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Utilização da capacidade da indústria
atinge maior nível desde 2014

Cármen Lúcia manda TRF4 soltar
presos por condenação em 2ª instância
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Decreto libera recursos do
Orçamento contingenciados

Bancos divulgam condições
de mutirão de renegociação

de dívidas

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,19
Venda:       4,19

Turismo
Compra:   4,02
Venda:       4,36

Compra:   4,61
Venda:       4,62

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

17º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

21º C

15º C

Domingo: Nubla-
do com aberturas
de sol à  tarde.
Pode garoar de
manhã e à noite.

Manhã Tarde Noite

27º C

14º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Sesc RJ e Vôlei Renata se
enfrentam no Rio de Janeiro

A quarta rodada da Superliga
masculina de vôlei 2019/2020
terá início neste sábado (23),
com cinco partidas. Entre elas,
destaque para o confronto entre
Sesc RJ e Vôlei Renata (SP), que
será às 21h30, no ginásio do Ti-
juca Tênis Clube, no Rio de Ja-
neiro (RJ), com transmissão ao
vivo do canal SporTV 2.

A equipe carioca chega para
este jogo com três vitórias na
competição – sobre América
Vôlei (MG), Vôlei UM Itapeti-
ninga (SP) e Denk Academy Ma-
ringá Vôlei (PR) – enquanto o
time de Campinas (SP) acaba de
sofrer uma derrota, para o Fiat/
Minas (MG), depois de perder
para Maringá na primeira rodada
e vencer do Apan Blumenau (SC)
na segunda.                    Página 7
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Vôlei Renata

Oitavas de final do torneio
feminino são definidas

em Ribeirão Preto

Juliana disputa com Mari bola na rede em Ribeirão Preto
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As partidas das oitavas de
final do torneio feminino fo-
ram definidas na quinta-feira,
na etapa de Ribeirão Preto
(SP) do Circuito Brasileiro
Open de vôlei de praia. Foram
realizadas 24 partidas pela
fase de grupos, com os 16
melhores times avançando à
próxima fase do torneio, que
segue até o próximo domin-
go. Entre as duplas classifi-
cadas, destaque para nova par-
ceria formada por Elize Maia
e Maria Elisa (ES/RJ).

Avançaram os dois pri-
meiros de cada chave, além
dos quatro melhores tercei-
ros colocados. As partidas

vão ter  t ransmissão ao
vivo do Facebook da Con-
federação Brasi leira  de
Voleibol (CBV) e do site
voleidepraiatv.cbv.com.br.
A entrada na arena monta-
da no estacionamento do
Ribeirão Shopping é fran-
ca, na avenida Presidente
Vargas.

Seis times avançaram em
primeiro de suas chaves, com
duas vitórias: Fernanda Ber-
ti/Bárbara Seixas (RJ), An-
drezza/Neide (AM/AL), Tali-
ta/Taiana (AL/CE), Carolina
Horta/Ângela (CE/DF), Tai-
ná/Victoria (SE/MS) e Julia-
na/Josi (CE/SC).     Página 7

Alejo e Luel são o Brasil nas
quartas de final em Haleiwa
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Alejo Muniz-SC

O pernambucano Luel
Felipe e o catarinense Ale-
jo Muniz passaram pelas
grandes ondas de 12-15 pés
da quinta-feira em Haleiwa
Beach e seguem na batalha
pela primeira joia da Trípli-
ce Coroa Havaiana. Os dois
competiram duas vezes no
mar considerado como o
melhor dos últimos dez anos
em Haleiwa e agora vão se
enfrentar na terceira quarta
de final do QS 10000 Ha-
waiian Pro. Seus adversári-
os serão o taitiano Michel
Bourez e o sul-africano Mat-
thew McGillivrary. Página 7

Pesquisa mostra
que plástico

acumulado no
fundo do mar

não se
decompõe

Um instituto de pesquisa
do Japão anunciou que os re-
sultados de seu estudo sobre a
poluição nos mares podem
mostrar que lixo plástico acu-
mulado no fundo dos oceanos
não se decompõe facilmente.

A Agência Japonesa de Ci-
ência e Tecnologia Marinha e
Terrestre realizou pesquisas
no fundo do mar em agosto e
setembro, nas águas ao largo
da Baía de Sagami, ao sul de
Tóquio, e da Península de
Boso, a leste da capital ja-
ponesa.                         Página 3

Ministro
boliviano acusa

Evo Morales
de terrorismo
O ministro de Governo da

Bolívia,  Arturo Muril lo,
apresentou ao Ministério
Público, na sexta-feira (22),
denúncia contra o ex-presi-
dente Evo Morales e o ex-
ministro da presidência, Juan
Ramón Quintana. A acusação
é de crimes de terrorismo e
rebelião.                    Página 3

Foi publicado, na sexta-fei-
ra (22), no Diário Oficial da
União o decreto relativo ao
Relatório Extemporâneo de
Avaliação de Receitas e Des-
pesas de Novembro de 2019,
com liberação de todas as des-
pesas discricionárias (não obri-
gatórias) contingenciadas (blo-
queadas) em meses anteriores.

Na semana passada,
o governo anunciou o
d e s c o n t i n g e n c i a m e n t o  
(desbloqueio) de R$ 13,976
bilhões do Orçamento de 2019.

O órgão que teve a maior
liberação, de R$ 3, 473 bilhões,
foi o Ministério da Defesa, se-
guido pela Educação, R$ 2,695
bilhões, e Desenvolvimento Re-
gional, R$ 1,905 bilhão.

A liberação dos recursos foi

possível porque o governo ob-
teve receitas extraordinárias
com a venda de ativos de esta-
tais, que rendeu Imposto de
Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido sobre o
ganho de capital das empresas,
e pelos leilões do excedente da
cessão onerosa e da partilha do
pré-sal.

De acordo com o Relatório
Bimestral de Avaliação de Re-
ceitas e Despesas referente ao
5º bimestre de 2019, haveria a
possibilidade de liberar gastos
em mais R$ 7,2 bilhões, e
mesmo assim cumprir a meta
de déficit nas contas públicas
de R$ 139 bilhões. Entretan-
to, para isso, seriam necessá-
rios créditos adicionais.
(Agencia Brasil)
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lO Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal e o Santan-
der já divulgaram as condições de
renegociação de dívidas da pri-
meira edição da Semana da Ne-
gociação e Orientação Financei-
ra, que ocorrerá entre os dias 2 e
6 de dezembro.

Segundo a Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), 261
agências bancárias de todo o Bra-
sil funcionarão neste dia até às
20h, oferecendo orientação
financeira a clientes e a pos-
sibilidade de negociar dívidas
em atraso. A negociação tam-
bém poderá ser feita nas demais
agências do país, no horário nor-
mal de funcionamento, nos ca-
nais digitais dos bancos e pela 
plataforma.

Nesta edição, seis bancos par-
ticipam do mutirão de renegoci-
ação: Banco do Brasil, Banrisul,
Bradesco, Caixa Econômica, Itaú
Unibanco e Santander. A lista de
agências estará disponível até a

próxima semana.

Banco do Brasil
Durante a semana de Nego-

ciação e Orientação Financeira,
o BB dará descontos de até 92%
na liquidação de dívidas e ofe-
recerá prazos que podem chegar
a 120 meses, além de até 180
dias de carência. O banco tam-
bém oferecerá, promocional-

mente, taxas de juros até 14%
menores para as operações de
renegociação.

Podem participar todos os
clientes pessoa física que possu-
am operações de crédito venci-
das com o BB, independente-
mente da faixa de renda e do tem-
po de inadimplência. Mais de 60
mil funcionários no país partici-
parão da ação.                Página 4

Bolsonaro reitera apoio a
excludente de ilicitude

em operações

Governo de SP assina
contrato de U$ 87 mi para

2ª etapa do Profisco

Gastos públicos com juros
devem cair quase

R$ 100 bilhões em 2020
O ministro da Economia Pau-

lo Guedes estima que os juros,
hoje no patamar de 5%, têm con-
dição de cair ainda mais. Duran-
te o Encontro Nacional de Co-
mércio Exterior (Enaex) 2019,

no Rio de Janeiro, o ministro
revelou que os cálculos da equi-
pe econômica indicam que dei-
xarão de ser gastos quase R$100
bilhões com pagamentos de ju-
ros em 2020.                Página 5
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Governo de SP assina contrato de
U$ 87 mi para 2ª etapa do Profisco

São Paulo recebe lançamento
 de livro sobre impactos  do

empreendedorismo social no mundo
“A Era do Impacto”, de James Marins, terá evento especial na capital paulista, com a cineasta  Mara Mourão, além de
Wellington Nogueira da ashoka Brasil e Marcel Fukayama, do Sistema B

Do francês “entrepe-
neur”, o empreendedorismo
nem sempre significa criar
um negócio que proporcione
retorno financeiro. O con-
ceito, em sua essência, deno-
ta a criação de algo novo que
seja capaz de mudar uma re-
alidade. Ancorado neste juí-
zo, James Marins, fundador
do Instituto Legado de Em-
preendedorismo Social, con-
cebeu a obra “A Era do Im-
pacto” (Editora Voo), que
tem lançamento na capital
paulista no dia 25 de novem-
bro, na Livraria Cultura do
Shopping Iguatemi, às 19h,
com entrada franca.

