2016 e 2017 fo-
ram de 0,05, 0,03 e 0,05 por
1.000 nascidos vivos, respec-
tivamente. Já as proporções
anuais entre crianças expostas
e as vivendo com HIV foram de
2%, 1% e 2% em 2015, 2016
e 2017, respectivamente.

 De 22 a 24 de outubro des-
te ano, a Comissão Nacional de
Validação (CNV) da Certificação
da Eliminação da Transmissão
Vertical do HIV, do MS, esteve
em São Paulo para auditar e vi-
sitar hospitais, Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS), serviços
especializados em DST/Aids e
laboratórios, bem como veri-
ficar dados e documentos e ain-
da entrevistar gestores, profis-
sionais da saúde, representantes
da sociedade civil e usuários dos
serviços.

 
Transmissão Vertical
Para além das relações se-

xuais sem uso do preservativo,
compartilhamento de seringas
no uso de drogas e acidentes
com materiais biológicos con-
taminados, o HIV também pode
ser transmitido diretamente da
mãe que vive com o vírus para
o bebê.

Esse tipo de transmissão
pode acontecer durante a gesta-
ção, o parto – caso os procedi-
mentos preventivos não forem
seguidos – e ainda na amamen-
tação. O pré-natal, portanto, é
fundamental para o diagnóstico
da gestante e início do tratamen-
to o quanto antes. Dessa forma,
o vírus não é transmitido para a
criança. Na cidade as gestantes

recebem todo o apoio e orien-
tação para a realização de pelo
menos sete consultas do pré-na-
tal, como uma das diretrizes do
Programa Mãe Paulistana.

 No dia 1º de outubro, a SMS
publicou a portaria que estabe-
lece a linha de cuidados para o
HIV, que trouxe algumas novida-
des. Dentre elas está o aumento
do número de testes a serem re-
alizados durante pré-natal, pas-
sando a ser na primeira consul-
ta, segundo e terceiro trimestres
e na internação para o parto.

 Além dessa importante mu-
dança, a pasta municipal de saú-
de da capital paulista mantém a
Comissão de Normatização e
Avaliação das Ações de Controle
da Transmissão Vertical do HIV
e da Sífilis do Município de São
Paulo, que instituiu comitês re-
gionais com o objetivo de moni-
torar e avaliar os casos de trans-
missão vertical. A ideia é identi-
ficar potenciais falhas e aperfei-
çoar os fluxos de trabalho.

 Para potencializar o trabalho
da Comissão, a SMS implantou
o “MONITORA TV”, um
sistema online que concentra
todos os dados das gestantes e
das crianças, como consultas e
exames, e tem ainda a função de
notificar as unidades de saúde
caso alguma etapa no acompa-
nhamento esteja pendente.

 Como o HIV pode ser trans-
mitido pelo aleitamento, o PM
DST/Aids oferta para todas as
mães que vivem com HIV a fór-
mula láctea para alimentação
do bebê e também para os ir-
mãos. Essa fórmula é dada até
o primeiro ano de vida do bebê
e depois substituída pelo leite
integral até os cincos anos.
Antes mesmo de sair da mater-
nidade, a mãe recebe um medi-
camento para inibir a produção
de leite e também sai de alta com
a fórmula láctea.

Governo de SP e Uber anunciam integração
do transporte público ao aplicativo

O Secretário dos Transpor-
tes Metropolitanos, Alexandre
Baldy, e a diretora geral da Uber
no Brasil, Claudia Woods, anun-
ciaram nesta quinta-feira (14), no
Palácio dos Bandeirantes, um
novo recurso do aplicativo que
integra os transportes público e
privado na região metropolitana
de São Paulo. O serviço conta ago-
ra com informações sobre linhas
de ônibus, metrô e trens direto no
aplicativo da Uber, permitindo que
o usuário compare as opções dis-
poníveis e planeje viagens com-
pletas ou parciais utilizando
transporte público, com instru-
ções passo a passo e itinerários
em tempo real fornecidos por
empresa especializada.

“A população deseja se des-
locar de forma cada vez mais

prática e um serviço como esse
permite às pessoas planejar me-
lhor suas viagens de ponta a pon-
ta, podendo escolher o transpor-
te público sempre que for mais
conveniente e também comple-
mentar com viagens de transpor-
te privado no começo ou no fi-
nal dos percursos, algo que já
vemos acontecer hoje em dia”,
afirmou Baldy.

Na prática, depois que o usu-
ário digitar o destino no aplica-
tivo da Uber, ele verá a opção
“Transporte Público” junto com
as outras modalidades de trans-
porte privado disponíveis, como
UberX ou Uber Juntos. Uma vez
selecionada a opção, serão exi-
bidas as melhores rotas para se
chegar ao destino usando a rede
de transporte público, com ho-

rários de partida e chegada atua-
lizados, além de instruções de
caminhada para os pontos de
embarque e desembarque.

Para facilitar comparações,
o app continuará exibindo pre-
ços e horário de chegada estima-
do de todas as opções, inclusive
do “Transporte Público”.

“A modalidade reforça a es-
tratégia da empresa de adicionar
mais serviços à sua plataforma,
incluindo novas opções de mo-
bilidade. A verdade é que, em
muitas situações, o transporte
público é a opção mais rápida e
mais barata, então queremos aju-
dar nossos usuários a tomar de-
cisões informadas. A Uber é um
complemento ao transporte pú-
blico e acreditamos que, mos-
trando sempre aos nossos usuá-

rios a melhor opção, mesmo que
não seja uma viagem de Uber,
vamos construir sua confiança e
ajudar a melhorar a vida nas ci-
dades”, disse Claudia.

São Paulo é a décima metró-
pole global a contar com a op-
ção de “Transporte Público” no
aplicativo da Uber, ao lado de
Washington e Nova York. O
serviço já está presente tam-
bém em cidades como Lon-
dres, Sydney, Paris e Denver,
onde a integração deu mais um
passo e os usuários já podem
comprar a passagem de transpor-
te direto no aplicativo.

O novo recurso vai aparecer
para grupos de usuários da Uber
gradualmente, ao longo das pró-
ximas semanas, conforme as atu-
alizações do aplicativo.

CPTM: refugiados e imigrantes
atenderão turistas durante Fórmula 1
Durante o evento da Fórmu-

la 1, entre os dias 15 e 17 de
novembro, a CPTM ganhará um
reforço especial para atender os
turistas que utilizarão a Linha 9-
Esmeralda para chegar ao Autó-
dromo de Interlagos.

Cerca de 100 refugiados,
imigrantes e conviventes do
CTA (Centro de Acolhimento
Temporário) vão auxiliar e ori-
entar os passageiros. O grupo é
composto por bilíngues ou po-
liglotas vindos de 34 países,
além do Brasil.

Intitulado “Em SP habita o
mundo”, o projeto da CPTM tem
o objetivo de acolher essas pes-
soas e inseri-las na cidade. Foi
desenvolvido em parceria com a
Secretaria Estadual da Justiça e
Cidadania, por meio do Progra-
ma CIC (Centro de Integração da
Cidadania), e com a Secretaria
Municipal de Turismo.

Também tem o apoio do Fun-
do de Solidariedade de São Paulo,
que deu um kit de roupas para cada
um, além de empresas privadas que
darão uma ajuda financeira pela ati-
vidade realizada na CPTM.

A integração do grupo com
os colaboradores da CPTM co-
meçou no início do mês, com os
ensaios de dança para a gravação
de um flashmob na Estação da
Luz, realizado no último dia 7
(veja vídeo abaixo). Eles também

conheceram o CCO (Centro de
Controle Operacional) e recebe-
rão treinamento até esta quarta-
feira (13/11) nas estações.

O grupo atuará nas estações
da Linha 9-Esmeralda e em es-
tações estratégicas como Luz e
Aeroporto-Guarulhos. “Não te-
nho dúvidas de que será uma ex-
periência enriquecedora não só
para os refugiados e imigrantes,
mas também para os nossos co-
laboradores, que estão apren-
dendo e conhecendo um pouco
mais sobre a história dessas pes-
soas, que deixaram tudo para re-
começar a vida em São Paulo”,
comenta o presidente da CPTM,
Pedro Moro.

Começar de novo
O grupo vê o projeto da

CPTM como uma oportunidade
de ganhar visibilidade e experi-
ência para conseguirem empre-
go e começar uma nova vida. Os
integrantes possuem qualifica-
ções diversas – alguns têm facul-
dade – e têm em comum a situa-
ção de vulnerabilidade social.

Uma delas é a palestina Ba-
toul Alaa, de 32 anos, que estava
morando no Egito antes de vir
para o Brasil há sete meses. Ela
veio em busca de algo que nun-
ca teve: cidadania. Farmacêuti-
ca, Batoul fala inglês fluente-
mente e está aprendendo portu-

guês. “Fico feliz de poder atuar
nas estações com as línguas que
mais domino: o árabe e o inglês.
É uma chance de conhecer no-
vos lugares e novas pessoas.”

Tieman Coulibaly, 39 anos, é
outro refugiado que está em bus-
ca de uma pátria. Seu país, Mali
(África), está em guerra civil
desde 2012. Formado em soci-
ologia e fluente em francês, es-
panhol e inglês, está desempre-
gado e se agarra a todas as opor-
tunidades.

O grupo também é compos-
to por imigrantes em busca de
melhores condições de vida. É
o caso do jovem casal peruano
Erick Lara, 24 anos, e Juanna
Pacheco, 19 anos. Ele precisava
de português para terminar a fa-
culdade de Tradução e Interpre-
tação no Peru e trouxe a esposa,
que cursava faculdade de Direi-
to. Aqui no Brasil, tiveram um
bebê e agora têm o sonho de
conseguir uma bolsa para ambos
terminarem os estudos.

O colombiano John Cortes,
40 anos, também veio atrás de
emprego para enviar dinheiro
para a mãe e o filho que ficaram
na Colômbia. Até agora, não teve
muitas vitórias no Brasil. Traba-
lhou numa padaria em Ribeirão
Preto e não recebeu e ainda teve
documentos e celular roubados. 
Com o projeto da CPTM, está

mais otimista.
Tem também um brasileiro

autodidata que fala cinco idio-
mas (alemão, inglês, italiano,
francês, espanhol). Claudio Ma-
tosinhos, 47 anos, vive há um ano
no Centro Temporário de Con-
vivência. Devido à problemas de
infância e com a família, acabou
perdendo tudo que tinha e agora
luta para recomeçar. Com tantos
idiomas na bagagem, Claudio
receberá os passageiros na Es-
tação Aeroporto-Guarulhos.

É com essa energia positiva
e de recomeço que os refugia-
dos, imigrantes e brasileiros que
vivem nos CTAs receberão os
passageiros de braços abertos
durante o evento da Fórmula 1.

Sobre o CIC
Desde 2014, o CIC do Imi-

grante, programa da Secretaria
da Justiça e Cidadania, realiza
ações para promover a inserção
dos imigrantes e refugiados no
mercado de trabalho. O espaço
oferece inúmeros serviços, que
incluem elaboração de currícu-
lo, orientações de acesso à edu-
cação, à saúde e ao trabalho for-
mal, regularização migratória,
entre outros.

A unidade disponibiliza cursos
de português e profissionalizan-
tes (estamparia, escola de moda,
bioconstrução e gastronomia).

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem

sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal “O DIA”

(3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na Internet des-

de 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Bra-

sil. No Twitter, CesarNetoReal

.
AGORA 
Uma das missões desta coluna (diária) de política, que você

me dá a honra de ler (mesmo a quem não faz isso  diariamente, há

mais de um quarto de Século) ...   

.
SÃO 
... é promover releituras das histórias das políticas nas histó-

ria do Brasil e quando possível do mundo. No caso das Repúbli-

cas, sendo que a 1ª sequer foi promulgada ... 

.
130
... mas sim anunciada (depondo a Monarquia - 1989 - sob D.

Pedro 2º) não são os tipos de bens (partindo da sensação de bem

estar social) que os franceses já procuravam ... 

.
ANOS 
... lá no Século 19. Podemos e devemos lembrar que um bem

comum é um bem, conceito que não deve ser confundido com

bem privado, embora o Direito republicanizado ... 

.
DE
... dê garantias Constitucionais aos detentores de bens priva-

dos. Por incrível que possa parecer, todos os verdadeiramente

republicanos, lutam pra que nem todos possam ... 

.
REPÚBLICAS 
... ter acesso aos cofres públicos, podendo inclusive roubá-

los, como recentemente aconteceu no Brasil dos ‘mensalões’ e

‘petrolões’ da vida. Por tudo isso, vale repensar ... 

.
NAS 
... sobre o que é Pátria, já que o slongan “Pátria Amada” vol-

tou a estar em alta. A Pátria é um coletivo de amor, afetividade,

identidade e noção de pertencimento, remetendo ...

.
PÁTRIAS
... aos Pais (conceito acima dos gêneros, até porque a figura

da República é uma Mulher) que passam aos filhos a condição de

fazer o bem sob o Poder conseguido democraticamente ...

.
BRASILEIRAS 
... Em tempo: a Liberdade. a Igualdade e a Fraternidade nunca

se estabeleceram totalmente nos governos humanos; mas já são

Realidade no Governo Universal de DEUS sob Jesus

.

E D I T O R
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto  foi se

tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a “Meda-

lha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar de

Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São

Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Morales não poderá
disputar próxima

eleição, diz
presidente da Bolívia

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez afirmou  na
quinta-feira que o ex-presidente Evo Morales não poderá dispu-
tar as próximas eleições, mas que o partido dele, o Movimento
ao Socialismo (MAS), está apto a concorrer.

“Diga ao MAS que eles têm todo o direito de participar das
eleições e que procurem um candidato. Evo e Álvaro [García
Linera, ex-vice-presidente], no entanto, não estão qualificados
para um quarto mandato”, disse Jeanine Áñez, sem dar mais deta-
lhes.

Na terça-feira (12), depois de se declarar presidente perante
uma Assembleia Legislativa sem quórum, Jeanine disse que con-
vocará eleições, o mais depressa possível, e revogará a decisão
do Tribunal Constitucional que permitiu Morales e García Line-
ra disputar o quarto mandato, contrariando decisão expressa em
referendo.

A Bolívia está mergulhada em profunda crise política e soci-
al desde as eleições de 20 de outubro, que deram a vitória no
primeiro turno ao MAS, mas os resultados foram questionados
pela oposição.

Gabinete de emergência
Na noite passada, a presidente interina nomeou um gabinete

de emergência, com apenas 11 ministros, para iniciar a transição
após as pressões militares e policiais que levaram o então presi-
dente Evo Morales à renúncia, abrindo uma crise política que já
causou 10 mortos e mais de 500 feridos.

Horas antes, após seu primeiro discurso à nação, Jeanine Áñez
indicou os novos chefes militares, que serão liderados pelo ge-
neral do Exército Carlos Orellana, nomeado comandante das
Forças Armadas.