Esta será a terceira cidade
a receber o lançamento da Edi-
tora Voo. Em outubro, as capi-
tais Curitiba/PR e Belo Hori-
zonte/MG tiveram suas edições
especiais. Para São Paulo, a edi-
tora está com uma programa-
ção especial. O evento terá as
presenças de Mara Mourão, ci-
neasta e diretora do filme
“Quem se importa”, inspiração
de Marins para seu livro; Mar-
cel Fukayama, empreendedor

social, cofundador da empresa
Din4mo e do Sistema B Brasil e
diretor executivo do Sistema B
Internacional, além de Welling-
ton Nogueira, fundador da ONG
Doutores da Alegria e diretor
interino Ashoka Brasil. Este
grande encontro será marcado
por bate-papo com os convida-
dos e sessão de autógrafos com
James Marins.

Para o advogado e escritor,
nós nunca vivenciamos um perí-
odo tão propício à realização de
progressos sociais, isto é, es-
tamos na melhor época e me-
lhor oportunidade que a huma-
nidade já teve, com todas as
ferramentas disponíveis para a
ação. Denso e com forte res-
gate teórico, o livro discorre
sobre três linhas de constru-
ção para fundamentar esta nova
era: os movimentos transfor-
madores da Liberdade,  da
Economia e da Consciência.
Conectados, eles constituem
o Movimento Transformador
Massivo, conceito contemporâ-
neo que move pessoas que se
importam com o mundo a utili-
zar seus propósitos de vida e ha-

bilidades para impactá-lo e
transformá-lo positivamente. 

Até assistir o filme de Mou-
rão, Marins “não reconhecia o
conceito de ‘empreendedor so-
cial’ – peça-chave do docu-
mentário e deste livro. Assim
como a maioria das pessoas, eu
pensava, equivocadamente, que
empreendedorismo somente
poderia servir para fazer di-
nheiro”, explica. Após sete
anos vivenciando situações de
impacto social, Marins desco-
briu que centenas de milhões
de pessoas se importam. Em
2012, ele deu início ao Projeto
Legado que, mais tarde, se tor-
naria o Instituto Legado de Em-
preendedorismo Social.  

Sair da apatia, entender de-
safios e oportunidades e criar
coragem para fazer parte da
transformação massiva são os
três compromissos propostos
por Marins. Para a diretora do
longa metragem e responsável
pelo prefácio, a obra é um sen-
sível e inteligente retrato de uma
nova consciência mundial. “Es-
tamos realmente vivendo algo
muito novo e disruptivo. Embo-

ra estejamos vivendo proble-
mas colossais, hoje temos a
capacidade de enfrentar esses
desafios, individual e coletiva-
mente. A ‘Era do Impacto’ é um
livro fundamental, necessário
e inspirador, para quem acre-
dita que todo mundo pode mu-
dar o mundo”, afirma.

A entrada para o lançamen-
to em SP é franca. Os direitos
autorais serão doados ao fun-
do de manutenção dos proje-
tos do Instituto Legado, que
oferece serviços gratuitos à
comunidade empreendedora. A
cada exemplar vendido, uma
árvore será plantada pelo Ins-
tituto e parte da renda será re-
vertida para o projeto “Um Por
Um” da Editora Voo. 

Impacto social a partir da
venda dos livros

A obra “A Era de Impacto”
faz parte do projeto Um por
Um, da editora. Consiste em
reverter parte da renda obtida
com a venda dos livros à pro-
moção de atividades e encon-
tros literários com adolescen-
tes em cumprimento de medi-
da socioeducativa. 

O Governo do Estado de São
Paulo fechou na quinta-feira
(21) o empréstimo para a segun-
da etapa do Programa de Apoio
a Gestão e Integração dos Fis-
cos do Brasil (Profisco II/SP),
que tem por objetivo a moder-
nização da gestão fazendária, da
administração tributária e da ges-
tão do gasto público.

A assinatura do contrato com
o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) foi
realizada pelo Secretário da
Fazenda e Planejamento, Hen-
rique Meirelles. “Esse sem
dúvida é um projeto muito

importante e que impacta di-
retamente na melhoria da efi-
ciência do Estado, por meio
da modernização da gestão fa-
zendária”, destacou Meirelles.

O Profisco II/SP será imple-
mentado mediante projetos de
modernização da Secretaria da
Fazenda e Planejamento, com
prazo de execução de cinco
anos, e conta com U$
87.120.000 (90%) do financi-
amento do BID e U$ 9.680.000
(10%) de contrapartida do Go-
verno do Estado. Os projetos
estão vinculados a três eixos
temáticos:

– Gestão fazendária e trans-
parência fiscal: objetivo é me-
lhorar os instrumentos de ges-
tão, modernizar a infraestrutu-
ra tecnológica e aumentar a
transparência do fisco com a
sociedade;

– Administração tributária e
contencioso fiscal: visa aumen-
tar a eficiência da arrecadação de
impostos, incrementar as recei-
tas e simplificar o cumprimen-
to das obrigações tributárias;

– Administração financeira e
gasto público: meta é contribuir
para a disciplina fiscal e aumen-
to da eficiência e efetividade do

gasto público.
Para o gerenciamento e ope-

racionalização do Profisco II/
SP, foi criada no Departamento
de Gestão Estratégica de Proje-
tos, do Gabinete do Secretário,
a Unidade de Coordenação e
Supervisão de Programa.

Dentre os projetos que fa-
zem parte do Profisco II/SP es-
tão “Obrigações Acessórias Sim-
plificadas”, “Sistema de Admi-
nistração Financeira moderniza-
do”, “Sistema Único de Gestão
de Recursos Humanos Implan-
tado” e o “Modelo de Cobrança
Implantado”.

Exposição sobre Da Vinci recebe
 64,5 mil pessoas no MIS Experience

O MIS Experience já atraiu
64.518 pessoas que foram ao
novo espaço do Museu da Ima-
gem e do Som, na zona oeste da
capital, para visitar a
exposição “Leonardo da Vinci –
500 Anos de um Gênio”. A mos-
tra abriu ao público dia 2 e fica
em cartaz até 1º de março de
2020.

O MIS Experience é um lo-
cal adaptado para receber expo-
sições interativas e imersivas. A
mostra escolhida para inaugurar
o espaço é a de Leonardo da Vin-
ci, a maior já realizada sobre o
artista italiano. Nas três primei-
ras semanas da exposição, foram
vendidos 70.150 ingressos, o
que significa uma arrecadação de
R$ 1,9 milhão, segundo infor-
mações do MIS.

Às terças, a entrada é gratui-
ta. Para os demais dias o valor
varia entre R$ 15 e R$ 40. É
possível comprar ingressos pela
internet e instituições de ensi-
no podem agendar visitas guia-
das. Este serviço é gratuito para
escolas da rede pública.

Interação
A mostra é composta por 18

áreas temáticas em que os visi-
tantes terão uma experiência
multissensorial com animações
gráficas em alta definição, com-
binadas a conteúdo multimídia e
narrativa em áudio.

A tecnologia permite uma
vivência divertida, educativa e
esclarecedora para pessoas de
todas as idades e interesses. Se-
jam amantes de arte e da histó-
ria, as pessoas terão a oportuni-
dade de conhecer a mente do
homem, nascido em 1452, que
lançou as bases para algumas das
invenções mais notáveis da so-
ciedade moderna, como o heli-
cóptero, o automóvel, o subma-
rino, o paraquedas e a bicicleta.

Como chegar
O MIS Experience fica no

bairro da Água Branca, zona oes-
te da capital. A estação de Me-
trô mais próxima é a Barra Fun-
da, da Linha 3-Vermelha. As for-
mas de acesso possíveis são:

– De ônibus:  O terminal
mais próximo é Lapa e o MIS
Experience fica perto de pon-
tos de ônibus atendidos pelas
seguintes linhas: 118Y-10,
128Y-10, 129F-41, 148L-10,
211L-10, 8500-10, 8542-10,
8542-21, 8544-10, 8545-10,
8548-10, 8549-10, 8600-10,
8600-22, 9012-10, 9014-10,
9014-42, 9181-10, 938L-10,
938P-10, 938P-21, 938V-10,
957T-10 e 978T-10. Em caso
de dúvidas, acesse o site da SP-
Trans: http://
www.sptrans.com.br.

– De trem e metrô: O MIS
Experience fica a cerca de 15
minutos de caminhada das se-
guintes estações da CPTM:
Lapa (Linha 7 – Rubi e Linha 8
– Diamante) e Água Branca (Li-
nha 7 – Rubi). O espaço fica
próximo da estação de metrô
Palmeiras – Barra Funda (Linha
3 – Vermelha).

– De translado
exclusivo: há transporte gratui-
to do terminal de ônibus da Bar-
ra Funda com saídas a cada 15

minutos, de terça a domingo, a
partir das 9 horas. A partida é das
plataformas 6 e 7.

Serviço
Leonardo da Vinci – 500

anos de um Gênio
Onde: MIS Experience, Rua

Vladimir Herzog, 75 – Água
Branca – São Paulo/SP

Data:  até 1º de março de
2020

Horário: terça a domingo,
das 10h às 20h

Ingressos: quartas a sextas |
R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia);
sábados, domingos e feriados |
R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia);
gratuito às terças-feiras – meia
entrada para estudantes e pesso-
as acima de 60 anos.

Informações:  www.mis-
sp.org.br e compra de ingressos
pela internet

*Cliente Bradesco tem
50% de desconto no ingres-
so valor tabela. Válido para
cartões de crédito (todas as
bandeiras) e débito Bradesco
e cartões Next.

A Linha 15-Prata terá horá-
rio diferenciado de operação
neste sábado (23) para a reali-
zação de testes programados
no sistema de controle de mo-
vimentação dos trens (CBTC).
Das 4h40 às 14 horas, todas as
estações do trecho entre Vila
Prudente e Jardim Planalto fi-
carão fechadas.

Durante o período de inter-
dição, os passageiros serão aten-
didos gratuitamente por ônibus
do sistema Paese (Plano de

Linha 15-Prata terá
operação diferenciada

neste sábado
Apoio entre Empresas em Situ-
ação de Emergência) que circu-
larão até a retomada da circula-
ção dos trens a partir das 14h.

Para informar sobre as al-
terações programadas, o Metrô
emitirá mensagens sonoras
pelos sistemas de som das es-
tações e dos trens e colocará
cartazes nas estações. Em caso
de dúvidas, a Central de Infor-
mações do Metrô (0800 770
7722) atende diariamente, das
5h à meia-noite.

A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal das Sub-
prefeituras, realiza, todos os sá-
bados, o Mutirão Grandes Cor-
redores pelas principais avenidas
e vias estruturais da cidade de
São Paulo.

As ações são programadas
aos finais de semana para que o
fluxo de veículos e o trânsito
local dos bairros não sejam afe-
tados pelos trabalhos das equi-
pes de zeladoria.

O programa ocorre em par-
ceria com as 32 Subprefeituras,

Prefeitura faz rodada
do Mutirão Grandes

Corredores no sábado
Autoridade Municipal de Limpe-
za Urbana (AMLURB), Superin-
tendência das Usinas de Asfalto
(SPUA) e a Companhia de En-
genharia de Tráfego (CET).

Os serviços realizados das
7h às 13h incluem corte de gra-
ma, poda de árvore, limpeza de
boca de lobo, limpeza de galeri-
as, varrição, pintura anti-picha-
ção, pintura de guias, pintura de
postes, remoção de placas e fai-
xas, remoção e limpeza de entu-
lho, manutenção de logradouros,
tapa-buraco e lavagem de vias.

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

Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, jornal “O
DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na Internet

desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no
Brasil. No Twitter, conta CesarNetoReal

.
CÂMARA (SP)
Entre os vereadores que devem ser reeleitos em 2020, desta-

que pro atual e pro ex-presidente (Milton Leite e Eduardo Tuma),

pro ex-senador Suplicy, pro mais jovem (Século 21) Fernando
Holiday, pro Mario Covas e pro 100% taxista Adilson Amadeu.

Acabou a coligação eleições proporcionais                   
.
PREFEITURA (SP)
Sem cabelo e sem barba, Bruno Covas (PSDB) segue na rota

da sua mais difícil campanha: pela vida (sendo tratado de um cân-
cer). Em função disso, Bruno batalha pela reeleição enquanto mais

jovem prefeito de São Paulo (Século 21). Aos 39 de idade, tá
reescrevendo suas histórias políticas    

.     
ASSEMBLEIA (SP)
Tirando a deputada Janaína Paschoal, Castelo Branco e Gil

Diniz (mais o Movimento Conservadores de Edson Salomão), há

certa preocupação dos demais parlamentares que vão permane-
cer (na marra) no PSL (de volta pro dono original - Bivar - cujo

rosto é clone do preso nos USA Zé Maria Marin)          
.
GOVERNO (SP) 
João Doria vai se dando ao luxo de consolidar sua base gover-

nista, apesar do agora seu PSDB ‘de centro’ ter hoje menos da
metade do que já teve enquanto bancada que detém não só o Exe-

cutivo como a presidência e a liderança do governo na ALESP.
Até o NOVO tá linkado à gestão Doria + Garcia (DEM)          

.
CONGRESSO (BR)
Por mais que haja movimentos de renovações de costumes e

retomada do poder de legislar, perdido pro Supremo, senadores e

deputados federais que chegaram ao mandato pela 1ª vez e até
veteranos que querem ‘surfar nas mudanças’ dão sinais de que o

jogo jogado segue sendo só pros raros ‘profissas’  
.        

PRESIDÊNCIA (BR)
Se o ex-Presidente Lula seguir ameaçando detonar uma con-

vulsão social que ataque as Instituições brasileiras, sem nenhuma
dúvida o Presidente Bolsonaro (agora com seu partido Ação Pelo

Brasil - APB) diz que pode lançar mão da Lei de Segurança Naci-
onal. Se rolar, vai ter apoio popular    

. 
PARTIDOS (BR)
Encontro nacional (em São Paulo) do PT (completando 40

anos em 2020) não tem novidade sequer. O Lulismo (desde o

sindicalismo até a prisão por condenações - por enquanto de cor-
rupções e lavagem de dinheiro) segue imperando. A questão é o

Existencialismo só são eleitos dirigentes com as bençãos ...       
                        

.
POLÍTICOS  (BR)
... do dono. São raros os casos de prefeitos, governadores,

President(a) e senadores que ganharam contra a corrente domi-

nadora do Lula. Ele segue buscando ressuscitar seu ‘existencia-
lismo’, tentando agrupar as ditas esquerdas (PC do B, PSB e

PSOL). O PDT (ex-Brizolista agora do Cirismo) tá fora      
.

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

Neto foi se tornando um referencial da liberdade possível. Re-
cebeu a “Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e

o “Colar de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com



Prévia da inflação em novembro é
a menor taxa para o mês em 21 anos

São Paulo, 23, 24 e 25 de novembro de 2019 Economia
Jornal O DIA SP

Página 3

Pesquisa mostra que
plástico acumulado

no fundo do mar não
se decompõe

Um instituto de pesquisa do Japão anunciou que os resulta-
dos de seu estudo sobre a poluição nos mares podem mostrar
que lixo plástico acumulado no fundo dos oceanos não se de-
compõe facilmente.

A Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marinha e Ter-
restre realizou pesquisas no fundo do mar em agosto e setem-
bro, nas águas ao largo da Baía de Sagami, ao sul de Tóquio, e da
Península de Boso, a leste da capital japonesa.

Segundo o instituto, um estudo usando um submersível não
tripulado descobriu uma embalagem plástica de alimento prati-
camente na sua forma original no leito do oceano, a cerca de 6
mil metros de profundidade. Na embalagem, consta que o produ-
to foi fabricado em 1984. (Agencia Brasil)

Ministro boliviano
acusa Evo Morales

de terrorismo
O ministro de Governo da Bolívia, Arturo Murillo, apresen-

tou ao Ministério Público, na sexta-feira (22), denúncia contra o
ex-presidente Evo Morales e o ex-ministro da presidência, Juan
Ramón Quintana. A acusação é de crimes de terrorismo e rebe-
lião.

“As provas são claras, Juan Ramón Quintana disse que iria
transformar a Bolívia em um Vietnã, e é o que está tentando fa-
zer(...) a prova contra Evo Morales são o vídeo e a gravação, onde
está muito claro que ele diz para matar bolivianos, cercando a
cidade “, afirmou Murillo.

De acordo com a Agência Boliviana de Informação (ABI), no
início de novembro, Quintana alertou que “a Bolívia se tornará
um grande campo de batalha, um Vietnã moderno, porque aqui as
organizações sociais encontraram  horizonte para reafirmar sua
autonomia, soberania e identidade”.

Há dois dias, o ministro de Governo apresentou um vídeo em
que se escuta, supostamente, a voz de Evo Morales dando instru-
ções para que seus apoiadores sigam com bloqueios nas estradas
do país, impedindo a distribuição de alimentos e combustíveis.

No material apresentado por Murillo, o ex-presidente Evo
Morales, que está asilado no México, estaria orientando Fausti-
no Yucra Yacri - que segundo o ministro tem ligações com o
narcotráfico - a manter o cerco e o bloqueio de estradas, e der-
rotar o “golpe de Estado racista e fascista”.