Nas ruas de La Paz, prosseguem confrontos entre simpati-
zantes do MAS e as forças de segurança.

A presidente interina nega que tenha ocorrido golpe de Esta-
do no país, ao contrário do que Morales vem denunciando peran-
te a comunidade internacional. Ele está asilado no México. (Agen-
cia Brasil)

Audiências sobre
impeachment de

Trump têm início nos
Estados Unidos

Um diplomata americano do alto escalão, lotado na Ucrânia,
deu a entender que acredita que o presidente Donald Trump te-
nha pedido ao governo ucraniano que investigasse a firma vincu-
lada ao filho do ex-vice-presidente dos EUA, Joe Biden.

William Taylor falou  na quarta-feira (13) durante a primeira
audiência pública do comitê investigativo da Câmara dos Repre-
sentantes, liderada pelos Democratas, sobre o possível impea-
chment contra o presidente americano.

Trump teria supostamente pedido por uma investigação so-
bre Biden durante um telefonema com o presidente ucraniano
Volodymyr Zelenskiy, em julho. Biden é o adversário que li-
dera a campanha do partido Democrata para a eleição presi-
dencial de 2020.

Taylor disse que tomou ciência de que a condição para a pro-
moção de uma reunião e a retomada de ajuda militar solicitada
pelo presidente ucraniano seria a realização de uma investigação
sobre a Burisma, uma companhia de gás na qual o filho de Biden
era executivo.

Taylor indicou que o lado americano teria pedido ao governo
ucraniano para anunciar publicamente o lançamento de uma in-
vestigação. E acrescentou que o advogado pessoal de Trump, Rudy
Giuliani, entrou em contato com o governo da Ucrânia por meio
de canais diplomáticos irregulares.

George Kent, o vice-secretário de Estado Assistente para
Relações com a Europa e a Eurásia, também deu depôs durante a
audiência. Ele disse que o trabalho de Giuliani em forçar investi-
gações com motivações políticas afetou o envolvimento dos
Estados Unidos com a Ucrânia. (Agencia Brasil)

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e
Social(BNDES) registrou um lu-
cro líquido de R$ 2,7 bilhões no
terceiro trimestre do ano. O re-
sultado é estável em relação ao
trimestre anterior, mas represen-
ta crescimento de quase 70% na
comparação ao mesmo período
do ano passado, quando alcançou
o valor R$1,1 bilhão a menos.

No acumulado do ano até

setembro, o lucro líquido foi de
R$ 16,5 bilhões, um crescimen-
to de 159,5% em relação ao
mesmo período do ano passado.

Impulsionado por alienações de
ações, o resultado com participa-
ções societárias alcançou R$ 14,7
bilhões, com aumento de 155,8%.

Também no período, a
inadimplência de 90 dias passou
de 1,67% para 0,08%, abaixo da
média do Sistema Financeiro

Nacional, de 3,05%.

Balanço
O presidente do BNDES,

Gustavo Montezano, disse que
apesar de o resultado em rela-
ção ao trimestre anterior ficar
estável, o mais importante foi a
evolução estratégica do banco.
“A gente acha que está indo bem.
O banco e os clientes estão rea-
gindo bem. A ideia é ser um ban-

co um pouco menos com foco
financeiro, [e com] mais foco no
impacto. A nossa função aqui é
melhorar a vida do cidadão bra-
sileiro”, disse.

“Os desembolsos, emprésti-
mos e capacidade financeira são
uma ferramenta para a gente atin-
gir esse propósito. Essa mudan-
ça cultural de posicionamento,
é substancial”, completou.
(Agencia Brasil)

A atividade econômica regis-
trou crescimento no terceiro tri-
mestre neste ano, segundo o Ín-
dice de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br), divul-
gado  na quinta-feira (14) pelo
Banco Central (BC).

No terceiro trimestre deste
ano, o índice apresentou alta de
0,91% comparado ao período
anterior. O resultado considera
dados dessazonalizados, ajusta-
dos para o período.

Na comparação entre o ter-
ceiro trimestre deste ano e o
mesmo período de 2018, o cres-
cimento foi de 0,99%.

Em setembro, na compara-
ção com agosto, houve expansão
de 0,44 %. Na comparação
com setembro de 2018, a alta
ficou em 2,11%. Em 12 meses,

Atividade econômica
cresce 0,91% no
terceiro trimestre

terminados em setembro de
2019, houve expansão de 0,99%.

O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução mensal da ati-
vidade econômica brasileira e
ajuda o BC a tomar suas decisões
sobre a taxa básica de juros, a
Selic. O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de ativida-
de dos três setores da economia:
indústria, comércio e serviços e
agropecuária, além do volume de
impostos.

O índice foi criado pelo BC
para mostrar a tendência de evo-
lução da atividade econômica.
Mas o indicador oficial da eco-
nomia é o Produto Interno Bru-
to (PIB), calculado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) e divulgado tri-
mestralmente. (Agencia Brasil)

IGP-10 sobe 0,19% em
novembro, aponta Ibre/FGV

O Índice Geral de Preços-10
(IGP-10), divulgado na quinta-
feira (14), pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre/FGV), va-
riou 0,19% em novembro. O acu-
mulado do ano soma alta de
4,62% e em 12 meses a alta é
de 3,33%. A coleta de preços
para a pesquisa foi feita entre os
dias 11 de outubro e 10 de no-
vembro.

Em outubro, a taxa variou
0,77%, e em novembro de 2018,
o índice havia registrado queda
de 0,16%.

O IGP é um indicador men-
sal do nível de atividade econô-
mica, sendo composto pelo Ín-
dice de Preços ao Produtor Am-
plo (IPA), Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) e pelo Índi-
ce Nacional de Custo da Cons-
trução (INCC).

IPA
Em novembro, o IPA variou

0,25%, depois de subir 1,16%
em outubro. Por estágios de pro-
cessamento, os Bens Finais su-
biram 0,23%, após alta de
0,04% em outubro, influencia-
do pelo subgrupo alimentos pro-
cessados, cuja taxa passou de
0,34% para 1,17%.

Já a taxa de Bens Intermedi-
ários passou de 1,33% em outu-
bro para 0,82% em novembro,
com influência do subgrupo
combustíveis e lubrificantes
para a produção, cuja desacele-
rou da alta de 7,43% para 2,40%.

No índice de Matérias-Pri-
mas Brutas, a queda de 2,24% em
outubro para menos 0,36% em
novembro ocorreu devido à que-
da de preço no minério de ferro
(4,16% para menos 9,47%),
café em grão (4,70% para me-
nos 0,76%) e leite in natura (me-
nos 0,07% para menos 1,76%).
As principais altas foram no mi-
lho em grão de 5,27% para
9,33%; bovinos, de 1,64% para

4,19%, e cana-de-açúcar de me-
nos 0,23% para 1,48%.

IPC
O Índice de Preços ao Con-

sumidor (IPC) no mês de no-
vembro subiu 0,03%, depois da
queda de 0,06% em outubro.
Segundo o Ibre/FGV, quatro das
oito classes de despesa avança-
ram. O destaque foi o grupo Ali-
mentação, que passou de menos
0,64% para menos 0,07%, com
as frutas registrando alta de
0,46% em novembro, após que-
da de 5,31% em outubro.

O grupo Vestuário também
subiu, de 0,14% para 0,43%.
Despesas Diversas passaram de
0,11% para 0,34% e Saúde e
Cuidados Pessoais foram de
0,22% para 0,31%, influenci-
ados pelos itens roupas (0,32%
para 0,53%), cigarros (0,17%
para 0,73%) e artigos de higi-
ene e cuidado pessoal (0,15%
para 0,53%).

Por outro lado, tiveram de-
saceleração os grupos Educa-
ção, Leitura e Recreação
(0,24% para 0,15%), Habitação
(-0,02% para -0,14%), Trans-
portes (0,21% para 0,14%) e
Comunicação (0,34% para -
0,09%). As maiores influências
foram em passagem aérea (-
0,16% para -4,44%), eletricida-
de residencial (-1,06% para -
1,58%), óleo diesel (3,02%
para 1,67%) e telefone móvel
(0,97% para -0,13%).

INCC
O último componente do

IGP, o Índice Nacional de Custo
da Construção (INCC) subiu
0,20% em novembro, depois de
variar 0,09% em outubro. Mate-
riais e Equipamentos passaram
de 0,26% para 0,50%, Serviços
foram de -0,02% para 0,23% e
Mão de Obra que teve variação
pelo segundo mês seguido.
(Agencia Brasil)

Montezano diz que BNDES vai antecipar
devolução de recursos para a União

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) vai cumprir a meta
de antecipação da devolução
de recursos ao Tesouro Naci-
onal. A informação foi dada
pelo presidente do banco, Gus-
tavo Montezano, durante a
apresentação do balanço da ins-
tituição no terceiro trimestre de
2019. Até agora, já foram repas-
sados R$ 100 bilhões. Até o fim
do ano o volume vai alcançar R$
123 bilhões. 

“A gente vai terminar o ano

com a meta superada. A gente ti-
nha o número de R$ 126 bilhões
que colocamos como objetivo.
Esse número será cumprido. O
número redondo seria 123 bi-
lhões de reais, mas como está
antecipando, economiza uns me-
ses de juros. Já está, totalmente,
aprovado. Agora é só mero trâ-
mite burocrático [para fazer a
liberação], disse Montezano.

 “A expectativa é que a gente
pague até o final de novembro”,
completou a diretora financeira
do BNDES, Bianca Nasser.

Além disso, o BNDES paga-
rá R$ 9 bilhões ao governo fe-
deral, a título de adiantamento de
dividendos. Com isso, os recur-
sos pagos ao Tesouro chegarão
a R$ 132 bilhões em 2019. A tí-
tulo de dividendo obrigatório
relativo ao lucro de 2018, nos
primeiros nove meses de 2019,
o BNDES pagou ao Tesouro Na-
cional R$ 1,6 bilhão. Já quanto
ao lucro apurado no primeiro
semestre de 2019, o banco efe-
tuou pagamento de R$ 1,8 bi-
lhão. Parcela adicional de divi-

dendos de R$ 6 bilhões está
aprovada para pagamento no úl-
timo trimestre do ano.

“Além do Tesouro a gente
também está pagando 60% do
lucro acumulado no primeiro
semestre. Somando o repaga-
mento ao tesouro e os dividen-
dos pagos este ano, tanto refe-
rentes a 2018, quanto ao primei-
ro semestre de 2019, a gente vai
totalizar o pagamento de R$
132,5 bilhões à União. A gente
considera que essa meta será
superada”. (Agencia Brasil)

Com acordo de leniência, OAS pode
participar de contratos com governo
A Advocacia-Geral da União

(AGU) e a Controladoria-Geral
da União (CGU) assinaram  na
quinta-feira (14) um acordo de
leniência com a OAS, emprei-
teira investigada pela Operação
Lava Jato. Pelo acordo, a em-
presa assume o compromisso
de ressarcir em R$ 1,92 bilhão
os cofres públicos até dezem-
bro de 2047. Em contrapartida,
a OAS fica habilitada para cele-
brar novos contratos com o go-
verno federal.

Este foi o 11º acordo de le-
niência assinado com diferen-
tes empresas, o que, segundo
a CGU, já totaliza R$ 13,6 bi-
lhões em valores devolvidos.
A expectativa é que, até o fi-
nal de 2020, mais 22 acordos
já em andamento sejam cele-
brados, resultando em um to-
tal de R$ 25 bilhões em res-
sarcimentos. “Claro que para
atingirmos essa meta depen-
demos ainda da colaboração
das empresas”, explica o advo-

gado-geral da União, André Luiz
Mendonça.

Os valores a serem pagos
pela OAS correspondem à  res-
tituição de valores pagos a títu-
lo de propinas (R$ 720,14 mi-
lhões); à enriquecimento ilícito
obtido em razão de influência
em contratos fraudulentos (R$
800,37 milhões); e multas admi-
nistrativa (R$ 320,06) e civil
(R$ 84,73 milhões).

Como a OAS se encontra em
recuperação judicial, os valo-
res a serem pagos anualmente
consideram a capacidade finan-
ceira da empresa. As primeiras
parcelas anuais terão valores
menores e, gradualmente, au-
mentam à medida que a empresa
se recuperar.

“O Ministério Público havia
dito que a empresa não teria
condições de pagar [os valores].
Nós então avaliamos que era
possível fazer uma curva [ascen-
dente] de pagamentos”, disse 
Mendonça. “Caso a  empresa

cresça, ela terá condições de
pagar mais, “acrescentou.

Segundo ele, caso não cum-
pra o acordado, a OAS não po-
derá ser contratada pela adminis-
tração pública federal e ficará 
proibida de celebrar novos acor-
dos de leniência pelo período de
três anos.

Dos R$ 1,92 bilhão a serem
pagos pela OAS, o montante de
R$ 1,03 bilhão será depositado 
na conta única do Tesouro Naci-
onal. Uma parte do valor restan-
te será destinada às estatais pre-
judicadas.

“Nossa equipe nos disse que
as informações [que já estão
sendo repassadas pela OAS] são
mais robustas do que as apresen-
tadas pela Odebrecht”, disse
Mendonça ao ressaltar o poten-
cial do acordo de leniência as-
sinado com a OAS.

Segundo o ministro da CGU,
Wagner Rosário, a lista inclui
personalidades conhecidas do
mundo político. “Envolve in-

formações e provas contra
mais de 304 pessoas físicas e
de 184 pessoas jurídicas. Só no
exterior , são 27 pessoas jurí-
dicas”, disse.

Em nota, os advogados de
defesa da OAS, Guilherme Ma-
galdi e Arthur Guedes, disse-
ram que a empreiteira terá, a
partir da assinatura do acordo de
leniência, a “possibilidade de
construir uma nova história”  e
que o grupo “se compromete com
o Estado em implementar progra-
mas efetivos de integridade, para
uma atuação ética e íntegra em
seus negócios”.

“Por outro lado, reconhece
e indeniza o erário pelos erros
cometidos no passado, eviden-
ciando a sua intenção de ajus-
tar suas condutas para voltar a
participar efetivamente do
mercado e, consequentemen-
te, do crescimento do país”,
completa o texto assinado pe-
los   advogados de defesa.
(Agencia Brasil)

FGV: indicador antecedente da
economia tem queda em outubro
O Indicador Antecedente

Composto da Economia Brasilei-
ra (Iace), medido pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (Ibre/FGV) e
pelo The Conference Board (TCB),
caiu 0,1% em outubro, após qua-
tro altas consecutivas, fechando o
período em 117,8 pontos.

O Iace é composto por oito
componentes econômicos e tem
o objetivo de antecipar a direção
da economia brasileira no curto
prazo. Segundo o Ibre/FGV, cinco

indicadores contribuíram para a
queda, com a maior influência pro-
vocada pelo Índice de Expectati-
vas do setor de Serviços.