No áudio, cuja voz supostamente é de Evo Morales, se escu-
ta: “Irmãos, não deixem que entre comida nas cidades, vamos
fazer um cerco às cidades (...) Agora estamos vivendo na ditadu-
ra, esta é a ditadura, alguns não entendem (o que é a ditadura),
mas agora as pessoas vão ver o que é viver a ditadura com o golpe
de Estado. Estou pensando, e quero que saibam que, se a Assem-
bleia (Legislativa) amanhã ou depois rejeitar a minha renúncia,
tentarei voltar, irmão, mesmo que me prendam, lutaremos muito
contra os racistas e fascistas”.

Crise
A Bolívia passa por uma crise política e social desde que no

dia 20 de outubro ocorreram as eleições gerais. Em um proces-
so com suspeitas de fraude, que posteriormente foram confir-
madas por auditoria da Organização dos Estados Americanos
(OEA), Evo Morales venceu em primeiro turno, com uma mar-
gem apertada de vantagem sobre Carlos Mesa, o candidato opo-
sitor.

Após três semanas de protestos, no dia 10 de novembro, após
a OEA divulgar o resultado da auditoria que apontava para “falhas
graves” e manipulação informática no processo eleitoral, Evo
Morales renunciou, pressionado pelas Forças Armadas.

Jeanine Áñez, que era a segunda vice-presidente do Senado
naquele momento, se autoproclamou presidente interina do país,
uma vez que todos os políticos que ocupavam cargos importan-
tes na linha sucessória haviam renunciado, entre eles o vice-pre-
sidente da Bolívia, Álvaro García Linera, os presidentes da Câ-
mara de Deputados e do Senado e o primeiro vice-presidente do
Senado. (Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), que mede a prévia da
inflação oficial do país, regis-
trou 0,14% em novembro deste
ano. O índice é superior ao ob-
servado em outubro (0,09%),
mas inferior ao de novembro de
2018 (0,19%).

Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), essa é a menor taxa para
meses de novembro desde 1998,
quando houve deflação (queda de

preços) de 0,11%.
O IPCA-15 acumula taxas de

2,83% no ano e de 2,67% em 12
meses. A taxa acumulada em 12
meses é menor que a registrada
em outubro (2,72%).

Três dos nove grupos de des-
pesas tiveram deflação e contri-
buíram para que esse fosse o
mês de novembro com menor
alta de preços dos últimos 21
anos, com destaque para habita-
ção (-0,22%), influenciada pela
redução média do custo da ener-

gia elétrica (-1,51%). Também
tiveram deflação os artigos de
residência (-0,06%) e comuni-
cação (-0,02%).

Seis grupos tiveram alta de
preços, com destaque para
vestuário (0,68%), transpor-
tes (0,30%) e despesas pes-
soais (0,40%). No vestuário,
destacam-se os itens de rou-
pa masculina (1,15%), roupa
infantil (0,65%) e roupa femi-
nina (0,49%).

Nos transportes, os princi-

pais aumentos vieram da gaso-
lina (0,80%), etanol (2,53%),
óleo diesel (0,58%), gás vei-
cular (0,10%) e passagens aé-
reas (4,44%).

Os alimentos e bebidas
também tiveram alta de preços
(0,06%), puxadas pela alimen-
tação fora de casa (0,12%) e
pelas carnes (3,08%). Outros
grupos com inflação foram:
saúde e cuidados pessoais
(0,20%) e educação (0,04%).
(Agencia Brasil)

Utilização da capacidade da indústria
atinge maior nível desde 2014

A utilização da capacidade
instalada da indústria brasileira
aumentou 1 ponto percentual em
relação a setembro e alcançou
70% em outubro, o maior nível
desde novembro de 2014, quan-
do foi de 73%, informa a Son-
dagem Industrial, divulgada  na
sexta-feira (22) pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI).

“A maior utilização da capa-
cidade instalada é fundamental
para a aceleração e continuida-
de da recuperação da economia
brasileira, à medida que estimu-
la novas contratações e investi-
mentos”, diz o levantamento.

De acordo com a Sondagem
Industrial, a produção do setor
também aumentou frente a se-
tembro e atingiu 55,2 pontos em
outubro. Tradicionalmente, ob-
serva a CNI, a produção cresce
neste período do ano. Mas o ín-
dice de 55,2 pontos é o maior
para o mês de outubro desde
2010, quando começou a série
histórica. O emprego ficou em

49,5 pontos, muito próximo da
linha divisória dos 50 pontos. Os
indicadores da pesquisa variam
de zero a 100 pontos. Quando
estão acima dos 50 pontos mos-
tram aumento da produção e do
emprego.

Outro dado positivo de ou-
tubro foi o ajuste dos estoques.
O índice de estoque efetivo em
relação ao planejado caiu 0,3
ponto no mês passado frente a
setembro e ficou em 51,1 pon-
tos no mês passado, quase em
cima da linha divisória dos 50
pontos. Isso indica que os esto-
ques estão praticamente dentro
do planejado pelos empresários.

“Cada vez mais, aumentos
adicionais da demanda irão se
traduzir em aumento da produ-
ção e da utilização da capaci-
dade instalada, realimentando
o processo de recuperação”,
acrescenta a pesquisa. Os da-
dos de outubro, avalia a CNI,
mostram a aceleração do pro-
cesso de retomada da ativida-

de industrial.
“A recuperação da atividade

industrial segue na esteira da
melhora do ambiente econômi-
co, com juros em patamar his-
tórico de baixa e inflação bem
comportada, além da aprovação
da reforma da Previdência e da
gradual recuperação do merca-
do de trabalho. Tudo isso con-
tribuiu para o reaquecimento do
consumo, que também foi esti-
mulado pela liberação de recur-
sos do FGTS”, afirma o gerente
executivo de Política Econômi-
ca da CNI, Flávio Castelo Bran-
co, em nota.

Expectativas e investi-
mentos

Com isso, as expectativas
para os próximos seis meses e
as intenções de investimentos
também melhoraram. Todos os
indicadores de expectativas
ficaram acima dos 50 pontos,
mostrando que os empresári-
os esperam o aumento da de-

manda, da compra de matérias-
primas, das exportações e do
número de empregados nos pró-
ximos seis meses.

O índice de intenção de in-
vestimentos subiu 2,1 pontos em
relação a outubro e ficou em
56,2 pontos neste mês. O indi-
cador é 1,2 ponto maior do que
o registrado em novembro de
2018 e está 6,9 pontos acima da
média histórica. A intenção de
investimento é maior nas gran-
des empresas, segmento em que
o índice alcançou 62,3 pontos
neste mês. Na média, ficou em
55 pontos e, nas pequenas, em
45 pontos.

O indicador varia de 0 a 100
pontos. Quando maior o índice,
maior é a disposição dos empre-
sários para investir.

Esta edição da Sondagem In-
dustrial foi feita de 1º a 12 de
novembro com 1.962 empresas.
Dessas, 787 são pequenas, 690
são médias e 485 são de grande
porte. (Agencia Brasil)

A Petrobras divulgou na
sexta-feira  (22) uma nova fase
do processo de venda de qua-
tro refinarias, anunciado em
agosto. Nesta fase, chamada de
vinculante, os potenciais com-
pradores receberão uma carta-
convite sobre o processo. 

Com isso, os interessados
poderão fazer a chamada dili-
gência prévia, em que o inves-
tidor analisa os riscos do ne-
gócio, e também enviar as pro-
postas vinculantes de compra
das refinarias. 

Estão sendo oferecidas
quatro refinarias, com capaci-
dade de processar 879 mil bar-
ris de óleo por dia (37% da ca-
pacidade total de refino no
país): Abreu e Lima (RNEST),

Petrobras divulga
nova fase do processo
de venda de refinarias

em Pernambuco; Landulpho
Alves (RLAM), na Bahia; Pre-
sidente Getúlio Vargas (Repar)
no Paraná; e Alberto Pasquali-
ni (Refap) no Rio Grande do
Sul; além de seus respectivos
ativos logísticos. 

De acordo com a Petrobras,
o processo de venda está de
acordo com as diretrizes para
desinvestimentos da Petrobras
e com o regime especial de de-
sinvestimento de ativos pelas
sociedades de economia mista
federais, previsto no Decreto
9.188/2017.

O objetivo do projeto de
desinvestimento é otimizar o
portfólio e a melhora de alo-
cação do capital da empresa.
(Agencia Brasil)

Governo autoriza ocupação de produtores
em polo de irrigação na Bahia

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) auto-
rizou a ocupação e a operação
de produtores rurais nas etapas
1 e 2 do Projeto Público de Ir-
rigação Baixio do Irecê, em
Xique-Xique, na Bahia. O mi-
nistro do Desenvolvimento
Regional, Gustavo Canuto, par-
ticipou  na sexta-feira (22) da
solenidade de autorização no
município baiano.

O empreendimento foi exe-
cutado pela Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do

São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf) e é um dos proje-
tos que integram o Programa
de Parcerias de Investimentos
(PPI) do governo federal.

O perímetro de irrigação
está instalado na região norte
da Bahia, entre os municípios
de Xique-Xique e Itaguaçu. As
principais produções locais são
algodão, cana-de-açúcar, frutas
e legumes. As etapas 1 e 2
abrangem 16,5 mil hectares ir-
rigáveis, divididos em 375 lo-
tes individuais e empresariais.

Quando essas partes estive-
rem concluídas, o Baixio do
Irecê tem previsão de produzir
16 mil toneladas de frutas e 83
mil toneladas de grãos. A ex-
pectativa é que o empreendi-
mento tenha um valor bruto de
produção anual de R$ 140 mi-
lhões e gere 20 mil empregos
diretos e indiretos.

De acordo com o MDR, até
agora o governo federal já in-
vestiu R$ 968,5 milhões para
a aquisição de 93,5 mil hecta-
res de área irrigável e de reser-

va legal e execução e manuten-
ção das duas primeiras etapas
do projeto.

A implantação da infraes-
trutura foi planejada para ocor-
rer em nove etapas. Quando con-
cluído, o Baixio do Irecê terá in-
corporado 48 mil hectares irri-
gáveis ao processo produtivo
agrícola na região do Médio São
Francisco. Todo o empreendi-
mento deverá beneficiar 250 mil
pessoas e gerar 60 mil empre-
gos diretos e 119 mil empregos
indiretos. (Agencia Brasil)

BNB e Sebrae querem ampliar pequenos
negócios no Nordeste, MG e ES

O Banco do Nordeste (BNB)
e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) assinaram  na sexta-fei-
ra (22) acordo de cooperação
técnica para ampliar a competi-
tividade dos pequenos negócios
da região Nordeste e também do
norte de Minas Gerais e do Es-
pírito Santo.

Segundo o banco, os empre-
endedores de cerca de dois mil
municípios na área de atuação do
BNB serão atendidos por meio

de ações coordenadas com o
Sebrae, envolvendo capacitação
gerencial e ampliação do aces-
so ao crédito.

Além disso, o acordo prevê
soluções de educação financei-
ra, realização de pesquisas con-
juntas com segmentos de varejo
e de eventos negociais e institu-
cionais.

Ações integradas
Para o diretor de Administra-

ção e Finanças do Sebrae nacio-

nal, Eduardo Diogo, o acordo
integrará ações das duas institui-
ções. “Vamos dividir espaços fí-
sicos, compartilhar estudos e
pesquisas e criar um grande fó-
rum anual para discutir o desen-
volvimento do Nordeste”, disse.
O presidente do Banco do Nor-
deste, Romildo Rolim, afirmou
que o banco quer ser consultor
das micro e pequenas empresas.

“O Sebrae fazendo seu papel
antecedente ao crédito e o ban-
co ofertando crédito de forma

sustentável. Assim, contribuí-
mos para a perpetuidade das
empresas. Queremos ser não
apenas financiadores, mas tam-
bém consultores das micro e
pequenas empresas. E a gente
não faz um trabalho desses sem
parcerias. Por isso, estamos
efetivando esse acordo para
cumprir nossa missão com
mais qualidade, com mais as-
sertividade e atendendo melhor
os nossos clientes”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Energia nuclear é prioridade para
o Brasil, diz Bento Albuquerque

O minist ro  de  Minas  e
Energia, Bento Albuquerque,
disse  na sexta-feira (22),
que o programa nuclear bra-
sileiro é prioridade para o
Brasil e que, após “altos e
baixos”, o país volta a um
patamar “que podemos so-
nhar”. Albuquerque reforçou
que  a  p rev i são  é  que  em
2020 seja retomada a cons-
trução da usina nuclear An-
gra 3: “Provavelmente inici-
aremos Angra 3 em 2020”.  

O ministro participou da
entrega do Prêmio de Reco-
nhecimento Nuclear da Asso-
ciação Brasileira para o De-
senvolvimento de Atividades
Nucleares (Abdan), que está
na terceira edição. 

“O programa nuclear, para
o Brasil, é prioridade. Faz par-
te da nossa matriz energética
e, pelas caraterísticas do nos-
so país,  nós não podemos
abrir mão dessa fonte de ener-
gia”, ressaltou. 

O programa nuclear brasi-
leiro começou nos anos 1950.
As usinas de Angra 1 e Angra
2, foram construídas e come-
çaram a operar no litoral do
Rio de Janeiro nas décadas se-
guintes. O complexo é admi-
nistrado pela Eletronuclear. A
fonte nuclear responde por
cerca de 3% da geração de
energia no Brasil. 

Angra 3 será a terceira usi-
na da Central Nuclear Almi-
rante Álvaro Alberto, localiza-

da na praia de Itaorna, em An-
gra dos Reis (RJ). Segundo a
Eletronuclear, quando entrar
em operação comercial ,  a
nova unidade com potência de
1.405 megawatts, será capaz
de gerar mais de 12 milhões
de megawatts-hora por ano,
energia suficiente para abaste-
cer as cidades de Brasília e
Belo Horizonte durante o
mesmo período. Com Angra 3,
a energia nuclear passará a
gerar o equivalente a 50% do
consumo do Estado do Rio de
Janeiro.

Mais de 60% da Usina de
Angra 3 foi construída, a um
custo de quase R$ 10 bilhões.
Para concluir a obra faltam
mais R$ 15 bilhões em inves-

timentos.  
A previsão da retomada das

obras para 2020 foi reforçada
pelo presidente da Abdan, Cel-
so Cunha. Segundo ele, este
ano, para o setor, foi de “de-
satar nós”. “O setor de gera-
ção termonuclear começa a
apresentar uma solução para a
conclusão do impedimento de
Angra 3”, afirmou.  

A cerimônia ocorreu no
Clube Naval do Rio de Janei-
ro, com a entrega da honraria
para o Almirante-de-Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferrei-
ra; os pesquisadores Aldo Ma-
lavasi e Carlos Alberto Aragão
de Carvalho Filho; e para o en-
genheiro João Carlos Cunha
Bastos.  (Agencia Brasil)
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O Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal e o Santan-
der já divulgaram as condições
de renegociação de dívidas da
primeira edição da Semana da
Negociação e Orientação Finan-
ceira, que ocorrerá entre os dias
2 e 6 de dezembro.

Segundo a Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), 261
agências bancárias de todo o
Brasil funcionarão neste dia até
às 20h, oferecendo orientação
financeira a clientes e a possi-
bilidade de negociar dívidas em
atraso. A negociação também
poderá ser feita nas demais
agências do país, no horário nor-
mal de funcionamento, nos ca-
nais digitais dos bancos e
pela plataforma.

Nesta edição, seis bancos
participam do mutirão de rene-
gociação: Banco do Brasil, Ban-
risul, Bradesco, Caixa Econômi-
ca, Itaú Unibanco e Santander.
A lista de agências estará dispo-
nível até a próxima semana.

Banco do Brasil
Durante a semana de Nego-

ciação e Orientação Financeira,
o BB dará descontos de até 92%
na liquidação de dívidas e ofe-
recerá prazos que podem chegar
a 120 meses, além de até 180
dias de carência. O banco tam-
bém oferecerá, promocional-
mente, taxas de juros até 14%
menores para as operações de
renegociação.

Podem participar todos os
clientes pessoa física que pos-
suam operações de crédito ven-
cidas com o BB, independente-
mente da faixa de renda e do tem-
po de inadimplência. Mais de 60

mil funcionários no país parti-
ciparão da ação.

Além de mobilizar todos os
seus pontos de atendimento no
mutirão, o BB também abrirá 57
agências em horário estendido,
das 10h às 20h, nas capitais e no
Distrito Federal. Outra opção
aos clientes é o atendimento di-
gital pelo Portal de Renegocia-
ção de Dívidas e pelo aplicativo
do BB.

Nesta semana, o Portal So-
lução de Dívidas do BB, acessí-
vel pela internet ou pelo aplica-
tivo, ultrapassou a marca de 1
milhão de acordos negociados
desde o seu lançamento, em se-
tembro de 2014. O valor total
corresponde a R$ 12,5 bilhões.

Do total de acordos renego-
ciados, 543 mil acordos (53%)
foram efetuados no canal  inter-
net banking e 486 mil (47%) no
mobile. O canal mobile foi dis-
ponibilizado em 2016 e já res-
ponde por 83% do volume de
acordos realizados mensalmen-
te nos canais digitais.

Quanto aos montantes ne-
gociados, R$ 7,3 bilhões fo-
ram na internet (58%) e R$ 5,2
bilhões no mobile (42%), sen-
do R$ 10,1 bilhões de clientes
pessoas físicas (81%) e R$ 2,4
bilhões de clientes pessoas ju-
rídicas (19%).

A plataforma digital permite
consultar dívidas e, ainda, caso
disponível, realizar a renegoci-
ação na hora, definindo quais
contratos o cliente deseja rene-
gociar, o prazo de pagamento e
a data de vencimento das parce-
las. Além disso, é possível ge-
renciar os acordos vigentes, ve-
rificar quantas parcelas já foram

pagas, acessar a segunda via dos
boletos para pagamento e reim-
primir o termo de compromis-
so.