Complementar ao Iace, tam-
bém foi divulgado  na quinta-
feira (14) o Indicador Coinci-
dente Composto da Economia
Brasileira (ICCE), que mede as
condições econômicas atuais.
O índice ficou estável em 103,0
pontos em outubro.

O Indicador Antecedente
Composto da Economia para o

Brasil foi lançado em julho de
2013. Ele permite uma compara-
ção entre os ciclos econômicos
do Brasil com os de outros 11 pa-
íses e regiões: China, Estados
Unidos, Zona do Euro, Austrália,
França, Alemanha, Japão, México,
Coréia, Espanha e Reino Unido.

O Iace é composto por oito
componentes: Índices de Expec-
tativas das sondagens da Indústria,
de Serviços e do Consumidor; Ín-
dice de produção física de bens de
consumo duráveis; Índice de

quantum de exportações; Índice de
Termos de troca; Ibovespa; e Taxa
referencial de swaps DI pré-fixa-
da - 360 dias.

Já o ICCE é constituído pelo
Índice de produção física da In-
dústria; Consumo de energia elé-
trica na indústria; Índice de vo-
lume de vendas do comércio va-
rejista; Expedição de papel e pa-
pelão ondulado; Número de pes-
soas ocupadas; e Rendimento
médio real do trabalho assalari-
ado. (Agencia Brasil)
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Com o fim da 11ª Cúpula do
Brics, grupo formado por Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África
do Sul, o Brasil entregou  na
quinta-feira (14) a presidência
rotativa do bloco. Na avaliação
do presidente Jair Bolsonaro,
guiado pelo lema “Crescimento
Econômico para um Futuro Ino-
vador”, durante este ano, o Bra-
sil conseguiu dar ênfase à ino-
vação, “essencial para fomentar
a produtividade e competitivida-
de de nossas economias, condi-
ções necessárias para o desen-
volvimento e bem-estar dos nos-
sos povos”.

Segundo o presidente, os pa-
íses do grupo têm buscado criar
os meios práticos para que a co-
operação ajude a assegurar às
economias a permanente atuali-
zação tecnológica, exigida pela
economia digital, com destaque
para a criação da Rede de Inova-
ção do Brics, do Instituto de
Redes Futuras e para a parceria
para a Nova Revolução Industri-
al. “Por meio dessas instâncias,
nossos países podem aumentar
a pesquisa científica, estimular
a produção de bens e serviços
inovadores e melhor capacitar
os profissionais”, destacou Bol-
sonaro.

De acordo com o presiden-
te, o Brasil também orientou a
reunião de jovens cientistas para

a discussão sobre inovação e ju-
ventude.

Durante seu discurso na ses-
são plenária da cúpula do Brics,
que aconteceu no Palácio do Ita-
maraty, em Brasília, Bolsonaro
ressaltou a importância da coo-
peração entre os cinco países e
fez um balanço dos principais
temas tratados durante o ano.
“Essas reuniões resultaram em
um maior conhecimento recí-
proco na identificação de opor-
tunidades e de cooperação e de-
monstram a vitalidade e o poten-
cial da colaboração entre gover-
nos e sociedades”, disse.

O presidente brasileiro des-
tacou a adoção de uma perspec-
tiva pragmática no comércio in-
ternacional e a assinatura de
acordos entre as agências de pro-
moção de comércio e investi-
mentos. Na área da segurança, o
Brasil concentrou esforços no
combate ao terrorismo e na luta
contra corrupção, em seminári-
os, grupos de trabalho e uma reu-
nião sobre recuperação de ati-
vos.

Na saúde, a presidência bra-
sileira do Brics focou a promo-
ção do aleitamento materno e a
pesquisa da tuberculose, com o
objetivo de tornar mais barato o
acesso a medicamentos. Houve
avanços e ainda acordos para
pesquisa energética, assistência

aduaneira e de satélites.

Parceiros
Em 2020, a Rússia assumirá

a presidência rotativa do Brics.
De acordo com o presidente da
Rússia, Vladimir Putin, estão
programados 150 eventos em
diferentes níveis no próximo
ano e a expectativa é ampliar a
cooperação em política externa
nas principais áreas de interes-
se dos países do bloco.

Para Putin, o Brics deveria
ser mais prático em assumir
ações no âmbito das Nações
Unidas, em prol da resolução de
questões globais cruciais e na
elaboração de padrões e normas
internacionais de combate ao
terrorismo e ao crime transna-
cional.

No que se refere à coopera-
ção econômica, a presidência
russa vai propor a criação de um
fundo de títulos para o Brics e
novas iniciativas em matéria tri-
butária, alfandegária e de agên-
cias antitruste. De acordo com
Putin, na área de ciência e saú-
de, a Rússia quer ainda promo-
ver o programa Rios Limpos do
Brics.

Cooperação mais eficaz
Para o primeiro-ministro da

Índia, Nahendra Modi, é possí-
vel tornar a cooperação do Brics
mais eficaz para enfrentar os
desafios da economia global e
desenvolver mais as políticas de
comércio e investimentos entre
os países. Ele defendeu a redu-
ção dos custos das transações
comerciais e bancárias e a con-
tínua promoção da economia di-
gital e fomento de tecnologias
de comunicação.

Modi propôs a realização de
cúpulas sobre água e segurança
hídrica e sobre saúde digital e o
desenvolvimento de inovações
nesse setor de saúde e bem-es-
tar.

O primeiro-ministro indiano
destacou ainda a importância dos
países do Brics agirem juntos
para fortalecer sua participação
no Conselho de Segurança das
Nações Unidas, na Organização
Mundial do Comércio e outros
órgãos globais. Modi destaca o
terrorismo como uma grande
ameaça à vida das populações e
à economia global, e defende o
aprimoramento dos mecanismos
contra terroristas.

Protecionismo
O presidente chinês, Xi Jin-

ping, voltou a mostrar preocupa-

ção com o aumento do proteci-
onismo  e disse que os países do
Brics devem se opor ao hege-
monismo e à política de poder e
precisam colocar em prática o
multilateralismo e o peso das
economias emergentes nos as-
suntos internacionais.

Equilíbrio comercial
Assim como o Brasil, a Áfri-

ca do Sul também é um país ex-
portador de matéria-prima e,
hoje, durante seu discurso na
plenária do Brics, o presidente
do país, Cyril Ramaphosa, falou
sobre o interesse da África do
Sul em aumentar o valor agrega-
do de seus produtos e discutir os
desequilíbrios comerciais entre
os países do bloco.

De acordo com Ramaphosa,
a partir de maio de 2020, entra-
rá em vigor uma área de livre
comércio no continente africa-
no, com abrangência de 54 paí-
ses, uma população 1,2 bilhão e
US$ 3 bilhões da riqueza mun-
dial. Para ele, além das repercus-
sões culturais e sociais, a área
vai levar à criação de novos mer-
cados, o que poderá ser vantajo-
so para o Brics.

O presidente africano defen-
deu ainda intensificar o apoio a

micro e pequenas empresas, so-
bretudo aquelas lideradas por
mulheres, jovens e grupos mino-
ritários. Segundo ele, esses ne-
gócios correspondem a 91% das
empresas formais sul-africanas,
60% da força de trabalho e 35%
das riquezas do país.

Declaração de Brasília
Ao final da sessão plenária,

os chefes de Estado do Brics
aprovaram a Declaração de Bra-
sília, uma compilação de tudo
que foi realizado sob comando
da presidência brasileira no úl-
timo ano e os resultados da cú-
pula realizada nesta quinta-feira.
No documento está refletida a
visão do Brics em relação à ne-
cessidade de reformar o siste-
ma multilateral, a importância de
fortalecer a arquitetura econô-
mico-financeira internacional,
ao imperativo de resolver crises
regionais por meio do diálogo e
da diplomacia e ao futuro da co-
operação intra-Brics.

A programação do Brics em
Brasília seguiu com um encon-
tro do Conselho Empresarial do
Brics e terminou com um almo-
ço para as delegações do bloco,
no Palácio do Itamaraty. (Agen-
cia Brasil)

Justiça nega liberdade a suspeito
de construir prédios na Muzema

A 8ª Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janei-
ro negou pedido de habeas
corpus  para Rafael Gomes da
Costa, um dos suspeitos de cons-
truir e vender prédios que desaba-
ram na comunidade da Muzema,
no Itanhangá, zona oeste do Rio.
Os prédios foram construídos
sem habite-se e não tinham enge-
nheiro assinando a obra. Em 12 de
abril deste ano, o desabamento de
dois prédios na Muzema, após
forte chuva, matou 24 pessoas.

No pedido de soltura, a de-
fesa de Rafael alegava que ele

estava sofrendo constrangimen-
to ilegal pela longa duração da
prisão – ele foi preso em maio
– e que seu estado de saúde ins-
pirava cuidados.

Na decisão, o desembarga-
dor Claudio Tavares de Oliveira
Junior ressaltou que os laudos
médicos comprovaram a melho-
ra do suspeito. “No caso em exa-
me, dúvida não há de que a juíza
vem se mostrando atenta ao es-
tado de saúde do paciente, em
favor de quem já determinou di-
versas medidas urgentes para lhe
garantir um atendimento médi-

co adequado à sua enfermidade,
inclusive com o fornecimento de
medicamentos e insumos ne-
cessários ao seu bem-estar,
além da expedição do ofício ao
diretor do hospital responsável
pelo tratamento”, diz o desem-
bargador na decisão.

“Soma-se a isso a melhora
apresentada pelo paciente, que
restou atestada por laudo médi-
co e diversos documentos jun-
tados aos autos originários, o
que evidencia que a prisão cau-
telar não configura uma medida
que possa privar o paciente de

um tratamento médico adequa-
do”, acrescentou o magistrado.

O desembargador Claudio
Tavares destacou ainda a gravi-
dade dos indícios de crimes dos
quais Rafael é acusado com ou-
tros réus. “Segundo a denúncia,
recaem indícios de que o pacien-
te e os dois corréus teriam con-
corrido eficazmente para a práti-
ca de 24 delitos de homicídio qua-
lificado e três crimes de lesão
corporal gravíssima, decorrentes
do desabamento dos edifícios
93-B e 93-C da comunidade da
Muzema.” (Agencia Brasil)

PC deflagra operação de combate
a tráfico em Arraial do Cabo

Pelo menos  17 pessoas
foram presas durante opera-
ção Sycomorus, deflagrada
na  manha de  quinta- fe i ra
(14), pela  Secretaria de Es-
tado de Polícia Civil  (Se-
pol), no Rio de Janeiro. As
ações buscam desart icular
uma organização criminosa
de  tráfico de drogas que atua
no município de Arraial do

Cabo, na Região dos Lagos.
Ao todo os agentes estão nas
ruas para cumprir 27 manda-
dos de prisão.  

As investigações começa-
ram há cinco meses. A partir
do trabalho de inteligência e
monitoramento, policiais da
132ª DP, de Arraial do Cabo,
identificaram todos os membros
da quadrilha. Os mandados de

prisão foram expedidos pela
Vara Única da Comarca de Arrai-
al do Cabo. 

De acordo com as investiga-
ções, a organização criminosa 
mantinha contato com uma pes-
soa já identificada que era res-
ponsável pelo fornecimento de
munições para o bando. Além do
tráfico de drogas, o grupo tam-
bém participava de grilagem de

terras da região para aumentar
lucros ilícitos.

A maior parte dos 27 man-
dados está sendo cumprida em
Arraial do Cabo. Apenas uma
das ordens judiciais está sen-
do cumprida no município do
Rio, contra uma pessoa que
seria responsável pelo trans-
porte da droga para a cidade.
(Agencia Brasil)

Uma pessoa morre e nove ficam
feridas em queda de avião na Bahia

Um avião bimotor Cessna
550 pertencente ao banqueiro
José João Abdalla Filho, o
Juca Abdalla, sofreu um aci-
dente na tarde de quinta-feira
(14), quando tentava pousar na
pista de um resort localizado
na praia de Barra Grande, em
Maraú, no sul da Bahia.

Segundo a prefeitura de Ma-
raú, a aeronave pegou fogo – ain-

da não se sabe se devido a algum
problema que pode ter causado
a queda ou se em função do cho-
que com o solo, ocorrido por
volta das 14 horas. Uma passa-
geira morreu e outros nove fi-
caram feridos, alguns em esta-
do grave. Levados para o posto
de saúde de Barra Grande, as ví-
timas do acidente aguardam para
ser transferidos para hospitais da

região melhor equipados.
Dono do Banco Clássico,

Juca Abdalla é apontado como
um dos homens mais ricos do
Brasil. A Agência Brasil entrou
em contato com o Banco Clás-
sico, que não forneceu nenhu-
ma informação sobre a aerona-
ve ou sobre o paradeiro do pro-
prietário.

De acordo com o Registro

Aeronáutico Brasileiro (RAB),
o bimotor prefixo PT-LTJ regis-
trado em nome de Abdalla foi
fabricado em 1981, adquirido
em agosto de 2015, e estava
com o certificado de aeronave-
gabilidade em situação regular.
Registrado para realizar serviços
aéreos privados, não pode ser
utilizado como táxi-aéreo co-
mercial. (Agencia Brasil)

Portaria eleva limite de compras
 para quem cruza fronteira por terra

O limite de compras isen-
tas de impostos para quem cru-
za a fronteira do Brasil por via
terrestre ou por rio subirá de
US$ 300 para US$ 500 por pes-
soa, a partir de 1º de janeiro de
2020. A portaria nº 601 - publi-
cada na edição de quinta-feira
(14) do Diário Oficial da
União  - aumenta o limite.

No mês passado, o presi-
dente Jair Bolsonaro já havia in-
formado que ampliaria o limi-
te, o que deve beneficiar quem
cruza a fronteira do Brasil com
o Paraguai, por exemplo.

O governo também vai
ampliar, a partir do próximo
ano, o limite para compras
em free shops , que vai pas-

sar dos atuais US$ 500 para
US$ 1.000.

Os  f ree  shops  ou d u t y
free shops  são lojas locali-
zadas em salas de embarque
e desembarque de aeroportos
brasileiros onde os produtos
são vendidos sem encargos e
tributos.

Além desse limite para

os free shops , há também o li-
mite para compras no exteri-
or, que é US$ 500. Assim,
quem viaja ao exterior de
avião poderá somar os limites,
que totalizam US$ 1.500.

Os valores acima das cotas
de isenção podem ser tributa-
dos pela Receita Federal .
(Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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UPJ 31ª a 35ª VARAS CÍVEIS EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital: 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044536-
34.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc.Faz saber a Edneia Ferreira dos Santos Moda Masculina CNPJ 
09.418.131/0001-68, que Fernando Tamasauskas Coelho Prado e Paulo Henrique Coelho Prado requereram o cumpri -
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vist a ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - E-
mail: sp@afdsp.com.br.