Em 2019, segundo o BB, al-
gumas funcionalidades imple-
mentadas com foco nos canais
digitais também ajudaram a me-
lhorar a experiência do cliente
e a impulsionar os resultados do
banco, com recuperação de cré-
dito. Dentre as inovações, cabe
lembrar da renegociação de dí-
vidas e a emissão de segunda via
do boleto de pagamento pelo
Whatsapp, da Identificação Po-
sitiva para clientes sem a senha
de oito dígitos e da implemen-
tação do “Faça Sua Proposta”,
ferramenta que permite ao cli-
ente fazer uma contraproposta.

Caixa Econômica Federal
Os clientes da Caixa poderão

buscar atendimento em uma das
4.103 agências do banco, nos
caminhões da adimplência (Ara-
raquara (SP), Pelotas (RS), Ara-
guari (MG) e São Luis (MA), no
horário padrão de atendimento e
nos canais remotos de atendi-
mento. Além disso, a Caixa abri-
rá uma agência em cada capital
do país, em horário estendido até
às 20h. A partir das 16h, o aten-
dimento será exclusivamente ao
público que deseja receber ori-
entação financeira e renegociar
suas dívidas.

Segundo a Caixa, na renego-
ciação do crédito comercial, os
clientes podem quitar dívidas
que estejam em atraso há mais
de 1 ano, com até 90% de des-
conto para pagamento à vista, de
acordo com as características da
operação. Podem ainda unificar

os contratos em atraso e parce-
lar em até 96 meses, realizar uma
pausa no pagamento de até uma
prestação vencida ou a vencer e
efetuar a repactuação da dívida,
com possibilidade de aumento
do prazo.

As condições também en-
globam os contratos habitacio-
nais. Uma das alternativas ofe-
recidas compreende o pagamen-
to de um valor de entrada e a in-
corporação do restante da dívi-
da em atraso às demais presta-
ções do contrato, permitindo
que o cliente retome seu fluxo
de pagamento mensal.

Para outro grupo de clientes,
há possibilidade, após pagamen-
to da entrada, de fazer acordo
para pagamento de uma presta-
ção por mês na data de venci-
mento, durante três meses con-
secutivos. Após esse prazo, as
demais prestações que ainda es-
tiverem em atraso serão incor-
poradas ao saldo do contrato.

Para o cliente que possui sal-
do na conta do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS),
outra opção é utilizar o recurso
para reduzir em até 80% da pres-
tação por 12 meses; essa condi-
ção vale para clientes que apre-
sentam até três parcelas do fi-
nanciamento em atraso.

Segundo a Caixa, as condi-
ções variam de acordo com as
características do contrato e o
tipo de operação.

A renegociação pode ser fei-
ta por meio do site
www.negociardividas.caixa.gov.br,
via telefone e WhatsApp 0800
726 8068, nos perfis do banco
no Facebook e no Twitter, APP
Cartões Caixa, nos caminhões

Você no Azul e nas agências. Na
habitação, os clientes contam
ainda com a possibilidade de re-
negociar a dívida pelo serviço
Habitação na Mão do Cliente,
nos telefones 3004-1105 (capi-
tais), opção 7, ou 0800 726
0505 (demais cidades).

Santander
O Santander informou que a

renegociação envolve descontos
de até 90% no valor da dívida.
Clientes com atrasos de até 60
dias terão reduções nas taxas de
até 20%. Já para acordos com
atrasos acima de 60 dias, depen-
dendo do caso, os descontos se-
rão de até 90% no valor total da
dívida.

As condições especiais se-
rão válidas para as modalidades
crédito pessoal, consignado, ca-
pital de giro, conta garantida,
Santander Master, descontos de
recebíveis e cartão de crédito
nos canais de relacionamento do
banco (aplicativo, central telefô-
nica, portal de renegociação e
agências). No período da cam-
panha, o Santander também man-
terá algumas de suas agências
abertas até às 20h para o atendi-
mento, com orientação financei-
ra, aos clientes.

Banrisul
O Banrisul destacou que

oferecerá desconto sobre o to-
tal da dívida e nos juros, mas
ainda não informou quais serão
os percentuais.

Em Porto Alegre, três agên-
cias do Banrisul terão horário
estendido até às 20 horas, duran-
te o período da iniciativa: Agên-
cia Central (Rua Capitão Mon-

tanha, 177, Centro Histórico),
agência no Shopping Total (Av.
Cristóvão Colombo, 545, loja
1.281, Bairro Floresta), e agên-
cia no Praia de Belas Shopping
(Av. Praia de Belas, 1.181, loja
1.020 A).

No expediente bancário nor-
mal, a rede de 516 agências do
Banrisul localizadas no país es-
tarão mobilizadas no atendimen-
to de seus clientes. No Rio
Grande do Sul, são 495 agênci-
as; em Santa Catarina, 17; e qua-
tro nos estados do Paraná (Cu-
ritiba), São Paulo (Capital) e Rio
de Janeiro (Capital), e no Dis-
trito Federal (Brasília).

Os correntistas do Banrisul
também podem regularizar os
débitos pelo Portal de Solução
de Dívidas localizado no site do
banco e por meio do aplicativo
Banrisul Digital, na função Re-
solva Dívidas em Atraso. No site
do Banrisul, o cliente tem aces-
so ainda a orientações financei-
ras na área Crédito Consciente.

Itaú Unibanco e Bradesco
ainda não divulgaram as condi-
ções de renegociação.

Dívidas com bancos
Segundo levantamento da

Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e do
Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC Brasil), a maior parte
das dívidas (53%) em aberto
no país está ligada a institui-
ções financeiras. Já o comér-
cio responde por uma fatia de
17% do total de dívidas. O se-
tor de comunicação foi respon-
sável por 12% das pendências
e as contas de água e luz, por
10%. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
reiterou  na sexta-feira (22) seu
apoio ao projeto de lei que amplia
o conceito de excludente de ilici-
tude, previsto no Código Penal,
para agentes de segurança em ope-
rações. Ele anunciou  na quinta-fei-
ra (21) que enviou a proposta para
o Congresso Nacional.

“O projeto nosso trata de
GLO [Garantia da Lei e da Or-
dem] e quem estiver conosco
nessa operação”, disse após dar
uma palestra na Escola de Co-
mando e Estado-Maior do Exér-
cito (Eceme), na Urca, zona sul
do Rio de Janeiro.

Realizadas exclusivamente
por ordem expressa da Presi-
dência da República, as missões
de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) das Forças Armadas
ocorrem por tempo limitado
nos casos em que há o esgota-
mento das forças tradicionais de
segurança pública.

O presidente usou o exemplo
de um jovem, de 20 anos, das
Forças Armadas que, eventual-
mente, se envolver em “um im-
previsto”. “Aí, numa operação
GLO, acontece um imprevisto
numa área urbana, que pode acon-
tecer. Você submetê-lo a uma
auditoria militar para pegar de 12
a 30 anos de cadeia. Isso não é
justo. É isso que está em jogo.
Nenhum militar vai sair cometen-
do absurdos e excessos. Isso não

Bolsonaro reitera
apoio a excludente de
ilicitude em operações

passa pela nossa cabeça”.

Previsão legal
O Código Penal, no Artigo 23,

estabelece a exclusão de ilicitu-
de em três casos: estrito cumpri-
mento de dever legal, em legíti-
ma defesa e em estado de neces-
sidade. Nessas circunstâncias
específicas, atos praticados por
agentes de segurança não são con-
siderados crimes. A lei atual tam-
bém prevê que quem pratica es-
ses atos pode ser punido se co-
meter excessos.

A ampliação do excludente de
ilicitude já estava prevista no pa-
cote anticrime proposto pelo
ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro e foi rejei-
tada pela Câmara dos Deputados.
De acordo com Bolsonaro, esse
é um projeto complementar ao
pacote anticrime.

Uma edição extra do Diário
Oficial da União trouxe, no iní-
cio da tarde dessa quinta-feira,
despacho do presidente anunci-
ando o encaminhamento do tex-
to que “estabelece normas apli-
cáveis aos militares em opera-
ções de Garantia da Lei e da Or-
dem e aos integrantes dos ór-
gãos a que se refere o caput do
Art. 144 da Constituição e da
Força Nacional de Segurança
Pública, quando em apoio a
operações de Garantia da Lei e
da Ordem”. (Agencia Brasil)

Ministro ressalta ações conjuntas
de militares em operações no país

O ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo, disse  na sexta-
feira (22), que a participação em
operações de Garantia da Lei e
da Ordem (GLO) e em missões
de paz da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) contribuí-
ram para que o Exército, a Ma-
rinha e a Aeronáutica aprimoras-
sem as ações conjuntas.

“Evoluímos muito nas ope-
rações conjuntas, particularmen-
te com as missões de paz com o
emprego de tropas, e com os
grandes eventos, durante os quais
foi necessária a operação conjun-
ta das Forças Armadas junto com
outras agências governamentais.
Outro fator foram as operações
de Garantia da Lei e da Ordem.
Tudo isso nos fez evoluir”, disse
Azevedo durante a comemora-
ção dos nove anos de criação do
Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas (Emcfa).

Instituído em 2010, o Esta-
do-Maior Conjunto das Forças
Armadas tem a missão de promo-
ver e coordenar a interoperabili-
dade entre as Forças Armadas e
assessorar o ministro da Defesa,
planejando o emprego conjunto
e integrado de efetivos da Aero-

náutica, Exército e Marinha.
Desde 2011, o Emcfa já co-

ordenou a Operação Ágata (con-
tra crimes fronteiriços); a Con-
ferência das Nações Unidas so-
bre o Desenvolvimento Susten-
tável (Rio+20); a Copa das Con-
federações de 2013, disputada
em seis cidades brasileiras; a
Jornada Mundial da Juventude,
que, em 2014, contou com a pre-
sença do Papa Francisco; entre
várias outras ações.

As Forças Armadas também
foram empregadas para Garantia
da Lei e da Ordem em operações
realizadas no Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte e Espírito San-
to. Só este ano, as tropas já atu-
aram conjuntamente no comba-
te às queimadas na Amazônia e
na limpeza dos locais atingidos
pelo óleo de origem desconhe-
cida, que já poluiu o litoral dos
noves estados do Nordeste (Ala-
goas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe) e
parte do Espírito Santo, na re-
gião Sudeste.

Operações
O chefe do Estado-Maior

Conjunto das Forças Armadas,
tenente-brigadeiro Raul Botelho,
citou as operações Verde Brasil,
iniciada em 24 de agosto para
combater crimes ambientais na
Região Amazônica, e Amazônia
Azul, de limpeza das praias,
mangues, recifes e outros ha-
bitats atingidos pelo óleo que
se espalha pelo litoral desde o
fim de agosto, como exemplos
da importância das ações con-
juntas. Botelho também men-
cionou a Operação Acolhida, de
recebimento de imigrantes vene-
zuelanos.

“[Os resultados] Demons-
tram o papel primordial das For-
ças Armadas na coordenação das
ações e no esforço para promo-
ver a integração entre as diver-
sas agências governamentais que
participaram dessas ações nos
níveis federal, estaduais e muni-
cipais”, disse Botelho, destacan-
do que a criação do Estado-Mai-
or Conjunto das Forças Armadas
adequou à estrutura do Ministé-
rio da Defesa ao exemplo de pa-
íses que já tinham observado a
necessidade de comando con-
junto para otimizar o emprego da
capacidade militar.

“Ao considerarmos as di-
mensões, riquezas e o potencial
superlativo [do Brasil], verifica-
se que há muito o que ser em-
preendido para sermos gigantes
pela própria natureza”, disse o o
chefe do Estado-Maior, parafra-
seando o Hino Nacional. “Todo
o potencial desse gigante cha-
mado Brasil deve ser suportado
por uma capacidade de defesa
nacional compatível com a es-
tatura política e estratégica do
país no concerto das Nações”,
afirmou Botelho.

“O Emcfa vem estudando
medidas de reestruturação para
cumprir com mais dinamismo
a lógica do emprego comum
das Forças Armadas. Alguns
países passaram anos discutin-
do o melhor desenho estrutu-
ral para o emprego de suas
Forças Armadas. Não está sen-
do diferente para nosso Esta-
do-Maior, que já vem ensaian-
do uma modificação na cadeia
de comando político, estraté-
gico e operacional com vistas
ao melhor emprego dos meios
disponíveis sobre as responsabi-
lidades das Fas”, acrescentou.
(Agencia Brasil)

Cármen Lúcia manda TRF4 soltar
presos por condenação em 2ª instância

A ministra do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Cármen Lú-
cia determinou  na sexta-feira
(22) que o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4)
mande soltar todas as pessoas
que foram presas por terem
condenação confirmada pela
segunda instância da Justiça
Federal  do sul do país.  O
TRF4 é o tribunal responsável
pelas execuções das penas dos
condenados na Operação Lava
Jato no Paraná.

De acordo com a decisão da
ministra, o TRF deve cumprir
a decisão da Corte, tomada no
dia 7 de novembro, na sessão
que anulou o entendimento
anterior, que autorizava a pri-
são em segunda instância.
Cármen Lúcia votou a favor da
prisão antecipada, mas entendeu
que a decisão do plenário deve
prevalecer.

“Concedo parcialmente a or-
dem apenas para determinar ao
Tribunal Regional Federal da

Quarta Região analise, imedia-
tamente, todas as prisões decre-
tadas por esse Tribunal com base
na sua Súmula n. 122 e a coe-
rência delas com o novo enten-
dimento deste Supremo Tribu-
nal, colocando-se em liberdade
réu cuja prisão tiver sido decre-
tada pela aplicação da jurispru-
dência, então prevalecente e ago-
ra superada”, decidiu a ministra.

Na decisão, a ministra tam-
bém afirmou que os condenados
deverão ser soltos somente se

estiverem presos exclusivamen-
te com base no entendimento
superado sobre a segunda instân-
cia. Se a prisão foi determinada 
por outro motivo, a soltura não
ocorrerá.

Com base no entendimento
anterior do STF, que permitia a
prisão, o TRF editou uma norma
interna, a Súmula 122, autorizan-
do a decretação das prisões pe-
los juízes do Paraná, Santa Ca-
tarina e do Rio Grande do Sul.
(Agencia Brasil)

Justiça do DF condena Facebook por
suspensão de conta sem explicação

O Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal condenou o Face-
book a indenizar um nutricionis-
ta pelo fato de uma de suas re-
des sociais, o Instagram, ter de-
sativado unilateralmente sua con-
ta na plataforma sem explicação.

A 17ª Vara Cível de Brasília
entendeu que a decisão da rede
social constituiu ato ilícito, ge-
rando direito ao profissional de

receber indenização pelos pre-
juízos sofridos. O Facebook foi
condenado a pagar R$ 5 mil a tí-
tulo de danos morais e restabe-
lecer a conta do profissional.
Cabe recurso da decisão.

O usuário entrou com proces-
so alegando que utiliza o Instagram
para obter receitas por meio do
acompanhamento de clientes,
agendamento de consultas e con-

tatos com marcas. Seu perfil tinha
40 mil seguidores e uma média de
50 mil visitas por semana. Além
dos prejuízos financeiros, o pro-
fissional argumentou que a sus-
pensão da conta também provocou
danos à sua imagem.

No processo, o Facebook,
empresa responsável pelo Insta-
gram, defendeu-se afirmando
que a suspensão de contas é uma

medida adotada pela plataforma
quando há violação das normas
internas de seus serviços, os cha-
mados termos de serviço.

Por meio de sua assessoria,
a companhia afirmou que “violações
dos Termos de Uso ou Políticas da
plataforma podem levar à remoção
de conteúdo ou desativação da con-
ta. O Facebook está avaliando o caso
em questão”. (Agencia Brasil)



EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0084801-64.2005.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER à co-executada HELOÍSA HELENA DIAS BOMFIM, brasileira, separada
judicialmente, empresária, RG 90.872, CPF 160.218.862-91, que lhe foi proposta uma AÇÃO DEEXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, por p arte de MASSA FALIDA DO BANCOROYAL DE INVESTIMENTO S/
A, também contra LINE-X DO BRASIL LTDAE OUTROS, visando o recebimento da quantia de R$907.526,46
(julho/2005), representado pelo contrato mútuo nº UM-663 firmado em 28/06/2002 no valor de R$ 302.400,00,
não quitado. Estando a co-executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que no prazo de 03 dias, pague o débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi
fixada em 10% do débito será reduzida pela metade ou em 15 dias ofereça embargos ou reconheça o crédito
da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em06 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão
a fluir após os 30 dias supra. DVERTÊNCIA: Decorrido o prazo supra no silencio, será nomeado curador
especial (art.257,inc. IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. 25 e 26/11