DATA: 06/12/2019; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: 102604099776-5 - SED: 490 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): ARTUR ALVES DE OLIVEIRA FILHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO,
MAIOR, SECURITÁRIO, RG. 10.349.227-SSP/SP, CPF: 812.173.318-91. Imóvel sito
à: RUA RUBENS DE SOUZA ARAÚJO, Nº 337, AP 102, LOCALIZADO NO 10º ANDAR
DO EDIFÍCIO JARDIM AMÉRICA II, BLOCO A, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM
AMÉRICA, NO 31º SUBDISTRITO PIRITUBA, SÃO PAULO/SP. Contendo a área útil de
54,6800m2, área comum de 39,9628m2, incluída nesta a área de estacionamento,
para uma vaga individual e indeterminada, para a guarda de um automovel de passeio,
no pavimento térreo, com a área total de 94,6428m2, correspondendo-lhe a fração
ideal de 1,13636% no terreno do condomínio e o coeficiente de proporcionalidade de
0,0113636. Lance Mínimo Previsto: R$ 298.000,00.

São Paulo, 15/11/2019.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

15 - 26 - 06/12/2019

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, V ila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, Agente Fiduciário do SFH,
venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para
pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo
impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado
for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a carta de habilitação
do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar no ato da
compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As
despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais,  registro,
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização
do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de
cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595. E-mail:
sp@afdsp.com.br.

PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 25/11/2019 - HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887

Contrato: 8.0252.0029.783-9 - SED: 30720/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): IDINALDO VIEIRA DE MORAIS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
CHAPEIRO, RG 15.278.543-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.400.268-03 e
MARLI DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, DO LAR, RG 35.555.327-2-
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 675.770.759-49. Imóvel sito à: ESTRADA DAS
LAGRIMAS, Nº 1234, NA VILA SACOMÃ, 18º SUBDISTRITO IPIRANGA SÃO PAULO/
SP . Descrição: Uma casa e seu respectivo terreno medindo 5,00m de frente para a
referida Estrada, por 24,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos
fundos a largura da frente, confrontando do lado direito de quem da rua olha o terreno
com Nelson Matias, do lado esquerdo com terreno de Rosário Valero Escuriada, e nos
fundos com Miguel Segabinazzi e sua mulher, distando 54,00m da esquina da Rua
Souza Coutinho.

São Paulo, 06/11/2019.
HELIO JOSE ABDOU  - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

06 - 15 - 25/11/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL PARTE DO IMÓVEL
DE MATRÍCULA 13.468 Renato Machado Teixeira de Andrade, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Mauá, serviço extrajudicial situado na Rua do Comércio,
21, conjunto 402, Mauá, São Paulo, FAZ SABER que foi protocolado nesta Serventia sob nº 134.098 aos 29
de janeiro de 2018, requerimento por meio do qual MARIO ALECIO MASTROMANO, brasileiro, aposentado,
portador da cédula de identidade RG nº 6.032.421 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 813.670.908-49, casado
no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com APARECIDA FÁTIMA MANSO
MASTROMANO, brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 7.759.740-0 SSP/SP, inscrita
no CPF/MF nº 180.312.378-83, solicitou o reconhecimento de propriedade por meio da USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO nos termos do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos (Lei nº
6.015/73), de parte do imóvel matriculado sob nº 13.468, deste Registro Imobiliário, CONSTITUÍDO DE
PARTE DO LOTE 44 DA QUADRA H DO JARDIM GUAPITUBA, COM FRENTE PARA A RUA NOÊMIA
PEDROSO BUENO, COM 125,00M², ONDE EXERCE A POSSE POR 22 ANOS. O IMÓVEL
USUCAPIENDO É DE PROPRIEDADE de Mario Bastos Lemos e sua mulher Nydia Teixeira de Castro
Lemos, Manoel Castro Salgueiro e sua mulher Dolores Ruiz Salgueiro, Fausto Castro Ruiz e sua mulher
Ruth Telesi Castro Ruiz, Eduardo Mastos Lemos e sua mulher Ana Laura Lemos e Humberto Felice Junior
e sua mulher Rosa Cicone Felice, TENDO COMO CESSIONÁRIOS Valter Gomes de Freitas e sua mulher
Simone Barbosa Bellato de Freitas e Mario Alecio Mastromano e Aparecida Fatima Manso Mastromano. O
IMÓVEL USUCAPIENDO CONFRONTA, PELO LADO ESQUERDO, com o imóvel objeto da matrícula
16.904, sendo proprietário Marco Antonio Gabriel de Jesus e sua mulher Maria Lourdes de Jesus, PELO
LADO DIREITO, com o remanescente do mesmo lote, E NOS FUNDOS, confronta com o imóvel objeto da
matrícula 7.567, de propriedade de Mario Bastos Lemos e sua mulher Nydia Teixeira de Castro Lemos, Manoel
Castro Salgueiro e sua mulher Dolores Ruiz Salgueiro, Fausto Castro Ruiz e sua mulher Ruth Telesi Castro
Ruiz, Eduardo Mastos Lemos e sua mulher Ana Laura Lemos e Humberto Felice Junior e sua mulher Rosa
Cicone Felice, tendo como promitentes compradores Luiz Djanildo dos Santos e sua mulher Ester Dimov dos
Santos. Nos termos do artigo 216-A, § 4º da Lei 6.015/73, ficam NOTIFICADOS, TERCEIROS
EVENTUALMENTE INTERESSADOS, do inteiro teor do pedido da Usucapião Extrajudicial que se encontra
em andamento neste serviço registral, podendo, nos termos do § 4º do artigo 216-A, impugnar
fundamentadamente o presente procedimento, no prazo legal de 15 dias. O pedido da usucapião extrajudicial
foi instruído com os documentos enumerados no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, os quais se
encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento dos interessados. NOS
TERMOS DO § 4º DO AR TIGO 216- A DA LRP, A FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DA
NOTIFICAÇÃO RESULTA NA PRESUNÇÃO LEGAL DE ANUÊNCIA DOS NOTIFICADOS AO PEDIDO
DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da data da primeira
publicação deste edital que será publicado por duas vezes, poderá ser deferida a usucapião extrajudicial.
Mauá, 14 de novembro de 2019. O Oficial (Renato Machado Teixeira de Andrade).

Progeco do Brasil Operadora Intermodal de Containers Ltda.
CNPJ 08.691.713/0001-50 - NIRE 35.224.950.346

Demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$)
Balanços Patrimoniais

Ativos Notas 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 1 289.531,46 1.162.783,39
Contas a receber de clientes 2 4.448.784,67 3.502.419,99
Outras contas a receber 794.153,66 1.605.285,24
Total do ativo circulante 5.532.469,79 6.270.488,62
Depósitos judiciais 13.387,38 1.915,38
Investimentos 3 660.958.650,00 617.465.915,92
Imobilizado 4 2.963.156,58 2.944.524,76
Intangível 4 343.800,70 110.880,52
Total do ativo não circulante 664.278.994,66 620.523.236,58
Total do ativo 669.811.464,45 626.793.725,20

Passivos Notas 2018 2017
Fornecedores 5 1.676.225,72 955.939,58
Salários, encargos sociais e impostos 492.134,95 436.548,39
Dividendos a pagar 2.392,62 2.392,62
Outras contas a pagar 204.906,85 103.704,12
Total do passivo circulante 2.375.660,14 1.498.584,71
Empréstimos 6 417.075.900,72 331.064.552,21
Total do passivo não circulante 417.075.900,72 331.064.552,21
Patrimônio Líquido
Capital social 7 298.219.472,00 298.219.472,00
Prejuízos acumulados (47.859.568,41) (3.988.883,72)
Total do patrimônio líquido 250.359.903,59 294.230.588,28
Total do passivo e patrimônio líquido 669.811.464,45 626.793.725,20

Demonstrações de resultados
Notas 2018 2017

Receita líquida de serviços 8 32.028.269,98 23.104.495,45
Custo dos serviços prestados 9 (29.349.115,06) (20.670.834,37)
Lucro bruto 2.679.154,92 2.433.661,08
Despesas gerais e administrativas 9 (1.628.989,43) (1.511.401,33)
Outras despesas, líquidas 9 (48.717,91) (106.222,51)
Lucro operacional 1.001.447,58 816.037,24
Resultado financeiro líquido 10 (88.364.866,35) (7.261.506,53)
Resultado da equivalência patrimonial 43.492.734,08 -
Resultado antes dos impostos (43.870.684,69) (6.445.469,29)
IR e CS - -
Lucro líquido do exercício (43.870.684,69) (6.445.469,29)Notas Explicativas

Nota 1: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações 
financeiras de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou 
menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 
Nota 2: As contas a receber de clientes são oriundas principalmente sobre 
os serviços prestados na operação portuária à empresa do mesmo grupo 
CMA CGM. A Empresa não vê necessidade de efetuar a provisão para 
perdas com créditos de liquidação duvidosa para os exercícios findos em 
31/12/2018 e de 2017. Nota 3: Em 07/12/2017 a Progeco realizou a 
aquisição da empresa MERCOSUL LINE. A contabilização em 2017 foi feita 
com base no acordo de preço de venda prévio elaborado pela Ernst & Young 
sendo o valor pago equivalente ao patrimônio liquido da adquirida lançado 
no grupo de Investimentos e o valor excedente no grupo de Intangível. As 
variações ocorridas em 2018 se devem a elaboração do acordo de preço de 
venda final pela Ernst & Young com base nas demonstrações financeiras 
atualizadas da adquirida. Nota 4: Os ítens do imobilizado e intangível são 
demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação 
e de qualquer perda não recuperável acumulada. Não foram identificados 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 

Integralizado
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldo inicial-31/12/2017298.219.472,00 (3.988.883,72) 294.230.588,28
Distribuição Dividendos - - -
Lucro do Exercício - (43.870.684,69) (43.870.684,69)
Saldo Final-31/12/2018 298.219.472,00 (47.859.568,41) 250.359.903,59

eventos internos ou externos que indicassem a necessidade de efetuar 
cálculos para avaliar a eventual redução do imobilizado a seu valor de 
recuperação. Nota 5: Com relação ao saldo de Fornecedores, são 
proveninentes das despesas portuárias, transporte e outras despesas 
relacionadas as operações portuárias e de armazéns. Nota 6: Em 
07/12/2017 a Progeco adquiriu um empréstimo junto a controladora CMA 
CGM PARTICIPATIONS no valor de USD 99.393.000 (noventa e nove 
milhões, trezentos e noventa e tres mil dolares) para aquisição da empresa 
MERCOSUL LINE. O referido empréstimo tem prazo de pagamento de 15 
anos, juros com vencimentos semestrais e taxa de juros de 7,9% a.a. Nota 
7: Em 2017 houve um aumento de capital, com recursos da acionista CMA 
CGM PARTICIPATIONS no valor de R$ 297.229.472,00. Em 31/12/2018, o 
capital social é representado por 298.219.472 cotas no valor unitário de R$ 
1,00. Em 31/12/2018, as empresas necessitam manter o capital estrangeiro 
registrado no Banco Central do Brasil - BACEN a fim de remeter dividendos 
ou repatriar o capital para o exterior. Nota 8: A receita é valor recebido ou a 

receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da
empresa e é apresentada líquida de impostos, abatimentos e descontos.
Nota 9: Referem-se a salários, encargos e benefícios de empregados,
aluguéis, depreciação, despesas com comunicação, viagens, manutenção
dos escritórios e serviços profissionais. Nota 10: Composto pela variação
cambial e juros sobre o empréstimo adquirido em 07/12/2017 junto a CMA
CGM Participations.

Diretoria
Lionel Patrice Chatelet - Diretor Presidente

Miguel Marcelo Rio Torto - Contador - CRC-SP 183.992/O-0

KOLPLAST CI S.A.
CNPJ/MF 59.231.530/0001-93 - NIRE 35.300.469.909

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2019
1. Data, Hora, Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2019, às 10:30 horas, na sede 
social da Kolplast CI S.A., localizada na Cidade de Itupeva, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal 
Benedito de Souza, nº 418, Bairro Mina, CEP 13295-000 (“Companhia”). 2. Presença: acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Convocação e Instalação: Dispensada 
a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 124, Parágrafo 4º da Lei 
nº 6.404/76, em decorrência de estarem presentes os acionistas e/ou seus procuradores representando 
a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Assumiu os trabalhos o Sr. Benedito Tadeu 
Saraiva Fittipaldi (“Presidente”), que convidou a mim, André Carvalho Fittipaldi, para secretariar 
(“Secretário”). 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a lavratura da presente ata de assembleia na forma 
de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da lei das Sociedades por Ações; (ii) a aprovação do 
Protocolo e Justificação de Incorporação da ADLIN MH COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.988.695/0001-95, e na Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina sob o NIRE 42.2.0583291-6, com sede na Cidade de Jaguará do Sul, Estado de Santa 
Catarina, Rua João Planincheck, 1990, sala 714 e 716, Bairro Jaguará Esquerdo, CEP 89253-105 
(“ADLIN MH”) pela Companhia, firmado pelos administradores da Companhia e da ADLIN MH nesta 
data; (iii) a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada PP&C AUDITORES 
INDEPENDENTES S/S, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.643.825/0001-03 para avaliar o valor contábil 
do patrimônio líquido da ADLIN MH com base no seu balanço patrimonial de 31 de maio de 2019 e 
elaborar o laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da ADLIN MH (“Laudo de 
Avaliação”); (iv) a aprovação do Laudo de Avaliação, elaborado pela empresa indicada no item (iii) retro; 
(v) a incorporação da empresa ADLIN MH pela Companhia; e (vi) outros assuntos de interesse da 
Companhia. 5. Deliberações: Após a discussão da matéria, os acionistas presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: I - Aprovar a lavratura da presente ata na forma de 
sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. II - Aprovar, sem qualquer 
ressalva ou emenda, o Protocolo e Justificação da Incorporação da ADLIN MH pela Companhia, 
celebrado nesta data (“Protocolo”), que integra a presente na forma de Anexo I e contém a justificação 
e as condições para incorporação da ADLIN MH pela Companhia. III - Ratificar a nomeação e 
contratação da empresa de auditoria PP&C AUDITORES INDEPENDENTES S/S, sociedade civil, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.940 - 1º andar, inscrita 
no CNPJ sob o nº 67.643.825/0001-03 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São 
Paulo (CRC-SP) sob o nº 2SP16.839/O-0, com seu Contrato Social de constituição registrado no 6º 
Ofício do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo/SP, em 22 de junho de 1992, e alterações 
posteriores registradas no 6º Ofício do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo/SP, estando 
a última delas datada de 30 de dezembro de 2016, registrada em microfilme sob o nº 165.773, para 
avaliar o valor contábil do patrimônio líquido da ADLIN MH com base no seu balanço patrimonial de 31 
de maio de 2019 e elaborar o laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da ADLIN MH 
(“Empresa Avaliadora”). IV - Aprovar, de mútuo e comum acordo, o laudo de avaliação elaborado pela 
Empresa Avaliadora nesta data, que integra o Anexo I do Protocolo e que fixou o valor contábil do 
patrimônio líquido da ADLIN MH para fins de incorporação pela Companhia em R$ 4.919.784,94 
(quatro milhões, novecentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro 
centavos), com base no balanço patrimonial da ADLIN MH levantado em 31 de maio de 2019 (“Laudo 
de Avaliação”). V - Proceder a incorporação da ADLIN MH pela Companhia, nos termos em que foi 
prevista no Protocolo (“Incorporação”). VI - Esclarecer que as variações patrimoniais que ocorreram na 
ADLIN MH a partir da data do balanço levantado no dia 31 de maio de 2019 até a presente data de 
Incorporação, serão retratadas na contabilidade da Companhia. VII - Consignar que em decorrência 
da ADLIN MH ser detida unicamente pela Companhia, o patrimônio líquido da ADLIN MH, conforme 
atestado no Laudo de Avaliação, por equivalência patrimonial, se encontra registrado como investimento 
no balanço da Companhia. Neste sentido, não haverá aumento de capital social na Companhia. VIII - 
Esclarecer que a sede social da ADLIN MH é encerrada em razão da incorporação. IX - Declarar que, 
conforme dispõe o artigo 227, parágrafo 3º da Lei 6.404/76, a Companhia torna-se, a partir desta data, 
sucessora universal da ADLIN MH, assumindo, em consequência e sem qualquer solução de 
continuidade, todos os ativos e passivos, direitos e obrigações da ADLIN. X - Autorizar os Diretores da 
Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação e formalização das deliberações 
relacionadas nesta ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por 
todos. Mesa: Sr. Benedito Tadeu Saraiva Fittipaldi - Presidente; e Sr. André Carvalho Fittipaldi - 
Secretário. Acionistas presentes: Benedito Tadeu Saraiva Fittipaldi, Nivea Mara Dias Carvalho 
Fittipaldi, André Carvalho Fittipaldi, Talita  Carvalho Fittipaldi, Daniela Feracin Perpétuo, Rosangela 
Inácio Rosa, Fernanda Priori, Andréa Pacheco Leite, Maurício Cabral de Oliveira,  Kolplast Investimentos 
Ltda., neste ato representada por seu diretor, Sr. Benedito Tadeu Saraiva Fittipaldi e Opera K - Holding 
de  Investimentos em Saúde Ltda., neste ato representada por seu diretor, Sr. Hannan Bass Jordão.  
A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.  Itupeva (SP), 30 de junho de 2019. Mesa: 
Benedito Tadeu Saraiva  Fittipaldi - Presidente; André Carvalho Fittipaldi - Secretário. Abaixo, 
reproduzindo o Balanço Patrimonial Especial de 31 de maio de 2019, da Empresa Adlin Mh Comércio 
de Produtos Plásticos Ltda., que em sua totalidade será conferido na incorporação: 

Balanço Patrimonial - R$
Ativo Passivo
Circulante 4.179.306,25 Circulante 1.564,37
Caixa e equivalentes Obrigações tributárias 1.564,37
 de caixa 132,12 Patrimônio líquido 4.919.784,94
Duplicatas a receber 4.041.096,05 Capital Social 4.809.418,00
Tributos a recuperar 138.078,08 AFAC 125.394,82
Não circulante 742.043,06 Prejuízo Acumulado (15.027,88)
Imobilizado 742.043,06
Total do ativo 4.921.349,31 Total do passivo 4.921.349,31
Conclusão: Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$ 4.919.784,94 (quatro 
milhões, novecentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) 
representa em todos os aspectos relevantes o patrimônio líquido contábil da Adlin Mh Comércio de 
Produtos Plásticos Ltda., avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, na 
data-base 31 de maio de 2019. Considerando que a Adlin Mh Comércio de Produtos Plásticos 
Ltda. é subsidiária integral da Kolplast CI S.A., o patrimônio líquido registrado em seu balanço, 
conforme atestado neste laudo, por equivalência patrimonial, se encontra registrado como 
investimento no balanço da Kolplast CI S.A. Sendo assim, somente para fins desta incorporação, o 
patrimônio líquido da incorporada não alterará o valor do patrimônio líquido da incorporadora, sendo 
considerado sem efeito seu valor contábil. Consequentemente, em função da incorporação ora 
pretendida, não haverá diminuição ou aumento do Capital Social da Kolplast CI S.A. E assim, foi 
digitado o presente Laudo, de 4 páginas, em 6 (seis) vias de igual teor e para um só efeito, que vai 
datado e assinado para os devidos fins. São Paulo, 28 de junho de 2019. PP&C Auditores 
Independentes S/S. CRC2SP16.839/O-0. Giácomo Walter Luiz de Paula. CRC1SP243.045/O-0. 
JUCESP nº 421.629/19-8 em 02/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018 
Circulante
 Fornecedores  5 
 Dividendos a pagar  11.913  18.952 
 Imposto de renda e contribuição social  11  32 
 Outros passivos  2  2 
Total do passivo  11.931  18.986 
Patrimônio líquido
 Capital social  300.000  280.000 

(25.709) (25.709) 
 1.282 

 Reserva de capital  1.044  1.044 
 Ajustes de avaliação patrimonial  163.426  174.061 
 Reservas de lucros  239.662  219.682 
Total do patrimônio líquido  678.423  650.360 
Total do passivo e patrimônio líquido  690.354  669.346 

CNPJ nº 08.428.342/0001-19
 (em milhares de reais)

2019 2018 
 50.158  79.799 

 Depreciação  76 
 Imposto de renda e contribuição social  377 
 Baixas por alienação  4.144 
 Ajustes para o valor justo - permuta  (11.132)
 Resultado de equivalência patrimonial (48.652)  (64.383)

 1.506  8.881 

  Contas a receber  (3.800)
  Tributos a recuperar  (72)  (46)

 7.999 
  Fornecedores  8 
  Obrigações tributárias  (21)  (9)

 5.620  8.826 
 Imposto de renda e contribuição social pagos  (357)

 5.620  8.469 

 Recebimento de dividendos e juros sobre 
 27.203  22.366 
 27.203  22.366 

 Dividendos distribuidos/pagos (18.952)  (13.500)
 Partes relacionadas (19.200)  (10.000)

(38.152)  (23.500)

 (5.329)  7.335 
 9.280  1.945 
 3.951  9.280 

2019 2018
Receitas operacionais líquidas  9.185  9.214 
Ajustes para o valor justo - permutas  11.132 
Custo das vendas de ações (4.143) 
Custo dos imóveis vendidos (7.867) 
Resultado de equivalência patrimonial  48.652  64.383 
Lucro bruto  49.970  80.586 
Despesas operacionais

(554) (681) 
Lucro operacional  49.416  79.905 

 1.798  527 
(724) (256) 

 1.074  271 
Lucro antes do imposto de renda

50.490  80.176 
Imposto de renda e contribuição social (332) (377) 

 50.158  79.799 
Lucro básico e diluído por ação - em reais  6,40  10,18 

2019 2018 
50.158 79.799 

 ao resultado

   líquido de impostos  (9.732)  (737)

  disponíveis para venda 578 210 
41.004 79.272 

2019 2018 
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  3.951  9.280 
 Contas a receber  3.800 
 Dividendos a receber  8.611  15.942 
 Tributos a recuperar  155  83 

 14.305  13.727 
 30.822  39.032 

 Partes relacionadas  36.200  17.000 
 36.200  17.000 

 7.999 
 623.332  605.315 
 659.532  630.314 
 690.354  669.346 

ValorUp Contabilidade Ltda - CRC2SP028584/O-2      Durvalino Corrêa Junior - CRC: 1SP222726/O-0 encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

tesouraria 
-

da indireta

-
- de 

capital

Próprio - Lucros 
acumu-

lados
Capital 

social
-

poníveis para venda
Deemed 

cost
Hedge 

Outros Total
 200.000  (9.765)  897  1.090  394  225.959  (5.671)  (10.387)  18.234  188.247  19.063   628.061 

 Aumento de capital social conforme ata de AGE de  25/10/2017  80.000  (80.000)  
 Dividendos adicionais conforme ata de AGE de 25/10/2017  (18)  (18)

 (10.819)  10.819  
 8.271  (8.271)  

 Realização de mais-valia de deemed cost de coligada  (2.305)  2.305  
 (15.672)  385  (70)  (15.357)

 210  210 
 5.603  185  5.788 

 (31.023)  (31.023)
 (737)  (737)

 (272)  24  2.837  2.589 
 Lucro líquido do exercício  79.799  79.799 

 
 3.990  (3.990)  

  Dividendos mínimos obrigatórios (18.952)  (18.952)
  Reserva de retenção de lucros  61.710 (61.710)  

 280.000  (25.709)  1.282  1.044  604  184.649  (6.408)  (4.784)  22.224  169.939  27.519   650.360 
 Aumento de capital social conforme ata de AGE de 26/10/2018   20.000  (20.000)  

 12.988 (12.988)  
 Realização de mais-valia de deemed cost de coligada  (1.804)  1.804  

 (1.282)  (1.282)
 578  578 

 (384)  (384)
 (9.732)  (9.732)

  707  (69)  638 
 Lucro líquido do exercício   50.158  50.158 

 
 2.508  (2.508)  

  Dividendos mínimos obrigatórios (11.913)  (11.913)
  Reserva de retenção de lucros  24.484 (24.484)  

 300.000  (25.709)   1.044  1.182  183.168  (16.140)  (4.784)  24.732  174.423  40.507   678.423 

Companhia Copale de 
Administração, Comércio e Indústria

CNPJ/MF nº 61.146.502/0001-10
NIRE 35.300.057.007

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas para A.G.E. em 26/11/2019, 
9:00 hs., na sede social Rua Marques de Itú, 58, 10º, con-
junto A, São Paulo-SP, para deliberarem: a) Demonstrações 
Financeiras de 2018; b) Destinação lucro do exercício. São 
Paulo, 13/11/2019. A Diretoria.  (14, 15 e 19/11/2019)

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

Edital de 2ª Convocação
São convocados os Srs. Acionistas para reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária no próximo dia 27/11/2016 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. (15-19-20)

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL
Avenida Interlagos, 492, Apartamento 63, BLOCO 11, Jardim Marajoara,
São Paulo - SP, CEP: 04660-000
1º leilão 19/11/2019 a partir das 15:00 horas
2º leilão 10/12/2019 a partir das 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
Agente: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
WALTER REINTHAL KIWI, Brasileiro(A), Tecnico Eletronico, CPF
645.848.608-15, CI: 7.491.065- SP, Casado(A) com ANGELICA GOMES KIWI,
Brasileiro(A), Estudante, CPF 645.848.608-15, CI: 9.727.918-SP.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para
venda no 1º Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara,
Itupeva/SP.

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:A01899

13 - 14 - 15/11/2019
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Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1005576-21.2018.8.26.0100. A Dra. Vanessa Ribeiro Mateus,
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Isabel Cristina
Jachimowicz CPF: 143.625.958-48 e Sergio Natan Jachimowicz CPF: 027.982.208-15, que Fundação de
Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco – Unidade
Higienópolis) ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 47.772,12
(Janeiro/2018), representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes em
16/02/2012. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo
contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 16/10/2019. 14 e 15/11

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 290ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 290ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC COMPANHIA 
BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 2º 
andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, 
na qualidade de agente fi duciário e representante dos Titulares dos CRI (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
são convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 04 de dezembro de 2019, 
às 10:00h, na Rua Tabapuã, 1.123 – 21º andar – Itaim Bibi, São Paulo/SP, a fi m de, nos termos da Cláusula Décima Quarta do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 290ª Série da 2ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Das medidas a serem tomadas incluindo, 
mas, não se limitando a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, nos termos da cláusula 5.1, item ‘b’, alínea (i) do 
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças celebrado em 11 de junho de 2016, 
entre a Cedente, a Emissora e Fiadores, conforme aditado (“Contrato de Cessão” e “Evento de Recompra Compulsória Parcial”, 
respectivamente); Avaliar eventual proposta de renegociação a ser apresentada à Emissora até a data da assembleia, pela 
Cedente e Fiadores, para repactuação das condições contratuais previstas no Contrato de Cessão e/ou inclusão de novas 
garantias na Emissão (“Proposta”); Autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a realizar do todos os atos necessários para 
a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, a celebração de eventuais 
aditamentos aos Documentos da Operação. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os titulares dos CRI poderão se fazer 
representar na AGT por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, acompanhado de 
cópia de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a 
representação na AGE a que se refere este edital de convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico da 
Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AGE. Cópia da 
documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para os seguintes endereços: juridico@cibrasec.com.br e juridico@
isecbrasil.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário: agentefi duciario@vortx.com.br. A AGT será instalada em primeira 
convocação, nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) que representem 
pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, e em segunda convocação com qualquer número, conforme edital que 
será oportunamente publicado. Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos titulares 
dos CRI e/ou a não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos atos de diligência 
da Emissora para manutenção do CRI, nos termos previstos nos documentos da operação. São Paulo, 14 de novembro de 2019.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
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EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
São Paulo - SP

Data do leilão: 27/11/2019 - A partir das: 12:00 horas
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
N°1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 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 21/11/66 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 devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida
junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e
comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência
com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens,
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, 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 B37497 - CONTRATO 3181640531201 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - 1816 - GRANJA
JULIETA NEUSA MARIA ROGERIO, Brasileiro(A), Industriária, CPF 939.691.988-87,
CI 9.675.585-4 SP, Solteiro(a), e cônjuge, se casado(a) estiver.
NICOLA MONTERISI, Brasileiro(a), Autônomo, CPF 861.763.318-20, CI: 8.662.468
SP, Casado(a) COM MARIA APARECIDA BONALDI MONTERISI, Brasileiro(a), Do lar,
CPF 861.763.318- 20 CI: 11.564.150 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento nº 24 do tipo C, localizado no segundo
pavimento ou andar do prédio 10A do tipo D, designado Edifício Hungria, do bloco 10,
integrante do conjunto denominado Condomínio Residencial Nações Unidas, situado à
Avenida Senador Teotonio Vilela, 4287, Capela Socorro, São Paulo/SP, com todas as
suas instalações, benfeitorias e acessórios, e vaga de garagem, se houver.

São Paulo, 08/11/2019
ARY ANDRE NETO

12 - 18 - 27/11/2019

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL Avenida Senador
Teotonio Vilela, Nº 4287, Apart amento 54, Tipo C, 5° Pavimento Ou Andar do prédio
24B, Tipo D, Edificio Liberia, Bloco 24, Condominio Residencial Nações Unidas, 32°
Subdistrito Capela Do Socorro, São Paulo/SP, CEP 04833-001
1º leilão 19/11/2019 a partir das 15:00 horas
2º leilão 10/12/2019 a partir das 15:00 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU,
1371, Perdizes, São Paulo, SP.
Agente EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuários:
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, Bancária,
CPF 114.488.598-16 CI: 16.298.214-8 SP.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. (11) 93285-4559, Rua Araci, 162, Colinas De Inhandjara, Itupeva/SP.

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B37478

13 - 14 - 15/11/2019
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MTC Realty Participações S.A.
CNPJ 28.352.226/0001-70 - NIRE 35.300.507.193

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/11/19
Aos 04/11/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. 3. Mesa: Presidente – Ricardo Laham; Secretário – Fernando 
Hamaoui. Deliberações: (i) Aprovar a redução do capital social da Companhia, por ser considerado excessivo, no montante de R$ 
153.501.425,44, passando o mesmo dos atuais R$ 235.130.579,00 para R$ 81.629.153,56, com o cancelamento de 155.004.040 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, de titularidade da única acionista, Evergreen Fundo de Investimento em Par-
ticipações – Multiestratégia (“Evergreen”); (ii) Aprovar o pagamento do valor de R$ 153.501.425,44 à acionista, devido a título de 
restituição do capital social, mediante a cessão e transferência da totalidade das quotas detidas pela Companhia no capital social das 
sociedades relacionadas na tabela abaixo. A restituição do capital social será efetivada após o decurso do prazo para oposição de 
credores previsto no artigo 174, § 2º da Lei 6.404/76: Sociedade - Quotas Cedidas ao Acionista Evergreen - Valor em R$: 1. REC 
Afonso de Freitas Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 30.393.371/0001-41 - 10.445.874 - R$10.216.670,24; 2. REC Frei 
Caneca Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 30.586.731/0001-21 - 11.921.355 - R$11.842.613,63; 3. REC Barata Ribei-
ro Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 11.634.778/0001-79 - 16.990.588 - R$16.756.881,37; 4. REC Tenente Negrão 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 33.040.311/0001-33 - 31.720.000 - R$31.745.661,88; 5. REC Capote Valente Em-
preendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 33.219.204/0001-77 - 17.960.000 - R$17.947.598,07; 6. REC Echo Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. - CNPJ 33.389.344/0001-93 - 20.000 - R$7.181,46; 7. REC Foxtrot Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 
33.389.319/0001-00 - 510.025 - R$498.381,36; 8. REC Rebouças Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 26.718.434/0001-
15 - 35.192.866 - R$34.690.310,93; 9. REC Vila Madalena Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 26.718.440/0001-72 - 
19.212.131 - R$18.827.468,08; 10. REC Correia Dias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - 11.031.200 - R$10.968.658,42. (iii) 
Alterar, em decorrência das deliberações acima, a redação do Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 81.629.153,56, dividido 
em 81.629.153 ações, sendo todas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.” (iv) Autorizar desde já a Diretoria da Compa-
nhia a tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo, sem limitação, o registro 
do cancelamento das ações no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia, uma vez transcorrido o prazo para oposição 
dos credores. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04/11/19.
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CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23  -  NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO 
DAS 7ª E 8ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 7ª e 8ª Séries da 1ª Emissão da 
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), e a 
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), são convidados 
a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em primeira convocação em 09 de 
dezembro de 2019 às 10:00h, na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, Cj.215, Itaim Bibi, São Paulo/SP, a fi m de, 
nos termos da Cláusula Oitava do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio das 7ª e 8ª 
Séries da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) 
Aprovar a alteração da alínea “(o)” da Cláusula 4.21.3 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, para colocação 
privada, da BrasilAgro-Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“Escritura de Emissão”), de modo que o 
valor limite constante do item “v” da  referida alínea passe a corresponder a R$ 150.000.000,00 (cento e 
cinquenta milhões de reais); (b) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos 
os atos, celebrar todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários que se façam necessários 
para implementar a deliberação acima. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os titulares dos CRA poderão 
se fazer representar na AGE por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, 
acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os instrumentos de 
mandato com poderes para a representação na AGE a que se refere este edital de convocação devem ser 
encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas 
da data marcada para a realização da AGE. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio 
eletrônico para os seguintes endereços: juridico@cibrasec.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, com cópia para o 
Agente Fiduciário: assembleias@pentagonotrustee.com.br. A AGT será instalada em primeira convocação, nos 
termos da cláusula 8.8 do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) do CRA que representem 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação, e em segunda convocação com 
qualquer número, conforme edital que será oportunamente publicado em caso de não instalação da AGE. 
Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos titulares dos CRA e/ou a 
não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos atos de diligência 
da Emissora para manutenção do CRA, nos termos previstos nos documentos da operação.

São Paulo, 18 de novembro de 2019. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO.
19 e 20/11

9ª VARA CÍVEL CENTRAL - COMARCA DA CAPITAL - Praça João Mendes s/nº -
7º andar - salas nºs 715 / 717 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 21716106 e
6108 -  São Paulo-SP - E-mail: sp9cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo
de 20 dias - Proc. nº 1044857-81.2018.8.26.0100. O Dr. VALDIR DA SILVA
QUEIROZ JUNIOR, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central -
Comarca da Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER a SILVIO DE CARVALHO
SANTOS (CPF814.851.405-44), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move
ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento de
R$3.000,00 a ser atualizado e acrescido nas cominações legais, referente a
danos causados ao veículo Chevrolet Montana LS2, placa PYU 6446, face à
colisão traseira por veículo do réu em acidente ocorrido em 29/05/2017. Estan-
do o réu em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de
presumirem-se os fatos alegados, e ciente de que no silêncio lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei..
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2019.

15  e  19/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019232-84.2017.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO
MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Izabeli Gonçalves, CPF: 414.226.038-
30, que Escola Santa Izildinha - SIET, CNPJ: 48.489.116/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança, sendo julgada
procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 5.721,54 (Agosto/2017), ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena
de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 §§ 1º e 3º do CPC), quando
será penhorado bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 07 de outubro de 2019. 15 e 19/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0042808-53.2010.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Comarca de São 
Paulo-SP., Dr(a). Deborah Lopes, na forma da lei, etc., FAZ SABER a Joaquim Francisco da Costa 
(brasileiro, casado, encarregado, RG. nº 10.205.199/SP. e CPF. nº 778.849.658- 87) e Cícera Alves 
Francisco da Costa (brasileira, casada, do lar, RG. nº 17.040.448/SP. e CPF. nº 778.849.658-87), 
que Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB lhes ajuizou ação de resolução 
contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, pelo Procedimento 
Comum, em relação ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado na Rua Davi 
Banderalli, 417, bloco I, apto. 32, o qual integra o Conjunto Habitacional Itaquera I-C CEP.03591-010, 

o imóvel em questão e deixaram de pagar as prestações combinadas, sendo pleiteada, nestas 
condições, a rescisão do contrato e a imediata reintegração de posse, condenando-se os mesmos 
em perdas e danos (consubstanciados na perda das parcelas pagas, até o momento, bem como 
no pagamento de indenização, pelo tempo que usaram, gozaram e usufruíram do imóvel, além das 
custas e demais cominações de direito). Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a 

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

2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França

EDITAL  PARA CONHECIMENTO 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 - 18/11

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SINDICATO DOS
AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO

PAULO - SINDAF/SP
CNPJ nº 60.534.138/0001-00

O Presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do Município
de São Paulo - SINDAF/SP, Hélio Campos Freire, no uso de suas
atribuições e em conformidade com o art. 14 do Estatuto, CONVOCA
os seus filiados a comparecer em Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada, em primeira chamada, às 11:45 (onze horas e quarenta e
cinco minutos), do dia 21 (vinte e um) de novembro de 2019, ou, em
segunda chamada, às 12:15 (doze horas e quinze minutos), na sede da
entidade, à Avenida Doutor Vieira de Carvalho, 172 – 5º andar - São
Paulo – SP, observando-se a seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de
esclarecimentos a respeito da regulamentação da Lei n° 17.224/19; 2)
Proposta de reuniões com Subsecretário da Receita e Secretário da
Fazenda; 3) Formação de Comissão para acompanhamento das
reuniões do item anterior; 4) Definição de cronograma das próximas
Assembleias. São Paulo, 14 de novembro de 2019.

Hélio Campos Freire - Presidente
SINDAF/SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0011121-52.2019.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). JU HYEON LEE,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Edson Bonardi de Souza CPF: 096.100.538-66, que Alton Comércio de
Peças Ltda CNPJ: 00.425.310/0001-58 ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum, sendo julgada
procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 4.440,65 (Outubro/2019), ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena
de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando
serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Na
inércia será indicado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo,
aos 08 de novembro de 2019. 14 e 15/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0006615-85.2016.8.26.0053 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Est ado de
São Paulo, Dr(a). CYNTHIA THOME, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MELO CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 02.915.474/0001-99, na pessoa de seu representante legal Renato Miranda de
Carvalho Melo, inscrito no CPF/MF nº 371.784.978-66, ambos com endereço desconhecido, da constrição
que recaiu sobre o bem móvel, conforme respectivo auto de fls. 203, consistente num automóvel GOLF GTI
- I/VW, PLACA Nº GTI0096, ANO 1995. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de
outubro de 2019. 14 e 15/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000995-55.2011.8.26.0704 A MM. 
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica 
de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WELLINGTON DOS ANJOS 
OLIVEIRA, CPF 350.439.538-96, que F.G.E- Empreendimentos, Incorporações e Participações Ltda, 
ajuizou uma Ação de Procedimento Comum, objetivando condenar o réu a ressarcir a autora o valor 
de R$ 67.069,93 (nov/2009), corrigidos monetariamente, bem como as custas, honorários e demais 

pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do 
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 

nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2019.                                                      B 14 e 15/11
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012688-40.2015.8.26.0005. O MM. Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário
Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ERIVALDO VIEIRA DE SA, CPF 368.922.068-83 , que lhe
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A.,
referente à Cédula de Crédito nº 30410315241205, tendo como objeto o veículo Fiat/Strada FL CE, placa
DWC8612; tendo em vista a inadimplência do réu foi requerida a liminar para apreensão do veículo, que
ocorreu em 15.09.2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, ficando ciente de que o prazo para contestação
começou a fluir após a apreensão do bem. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2019. 14 e 15.11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 4000900-46.2013.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V – São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio
Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICTOR HENRIQUE LAVOR, CPF
367.380.238-04, com endereço à Rua Miguel Casagrande, 200, Jardim das Graças, CEP 02714-000, São
Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Dibens Leasing
S/A Arrendamento Mercantil, alegando em síntese: o requerente, na data de 26/01/2009, celebrou com o
requerido o contrato de arrendamento mercantil sob o nº 82924-11929740/49439792, no valor total de R$
19.900,00 a ser pago em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 471,90, com vencimento de 26/02/2009 até
26/01/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2019. 14 e 15.11

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Rerratifi cação de Primeira Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital 
de rerratifi cação da convocação, vem por meio deste informar que devido ao feriado municipal do Dia da Consciência 
Negra (20/11/2019), resta alterada a data da 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI”), para o dia 04 de dezembro de 
2019, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, 
Vila Nova Conceição, CEP: 04.544-051. Sendo assim fi cam ratifi cados os itens da ordem do dia das publicações dos 
dias 30/10/2019, 31/10/2019 e 01/11/2019, no Jornal O Dia SP. Para a convocação acima, os Titulares dos CRI que se 
fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para 
representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo 
menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os 
Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 12 de novembro de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

Serasa S.A.
CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80 - NIRE: 35.300.062.566

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Serasa S.A. convoca os Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada no dia 28 de novembro de 2019, às 11:30 horas, na sede social, na Alameda dos Quinimuras, nº 187, 
Planalto Paulista, nesta Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Aprovar a transferência da 
sede da Serasa S.A. para Avenida das Nações Unidas, 14401 – Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 
191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 
04794-000; (b) Em decorrência da aprovação da transferência mencionada no item (a), alterar o artigo 3º e 
consolidar o Estatuto Social; e (c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Cópias autenticadas de documentos 
de representação devem ser entregues, sob protocolo, no Departamento Jurídico da Companhia, até três dias úteis 
antes da Assembleia. Kerry Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 0017589-79.2019.8.26.0053. A MMª. Juíza de Direito da 16ª Vara da Fazenda Pública, do Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dra. Liliane Keiko Hioki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) LUIZ FELIPE LEBERT COZAC E OUTROS move um Cumprimento
Provisório de Decisão, extraído dos autos da Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER, o qual se encontra em apreciação de recurso em 2ª Instância,
objetivando o levantamento de 80% do valor que se encontra depositado em juízo, devidamente atualizado, referente
ao imóvel localizado na Av. Coronel Sezefredo Fagundes, s/n, Bairro: Jardim das Pedras, São Paulo - SP, objeto do
cadastro nº CD-15.14.000-D02-009, revisão A, com extensão total de 383,81 m², declarados de utilidade pública
conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2019 K-15e19/11
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D&PL BRASIL LTDA.
CNPJ/MF nº 02.662.305/0001-94 - NIRE 35.230.583.571
Ata de Deliberação de Sócio Realizada em 13/11/2019.

A Reunião dos Sócios da D&PL Brasil Ltda., instalada com a presença de sua sócia representando a totalidade do capital 
social, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Marcos Audal Reiginald Reichardt Ros e secretariada pelo 
Sr. Martin Gellert, realizou-se às 09h do dia 13/11/2019, na sede social, na Av. das Nações Unidas, 12.901, Torre Norte, 
7º andar, conj. N-702, sala E, Brooklin Paulista, em SP/SP. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações 
foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) determinar a redução do capital da sociedade com base, devido ao capital 
social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da sociedade, conforme previsto no inciso II, do artigo 1.082 do Código 
Civil. Desta forma, o capital social atual de R$ 251.166.180,00 (duzentos e cinquenta e um milhões, cento e sessenta e 
seis mil, cento e oitenta reais) passará para R$ 71.166.180,00 (setenta e um milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e 
oitenta reais); (b) a redução ora aprovada será efetivada e devolvida para a sócia, em dinheiro, no prazo de 90 (noventa) 
dias após a publicação da presente ata; (c) autorizar os diretores e/ou procuradores da sociedade a assinarem todos os 
documentos e a praticarem todos os atos necessários para o pagamento aos sócios, em uma ou mais parcelas, conforme 
disponibilidade de caixa da sociedade, dos lucros acima declarados. Os termos desta ata foram aprovados pelos sócios 
presentes, que a subscrevem. SP, 13/11/2019. Marcos Audal Reiginald Reichardt Ros - Presidente da Mesa; 
Martin Gellert - Secretário da Mesa. p.p. Monsanto do Brasil Ltda. Marcos Audal Reiginald Reichardt Ros; Martin Gellert.

Essencis Soluções Ambientais S.A.
CNPJ/MF nº 40.263.170/0001-83 - NIRE 35.300.371.780

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 10.09.2019.
Data, Hora, Local: 10.09.2019, às 10hs, na sede social, na Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, Jaguaré, São Pau-
lo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Célia Maria Bucchianeri 
Francini Vasconcellos, Secretário: Ciro Cambi Gouveia. Deliberações Aprovadas: A prestação de aval pela Compa-
nhia, no valor de R$ 1.500.000,00, em favor do Banco ABC Brasil, em garantia de operação fi nanceira a ser contratada 
pela GRI KOLETA Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., na modalidade Capital de Giro, com as seguintes carac-
teristicas: Prazo de até 18 meses, taxa de juros de 100% CDI + 3,3% a.a, fi cando a administração da Companhia auto-
rizada a fi rmar todos os instrumentos contratuais necessários para formalização da garantia ora aprovada. Encerra-
mento: Nada mais. São Paulo, 10.09.2019. Mesa: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Presidente da Mesa; 
Ciro Cambi Gouveia - Secretário da Mesa. Acionista: Solví Participações S.A. - Celso Pedroso e Célia Maria Buc-
chianeri Francini Vasconcellos. JUCESP nº 533.381/19-8 em 08/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Essencis Soluções Ambientais S.A.
NIRE 35.300.371.780 - CNPJ nº 40.263.170/0001-83

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 01.08.2019.
Data, Hora, Local: 01.08.2019, às 10hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, Jaguaré, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Ciro Cambi Gouveia e Secre-
tário: Eduardo Azzari. Deliberações Aprovadas: 1. Fazer constar o recebimento da renúncia formulada pelo Sr. Val-
ter Daniel Alvares, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 14.256.060 SSP/SP e CPF nº 023.190.348-03, com endereço 
comercial na Avenida Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, Jaguaré, CEP: 05648-000, por meio de carta endereçada à 
Companhia ao cargo de Diretor da Companhia. Os acionistas agradecem ao referido diretor, que ora deixa suas funções, 
pelos relevantes serviços prestados quando do exercício de seu cargo. 2. Fazer constar o recebimento da renúncia for-
mulada pelo Sr. Silvio Cesar Kleine, brasileiro, casado, engenheiro químico, RG nº 304.693-1 SSP/SC, CPF nº 
381.096.389-53, com endereço comercial à Rua dos Palmenses, nº 4005 - Cidade Industrial - Curitiba/PR, CEP 81452-
010O, por meio de carta endereçada à Companhia ao cargo de Diretor da Companhia. Os acionistas agradecem ao re-
ferido diretor, que ora deixa suas funções, pelos relevantes serviços prestados quando do exercício de seu cargo. 3. Ele-
ger para compor a Diretoria o Sr. Eduardo Azzari, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.502.961 SSP/SP e CPF nº 
022.747.558-50, domiciliado em São Paulo/SP, como Diretor sem Designação Específi ca, fi cando a administração 
da Sociedade, com mandato unifi cado até 18.05.2020, assim composta: (I) Ciro Cambi Gouveia, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG nº 22.289.381-3 SSP/SP, CPF nº 285.441.418-70, para o cargo de Diretor Presidente. (II) Eduardo Az-
zari, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.502.961 SSP/SP e CPF nº 022.747.558-50, para o cargo de Diretor sem De-
signação Especifi ca, ambos residentes em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.08.2019. Acionis-
ta: Solví Participações S.A. - Lucas Quintas Radel - Patricia Bicudo Barbosa; Diretor Eleito: Eduardo Azzari - Di-
retor sem Designação Específi ca. JUCESP nº 515.599/19-0 em 30/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2019

Enzo Fittipaldi disputa GP de
Macau após conquistar vice na F3

Página 7

Jovem piloto brasileiro de apenas 18 anos disputará a 66ª edição do GP de Macau neste final de semana; prova acontece na
madrugada de sábado para domingo

Enzo Fittipaldi

Após o vice-campeonato
conquistado na F3 Regional Eu-
ropeia em 2019, Enzo Fittipaldi
terá um novo desafio neste final
de semana. Correndo com a
Sauber Junior Team, o jovem
piloto disputará a 66ª edição do
GP de Macau, prova conhecida
como a Copa do Mundo de F3,
e buscará a vitória para tentar o
feito de grandes pilotos que
posteriormente chegariam na
F1, como Ayrton Senna, que
venceu em 1983 na pista de rua
de Macau.

“Estou muito empolgado
para correr em Macau neste fi-
nal de semana. É um dos mo-
mentos mais importantes da
minha carreira, com certeza.
Estou muito motivado para
competir em um palco tão im-
portante do automobilismo e
espero conseguir um ótimo re-
sultado nessa minha estreia.

Com certeza vai ser muito es-
pecial para mim e agradeço o
pessoal da Sauber pelo convite”,
diz Enzo, que foi campeão da F4
Italiana em 2018.

Além de Senna, outros gran-

des nomes venceram em Macau
antes de chegar à principal cate-
goria do automobilismo mundi-
al: Michael Schumacher, David
Coulthard, Riccardo Patrese,
Roberto Moreno, Takuma Sato,

Maurício Gugelmin, Ralf Schu-
macher e Lucas Di Grassi.

Com apenas 18 anos, Enzo
fez sua primeira temporada de
F3 em 2019 e segue buscando
a superlicença da F1. O jovem
piloto acredita que vencer em
Macau é um importante passo
para se aproximar de um lugar
na categoria.

“Vencer este GP rende pon-
tos para a superlicença da F1,
que é o sonho de todos os pilo-
tos. Então, vamos trabalhar bas-
tante ao longo do final de se-
mana para classificar bem e ter
mais chances de vencer a pro-
va”, diz Enzo, que tem apoio de
TNT, Baterias Moura, Claro,
Riachuelo, Traxalt e PLGG.

O circuito de Macau conta
com 6.200 metros de extensão.
A prova acontece apenas no do-
mingo (17) e terá 15 voltas de
duração.
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Porsche Cup
Vencedor do Porsche Junior Program em 2018, piloto de 18 anos está na terceira colocação com apenas 20 pontos de dife-
rença para o líder do campeonato, que nao correrá a final

Marcel Coletta

Neste final de semana, a
Porsche Carrera Cup definirá os
campeões das categorias de
Sprint durante o GP do Brasil de
Fórmula 1 em Interlagos e o jo-

vem Marcel Coletta buscará o
título da classe principal, a 4.0.
Vencedor do Porsche Junior Pro-
gram em 2018, o piloto de ape-
nas 18 anos está atualmente na

terceira colocação com apenas
20 pontos de diferença para o lí-
der do campeonato.

“Estou bem empolgado com
essa chance de ser campeão nes-
te final de semana, ainda mais sen-
do em um palco como o GP do
Brasil de F1. O Vitor Baptista, que
é o líder do campeonato, não irá
competir nesta etapa, então minha
disputa será basicamente com o
Marçal Müller. Será uma etapa bem
especial e vou trabalhar bastante
para vencer as duas provas”, diz
Marcel, mais jovem piloto da his-
tória a competir na Stock Car.

Com apenas 18 anos, Colet-
ta ainda é o piloto mais jovem a
pontuar na categoria. Em 2018,
o piloto da Cimed Racing ainda
foi destaque na Stock Light com
uma vitória e três pódios na sua

temporada de estreia no automo-
bilismo, após diversas conquis-
tas no kart, incluindo Paulista e
Brasileiro. Com o título do Ju-
nior Program na Porsche, Mar-
cel ainda ganhou subsídio da ca-
tegoria para correr a temporada
2019 no Carrera Cup 4.0.

“Esse ano está sendo bem
especial para mim. Estou evolu-
indo bem na Stock Car e acredi-
to que meu desempenho na Pors-
che está cada vez melhor tam-
bém. Agora quero fechar esse ano
incrível com título ”, diz Marcel.

Os treinos da Porsche neste
final de semana começam na sex-
ta-feira (15), a partir das 13h. A
primeira prova da classe 4.0 será
às 10h30 do sábado (16), enquan-
to a corrida 2 acontece às 10h do
domingo (17).
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Kartismo: Biondo vence e
Bianchi/Otazú mantém
liderança na F-4 Akasp

O campeonato de F-4 da As-
sociação de Kart Amador de São
Paulo (Akasp) está pegando fogo
na fase final. Na 37ª etapa do
competitivo certame dos karts
Mega/Honda GX390, o piloto
Bruno Biondo venceu pela se-
gunda vez seguida no Kartódro-
mo Granja Viana (Cotia/SP), e
com isto assumiu a vice-liderança
ao lado de Arnado Biondo com
117 pontos, apenas três de des-
vantagem para os líderes Hélio
Bianchi e Alberto Otazú. Em ter-
ceiro aparece Carlos Santana,
com 116 pontos. Faltando três
provas para o encerramento da
temporada, e com 99 pontos em
jogo, tudo pode acontecer.

“Estamos liderando este úl-
timo turno desde o início, e não
vamos perder o campeonato
nesta reta final. O (Hélio) Bi-
anchi fez uma boa corrida e
cumpriu o objetivo de manter a
liderança do campeonato. Va-
mos lutar muito nas três últi-
mas corridas para conquistar o
título”, avisa Alberto Otazú

(AVSP/Bianchi Automóveis/
Cardoso Funilaria e Pintura/No
Fire Services/Rolley Ball/Spe-
ed Truck), depois da quarta co-
locação de seu companheiro
Hélio Bianchi. A segunda posi-
ção ficou com Alexandre Albi-
no, seguido de Carlos Santana.

Esta 37ª das 40 etapas foi
muito movimentada, com muitas
disputas por todas as posições.
A primeira volta teve a liderança
de Luiz Reche, seguido de Car-
los Santana, Eder Ayres, Hélio
Bianchi, Bruno Biondo e Alexan-
dre Albino, fechando os seis pri-
meiros protagonistas. Na segun-
da passagem Santana já surgia na
liderança, que manteria até exa-
tamente a metade da corrida. En-
quanto isto, Biondo passava em
quarto na segunda volta e depois
de muita disputa com Bianchi
pulou para terceiro no oitavo
giro, para assumir a vice-lideran-
ça na volta seguinte.

Bastaram mais oito voltas
para Bruno assegurar a ponta, que
manteve até a bandeirada final na
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Alberto Otazú (E) e Hélio Bianchi (D) continuam na liderança
do campeonato de F4

29ª passagem. Carlos ainda se-
gurou o segundo posto por mais
10 voltas, mas faltando quatro
Albino – que havia largado em
sétimo - conseguiu a ultrapassa-
gem e se estabeleceu como vice-
líder da prova. Outra empolgan-
te disputa aconteceu entre Hélio
e Luiz pelo quarto lugar, decidi-
do após várias trocas de posições

apenas na penúltima volta em fa-
vor de Bianchi. A definição da
sexta posição foi no 22º giro,
quando Sérgio Gonçalves ultra-
passou Heraldo Brasil.

A antepenúltima etapa da F-4
Akasp será já na próxima segun-
da-feira (18/11), as 21h30, no-
vamente no Kartódromo Granja
Viana.

SUPERLIGA 19/20

Dentil/Praia Clube
recebe São Cristóvão
Saúde/São Caetano

Time mineiro duelará com equipe do ABC Paulista, às
21h30, no Praia Clube, em Uberlândia (MG)

Ana Cristina é a jogadora mais experiente do São Cristóvão
Saúde/São Caetano

O Dentil/Praia Clube
(MG), atual vice-campeão, dis-
putará sua primeira partida em
casa na Superliga 19/20 contra
o São Cristóvão Saúde/São
Caetano (SP). Nesta sexta-fei-
ra (15.11), o time do treinador
Paulo Coco jogará com a equi-
pe do ABC Paulista, às 21h30,
no ginásio do Praia Clube, em
Uberlândia (MG). O SporTV 2
transmitirá ao vivo. A partida
será válida pela segunda roda-
da do turno da competição.

Na rodada de estreia da Su-
perliga, o Dentil/Praia Clube
levou a melhor sobre o Vali-
nhos (SP) por 3 sets a 0. Já o
São Cristóvão Saúde/São Cae-
tano foi superado pelo Osasco-
Audax (SP) pelo mesmo placar
em sets diretos.

No Dentil/Praia Clube, a
ponteira Pri Daroit tem sido
um dos destaques do time mi-
neiro nesse início de tempo-
rada. Maior pontuadora na de-
cisão da Supercopa, campeã
mineira e melhor jogadora da
partida de estreia, a atacante
comentou sobre o bom mo-
mento vivido nesse retorno ao
Dentil/Praia Clube.

“Estou muito feliz pela es-
colha que fiz em jogar no
Dentil/Praia Clube. Estamos
apenas no início da tempora-
da, sei que o caminho é longo
e vou continuar me dedican-
do para contribuir da melhor
forma possível porque ainda
temos muitos campeonatos
importantes pela frente”, dis-
se Priscila Daroit, que tam-
bém falou sobre o duelo des-
ta sexta-feira contra o São
Cristóvão Saúde/São Caetano.

“A partida contra o São Cae-
tano será importante tanto para

os nossos objetivos dentro da
Superliga quanto para nossa
evolução como time, buscan-
do uma consistência maior e
procurando minimizar os er-
ros”, afirmou Priscila Daroit.

Pelo lado do São Cristóvão
Saúde/São Caetano, a experi-
ente levantadora Ana Cristina,
de 37 anos, espera um jogo di-
fícil contra o atual vice-cam-
peão da Superliga 19/20.

“Sabemos da qualidade do
Dentil/Praia Clube. Será um
jogo muito difícil e estamos
buscando o crescimento do
nosso time na competição.
Nossos primeiros jogos na
Superliga estão sendo contra
equipes favoritas ao título e
isso vai nos dar bagagem para
os nossos confrontos diretos.
Esperamos fazer um bom jogo
e melhorar os erros que tive-
mos na última partida”, anali-
sou Ana Cristina.

Outros jogos
Na sexta-feira também se-

rão realizadas outras quatro
partidas pela segunda rodada do
turno. O Valinhos (SP) terá
pela frente o Itambé/Minas
(MG), às 19h, no Municipal,
em Valinhos (SP). Na sequên-
cia, às 19h30, o Sesi Vôlei
Bauru (SP) enfrentará o Curi-
tiba Vôlei (PR), no Panela de
Pressão, em Bauru (SP). O Fla-
mengo (RJ) medirá forças
contra o São Paulo/Barueri
(SP), às 20h, no ginásio Hélio
Maurício, no Rio de Janeiro
(RJ). Já o Sesc RJ terá um du-
elo carioca contra o Fluminen-
se (RJ), às 20h30, no Tijuca,
no Rio de Janeiro (RJ). As qua-
tro partidas terão transmissão
ao vivo do Canal Vôlei Brasil.
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Motos

Honda Biz 110i 2020

Conciliando robustez a baixo custo de
aquisição e utilização, a Honda Biz 110i é a
escolha preferencial de quem quer entrar no
mundo moto. Destaque para a praticidade do
modelo, capaz de somar a facilidade de pilo-
tagem – exaltada pelo câmbio semiautomáti-
co – ao amplo compartimento sob o assento,
onde o capacete, compras do dia-a-dia, bolsa
ou mochila encontram abrigo seguro e fácil;
basta atuar na própria chave de contato para
comandar a abertura do compartimento.

Sem exigir o uso de uma alavanca de

embreagem para trocar a marcha e projeta-
da para ter uma ergonomia adequada a pes-
soas de menor estatura, mas sem que isso
prejudique a pilotagem pelas mais altas, a
Honda Biz 110i pode ser considerada o veí-
culo ideal para toda a família.

A segurança do modelo é outro ponto de
destaque: equipada com o CBS – Combined
Brake System –, dispositivo que distribui a
força de frenagem em ambas as rodas, a Biz
110i é capaz de frear em espaços 15% me-
nores do que modelo equivalente sem o CBS.

O moderno motor monocilíndrico arrefe-
cido a ar é o ponto central da economia da
motoneta de entrada da Honda. Alimentado
pelo sistema de injeção eletrônica PGM-FI,
que dispensa manutenção frequente, tal mo-
tor permite médias de consumo de gasolina
mínimas, o que faz da Biz 110i um dos mais
econômicos veículos da atualidade. O tanque
de 5,1 litros de capacidade garante grande
autonomia, eliminando a necessidade de rea-
bastecimentos frequentes.

Outro aspecto a destacar é a robustez
do motor OHC, cuja potência máxima de 8,33
cv associada ao torque máximo de 0,89 kgf.m
proporcionam à Biz 110i performance ade-
quada, tendo em vista inclusive o baixo peso
a seco do modelo, apenas 97 kg.

A partida elétrica é outro fator que faci-
lita a utilização da Biz 110i assim como o já
mencionado câmbio semiautomático de qua-
tro marchas e as sempre úteis tomadas 12V.
A proteção contra as intempéries garantida
pelo escudo frontal representa outro fator de
atratividade, além da possibilidade de trans-
portar bolsas e sacolas utilizando o prático o
gancho situado atrás do escudo.

A Honda Biz 110i tem 3 anos de garantia
sem limite de quilometragem, mais sete tro-
cas de óleo gratuitas e oferecida nas cores
Vermelho Perolizado, Branco e Cinza Metá-
lico. O preço público sugerido é a partir de
R$ 8.150, com base no Estado de São Paulo,
não inclusos despesas de frete e seguro.

Harley-Davidson
em oferta durante
mês de novembro

Durante todo o mês de novembro de
2019, a Harley-Davidson oferece condições
únicas para a compra de diversas motocicle-
tas das famílias Sportster e Softail.

O destaque da família Softail fica por
conta da musculosa FXDR 114 (ano/modelo
19/19), equipada com o forte motor Milwau-
kee-Eight 114, que entrega 16,11 kgf.m de
torque a 3.500 rpm. A motocicleta, que apre-
senta filtro de ar esportivo, ousado escapa-
mento 2 em 1, suspensão dianteira invertida,
rodas e balança em alumínio, tem seu preço
de R$ 82.200 por R$ 72.200 ao longo de todo
o mês de novembro de 2019.

Interessados na Harley-Davidson Fat
Bob 114, que faz grande sucesso pela revo-
lução em seu design também desfrutarão de
condições especiais. Essa motocicleta, ano/
modelo 19/19, tem seu preço de R$ 72.900
por R$ 69.200 até o dia 30 de novembro (para
ano/modelo 19/20, a Fat Bob 114 tem seu
preço de R$ 73.600 por R$ 69.900). Para
quem utilizar uma motocicleta seminova como
parte do pagamento contará com uma super-

valorização de R$ 5 mil no modelo anterior,
tudo isso para tornar mais fácil a realização
do sonho de possuir uma Harley-Davidson
única.

A Harley-Davidson Fat Boy 107, acla-
mada estrela internacional de cinema que vem
equipada nesta versão com o motor Milwau-
kee-Eight 107, também conta com condições
especiais até o fim de novembro de 2019.
Quem utilizar uma motocicleta seminova na
compra da H-D Fat Boy 107, ano/modelo 19/
19 e 19/20, conta com supervalorização de
R$ 5 mil.

Representando a família Sportster na
campanha do mês está a Iron 883. Equipada
com o motor Evolution de 883 cm³ de cilin-
drada, a motocicleta de entrada da H-D no
Brasil, ano/modelo 19/20, tem seu preço de
R$ 43.900 por R$ 39.990.

As motocicletas da Harley-Davidson do
Brasil estão disponíveis para test ride em toda
a rede de concessionárias autorizadas da
marca no País, de acordo com a disponibili-
dade dos modelos na rede.

Ducati taxa 0% em novembro

A Ducati está com uma nova campanha
comercial em vigor durante todo o mês de
novembro. Os modelos Ducati Multistrada
1260 S e Ducati Monster 797 estão com taxa
0% de financiamento em até 24 vezes.

Ducati Multistrada 1260 S
O modelo Multistrada 1260 S (ano/mo-

delo 2019) está com plano de financiamento
especial para o mês de novembro. O modelo
tem preço sugerido ao consumidor de R$
87.900. Com entrada de 50% do valor total,
o saldo poderá ser financiado em até 24 ve-
zes sem juros.

De eletrônica sofisticada, a Ducati Mul-
tistrada 1260 combina o extraordinário motor
de 1.262 cm3 de cilindrada com 158 cavalos
de potência. O alto desempenho deriva do
motor Testastretta DVT, com melhor torque,
capacidade de circulação e capacidade de
tração. Ou seja, a Ducati Multistrada 1260
entrega muito mais potência a partir de bai-
xas rotações.

Entre as principais características, des-
taque para o Ducati Quick Shift (disponível
na versão S) que permite a troca de marchas
automática para cima ou para baixo, sem o

uso da embreagem. E para o TPMS, sensor
avançado para o monitoramento da pressão
dos pneus.

Ducati Monster 797
Até o final do mês de novembro a Duca-

ti Monster 797, (cor branca) mantém o preço
especial de vendas de R$ 42.900 por R$
39.900 (ano/modelo 2019).

Na opção de financiamento o modelo
pode ser adquirido com 30% de entrada e
financiamento em até 24 parcelas sem juros.

A Monster 797, a mais acessível dos
modelos Ducati naked, foi projetada para
expressar a essência única da Monster até o
último detalhe. Com seu tanque compacto,
mas ainda assim robusto, farol icônico e tra-
seira cônica, a Monster 797 tem visual limpo
e vigoroso. O motor Desmodue L-twin refri-
gerado a ar fica acomodado no quadro Tre-
llis, mostrando os componentes mecânicos no
inimitável estilo da Monster.

Com uma enérgica potência máxima de
75 cv a 8.250 rpm e ótimo rendimento na fai-
xa de rotação, a Monster 797 coloca o de-
sempenho e a diversão ao alcance de todos,
garantindo uma experiência de pilotagem
empolgante a cada dia, em qualquer estrada.

Nas ruas ou nas estradas, a Monster 797
é moto para pilotagem tranquila. Desde o pri-
meiro quilômetro, o assento baixo e o guidão
largo inspiram confiança. O peso contido e a
ágil geometria do chassi dão ao piloto uma
“sensação” de destaque, perfeito controle e
manuseio excepcional, seja qual for seu nível
de experiência.

Auto Dicas

A Ford promove uma venda especial de
peças e acessórios na sua loja oficial do Mer-
cado Livre, até 24 de novembro, como es-
quenta da Black Friday. No total, durante a
promoção serão oferecidos mais de 450 pro-
dutos com descontos que vão de 10% a 60%,
incluindo peças de alto giro como óleo para
motores, filtros, componentes de freio e aces-
sórios – veja neste link: https://
loja.mercadolivre.com.br/ford.

Entre os destaques, há lanterna traseira
do Fiesta RoCam 2003/2014 com 51% de
desconto, kit de 5 litros de óleo Motorcraft
5W20 com desconto de 43%, jogo de pasti-
lhas de freio do Focus 2000 em diante com
redução de 32% e rodas aro 16 da Ranger

Esquenta Black
Friday Ford

2012/2016 com 10% de desconto.
As ofertas incluem também serviços,

como instalação de pneus, troca de óleo, ali-
nhamento e balanceamento. A revisão do
motor Zetec Rocam, por exemplo, pode ser
feita com 10% de desconto, com agendamen-
to na concessionária anunciante.

Lançada em janeiro deste ano, a Loja
Oficial Ford no Mercado Livre centraliza as
ofertas de todas as concessionárias da marca
no Brasil, com peças e acessórios de proce-
dência atestada pela engenharia da fábrica e
com processo de compra seguro. Ela reúne
hoje mais de 14 mil produtos anunciados das
marcas Ford, Motorcraft e Omnicraft e con-
tinua em processo de expansão nacional.

Nacionais

A Kia Motors lança neste mês de no-
vembro, em toda a sua Rede Autorizada de
Concessionárias, o programa de recompra
garantida Kia Way. Com a modalidade, a Kia
assegura a recompra do seminovo da marca
por 85% da Tabela FIPE na negociação por
um modelo 0 km.

Com a modalidade, a partir do momento
que o cliente adquire um veículo novo em uma
concessionária Kia, por meio do programa
Kia Way, ele passa a ter o direito de que seu
automóvel seja recomprado pela mesma con-
cessionária dentro de dois anos, por 85% da
Tabela FIPE, na troca por um novo veículo
Kia 0 km.

Kia Motors lança
programa de

recompra garantida

Além disso, com o Kia Way, o cliente tem
acesso a valores de entrada e parcelas me-
nores do que os praticados em financiamen-
tos convencionais, sendo que a redução pode
chegar a 30%. A modalidade é válida para
toda a linha da marca, com exceção do co-
mercial leve Bongo K2500.

Os benefícios do programa estão condi-
cionados a dois anos a partir da data de com-
pra do veículo 0 km, conforme estabelecido
no Certificado de Recompra Garantida Kia
Way. Além disso, a modalidade está limitada
a veículos com quilometragens inferiores a
40.000 km e com as revisões necessárias re-
alizadas pela Rede Autorizada da marca.

Fiat inaugura concessionária
com nova identidade visual

Conforto e qualidade devem
estar não somente nos veículos
Fiat, mas também em toda expe-
riência nas concessionárias. As-
sim, após inovar o processo de
vendas com a primeira Conces-
sionária Digital do Brasil, inaugu-
rada em novembro de 2018, ago-
ra a Fiat dá o primeiro passo para
um novo ciclo de renovação da
marca com a repaginação do vi-
sual de sua rede de concessioná-
rias e estreia da padronização de
uma nova identidade visual mo-
dernizada, conectada e digital
concebida para encantar os cli-
entes, reforçando inclusive sua
identidade por meio dos sentidos
e melhorando a experiência.

Inaugurada para o público no final de
outubro, a primeira concessionária com a nova
identidade visual da Fiat está localizada na
cidade de Valinhos (SP). Com uma estrutura
de aproximadamente 2.000m2, a concessio-
nária traz como proposta um ambiente total-
mente renovado, permitindo aos frequenta-
dores perceber maior bem-estar e conectivi-
dade, além de mais familiarização com a
marca.

Para enfatizar o novo conceito com re-
ferência no ítalo-brasileiro, lembrando a ori-
gem da marca, cada detalhe é exclusivo, como
sabores, fragrâncias, ambientação visual e
musical.  Com uma nova proposta de área de
conveniência para os clientes, a Fiat busca
atender com excelência todos os públicos,
propiciando espaços aconchegantes, moder-
nos e projetados para surpreender positiva-
mente os clientes em diversos momentos: ao

aguardar um serviço, com-
prar um veículo, ter uma ex-
periência digital, tomar um
café em uma cafeteria itali-
ana, adquirir produtos da
marca ou até mesmo fazer
uma reunião de trabalho no
espaço de coworking.

As mudanças são per-
ceptíveis logo de cara com a
alteração do logotipo da fa-
chada que agora é represen-
tado pelo script Fiat (apenas
com as letras da palavra), que
inclusive já está presente em
alguns veículos. Também
houve alteração na tonalida-
de da cor vermelha tão pre-
sente na marca, além de uma

nova disposição dos elementos visuais exter-
nos com acabamentos de alta qualidade e al-
guns elementos digitais.

Internamente ainda há a utilização de
novas cores e imagens, mudança na disposi-
ção dos elementos e na ambientação e os
mobiliários são estilizados. Além disso, há
muita tecnologia empregada, dando sequên-
cia à inovação da imagem visual das conces-
sionárias.

Renault lança o “Mecânico Renault”
Com a estratégia de atender com quali-

dade todos os clientes da marca, independen-
temente do local em que realizem os servi-
ços, a Renault anuncia o lançamento do site
Mecânico Renault. O portal visa auxiliar o
dia a dia de trabalho dos reparadores inde-
pendentes e aproximar a marca desses pro-
fissionais, facilitando o acesso à informação
e transmitindo conteúdos relevantes para o
segmento.

No endereço www.mecanico.
renault.com.br, o reparador encontra infor-
mações detalhadas sobre produtos da mar-
ca, manuais de reparo, catálogos Renault e
linha Motrio, calendário de eventos, ofer-

tas exclusivas, além de vídeos tutoriais e
dicas de manutenção. O objetivo é que os
profissionais possam ampliar sua capacita-
ção técnica, auxiliando também na gestão
de sua oficina.

O site também possui uma área de aten-
dimento exclusivo para tirar dúvidas dos pro-
fissionais. Na área “Fale Conosco” o repara-
dor encontra atendimento personalizado para
garantir a melhor experiência com a marca e
seus produtos. Um canal direto entre o setor
de reparação e o pós-venda Renault.

Para ter acesso ao conteúdo do site é
muito simples. Basta preencher um cadas-
tro rápido informando dados como nome,

telefone, razão Social e CNPJ. Com o ca-
dastro concluído, já é possível navegar pelo
portal.

Conteúdo do site: Linha Motrio: aplicação
do produto, especificações técnicas, onde en-
contrar; Catálogo de Peças: peças por mode-
lo ou por chassis, correta aplicação no veícu-
lo; Dicas e Vídeos: vídeos tutoriais, dicas de
reparo, manuais de repação, apresentações
técnicas; Ofertas: peças Renault e Motrio, loja
oficial Mercado Livre, como comprar; Even-
tos: calendário de eventos, feirões de peças e
notícias Renault; Manuais: manuais oficiais dos
veículos Renault; Fale conosco: central de
atendimento exclusiva.