Edital para conhecimento de terceiros interessados, com prazo de 10 dias, expedido nos
autos do Proc. nº 1014626-91.2013.8.26.0053. O Dr.Marcos de Lima Porta, MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  Faz
Saber a terceiros interessados na lide que FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
move uma ação de Desapropriação contra MARIE CLAUDE ANNE ISABELLE BOREL
DE BRETIZEL RAMBURES, identidade francesa nº 050475R01301, CPF/ MF
nº235.801.178-80 e CATHERINE MARIE FRANCE ADELINE BOREL DE BRETIZEL
RAMBURES, identidade francesa nº 010375Q00232, CPF/MF nº235.801.688-
86,objetivando a desapropriação do imóvel situado no 18º pavimento do Edifício Barão do
Iguape, situado na Praça do Patriarca nº 30, com entrada pela Rua Direita 250, matricula
nº 18.499, do 4º CRI/SP, contribuinte nº. 001.084.0031-1, tendo a expropriante depositado
a importância de R$ 1.466.000,00 e complementado com a importância de R$
1.820.479,00que totalizou a importância depositada de R$ 3.286.479,00 para a imissão na
posse e como os expropriados requereram o levantamento de 100% do valor da indenização,
correspondendo a R$ 3.095.360,04serve o presente edital conforme determina o artigo 34
da lei 3.365/41para conhecimento de terceiros interessados, a fim de impugnar o
levantamento da importância suprafindo o prazo de 10 dias se não houver impugnação e
para que ninguém alegue no futuro, ignorância ou erro, que será publicado e afixado na
forma da lei. SP, 12/11/2019.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 SEGUNDO 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, 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, inscrit a no CPF/MF sob o nº 675.770.759-49. Imóvel sito à: ESTRADA DAS
LAGRIMAS, Nº 1234, NA VILA SACOMÃ, 18º SUBDISTRIT O 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
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento do BANCO BRADESCO S/A, FAZ SABER, a todos que o
presente edital virem ou interessar possa que, FABIANO ROSA DE OLIVEIRA, corretor
de seguros, RG nº 23.260.515-4-SSP/SP, CPF nº 172.577.428-39, e sua mulher VANESSA
ALBERTONI DE OLIVEIRA, bancária, RG nº 32.109.377-X-SSP/SP, CPF nº 281.205.058-
67, brasileiros, casados no regime da separação de bens na vigência da Lei nº 6.515/77,
conforme pacto antenupcial registrado sob nº 15.456 no 9º Oficial de Registro de Imóveis
desta Capital, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Antonio José Vaz nº 177,
apartamento nº 806, Vila Caraguatá, ficam intimados a purgarem a mora mediante o
pagamento referente a 09 (nove) prestações em atraso, vencidas de 10/02/2019 a 10/10/
2019, no valor de R$79.139,19 (setenta e nove mil, cento e trinta e nove reais e dezenove
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$100.233,91
(cem mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), que atualizado até 08/
01/2020, perfaz o valor de R$112.466,95 (cento e doze mil, quatrocentos e sessenta e seis
reais e noventa e cinco centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO BRADESCO S/A,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Visconde de Guaratiba nº 335, apartamento
tipo B nº 81, localizado no 8º pavimento tipo do Condomínio Vistta 180º, na Saúde – 21°
Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com
Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 3 na matrícula nº 217.470. O
pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital,
na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às
16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam
os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da
prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO
BRADESCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel
será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 12 de novembro de 2019. O Oficial. 20, 22 e 23/11

Mundial Risk Gerenciadora de Risco Ltda - CNPJ nº 07.065.131/0001-04
Edital de Convocação – Reunião de Sócios

A Mundial Risk Gerenciadora de Risco Ltda., com sede social na Alameda Jaú, 48, Jardim Paulista, São Paulo/SP, 
convoca seus sócios para a Reunião de Sócios, que excepcionalmente se realizará na Rua Luigi Galvani, 200, 10º andar, 
Cidade Monções, São Paulo/SP, em 04.12.2019, às 10h em 1ª chamada, e às 10:30h em 2ª chamada, e em 2ª 
convocação, caso não instalado quórum em 1ª reunião, no dia 10.12.2019, às 10h em 1ª chamada, e às 10:30h em 2ª 
chamada, para deliberar sobre: i) destituição da Sra. Ana Rocha da Silva, do cargo de administradora da sociedade; ii) 
indicação e eleição de novo administrador. Caio Marcio Cavalcanti de Albuquerque (sócio-administrador).

Apsen Farmacêutica S.A.
CNPJ nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Apsen Farmacêutica S.A. (“Companhia”), a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-
se, em primeira convocação, às 13:00 horas do dia 05/12/2019, e em segunda convocação às 13:30 horas do mesmo dia, na sede da Companhia,
localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua La Paz, nº 37 - complemento 67, Santo Amaro, CEP 04755-020, para discutir sobre a seguinte Ordem do
Dia: (a) a alteração do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia; (b) a alteração do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia; (c) a alteração do §1º
e do §2º do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; (d) a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia; e (e) a declaração e o
pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da
Companhia, na forma do Artigo 135, §3º da Lei nº 6.404/76, a versão marcada e a versão consolidada do Estatuto Social da Companhia, contendo as
alterações mencionadas neste edital, que serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo/SP, 20 de novembro de 2019.
Renato Spallicci - Diretor Presidente; Renata Farias Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos. Declaração de Propósito

As pessoas físicas e jurídicas abaixo subscritas, na condição de acionistas controladores, por intermédio do presente instrumento: DECLA-
RAM: 1. Sua intenção de constituir sociedade com as características abaixo especificadas, para atuação nos Estados do Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Espírito Santo; 2. A inexistência de restrições que possam afetar a sua reputação, conforme inciso VIII do artigo 5º do Anexo 
I da Resolução CNSP 330, de 2015; e 3. ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente 
declaração deverão ser comunicadas diretamente a Superintendência de Seguros Privados - Susep, na Avenida Presidente Vargas 730, 
9º andar - Rio de Janeiro, no prazo máximo de quinze dias, contados da data desta publicação, por meio de documento em que os autores 
estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes poderão, na forma da 
legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo. Denominação social: Pier Seguradora S.A. Local e sede: Capital Social 
Inicial: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Composição Societária: Pier Participações Ltda., qualificada abaixo, deterá 99,99% 
das ações emitidas. Objeto social: (i) realização de operações de seguros de danos, de acordo com as disposições legais e regulatórias 
aplicáveis, nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo; e (ii) participação em qualquer outra empresa ou grupo de 
empresas, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como acionista, sócia ou quotista, observando as restrições e exigências legais 
aplicáveis. Controladores: Pessoas Jurídicas: (i) Direta: Pier Participações Ltda., sociedade empresária limitada, constituída e existente 
de acordo com a lei do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cláudio Soares, 72, conjuntos 703, 704 e 
705, Pinheiros, CEP 05422-030, inscrita no CNPJ sob o nº 35.418.495/0001-58 (“Pier Participações”), que deterá 99,99% das ações da 
emitidas pela Pier Seguradora S.A.; (ii) Pier Serviços Digitais Ltda., sociedade limitada constituída e existente de acordo com as Leis da 
República Federativa do Brasil, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cláudio Santos, nº. 72, Cjs. 703, 704 e 705, Pinheiros, 
CEP 05422-030, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.440.314/0001-97 (“Pier.Digital”), que detém 100% das quotas da Pier Participações; (iii) 
Pier LLC, sociedade de responsabilidade limitada constituída e existente sob as leis de Delaware, com sede na 1.209 Orange Street, na 
cidade de Wilmington, County of New Castle, Delaware, Código Postal nº 19801, nos Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.639.284/0001-21 (“Pier LLC”), que detém 99,99% das quotas da Pier.Digital; (iv) Pier Holdings Ltd., sociedade limitada constituída e 
existente sob as leis das Ilhas Cayman, com sede na Campbells Corporate Services Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand 
Cayman KY1-9010, Ilhas Cayman, que detém 100% da Pier LLC; Pessoa Física: Igor Medauar Mascarenhas, brasileiro, casado, empresário, 
portador da cédula de identidade RG n.° 53.566.785-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 024.682.355-09, com escritório na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cláudio Soares, 72, conjuntos 703, 704 e 705, Pinheiros, CEP 05422-030, que detém 43,83%% das 
ações ordinárias da Pier Holdings, que correspondem a 19,20% do capital social total. Outros Acionistas (detentores de participação 
qualificada): Não há qualquer detentor de participação qualificada direta, fora a Pier Participações, acima qualificada. São Paulo 23 de 
novembro de 2019. Pier Participações Ltda.; Pier Serviços Digitais Ltda.; Pier LLC; Pier Holdings LTD. - Igor Medauar Mascarenhas. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0033507-82.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NIVALDO ARNOLDI FILHO,
CPF 006.579.158-40, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 142.944,65, em 30/09/2019, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de novembro de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020155-60.2019.8.26.0001. A MMª. Juiza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira
Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Patrícia Cristiane Dias Atanes, RG 22044596-5, CPF 271.386.278-
74, que por este Juízo tramita o presente cumprimento de sentença movido por Sociedade Educacional Bricor
Ltda, oriundo da ação monitória n. 1026587-20.2015.8.26.0001 que tramitou perante este Juízo. Encontrando-
se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
42.568,08 (atualizada até agosto/2019), acrescido de custas, se houver. Fica a executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
(art. 525 do NCPC). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o débito será
acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art.
523, §1o, do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1017303-08.2017.8.26.0004. O MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Renato Guanaes Simões
Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Keler Alberto de Almeida Tavares, RG 1785216, CPF 607.488.771-
34, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando a cobrança de R$ 25.511,74 (julho/2019), referente às notas
promissórias, vencidas, não pagas e protestadas, emitidas em razão do Instrumento Particular de Confissão
de Dívida, em anexo aos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação
e intimação por edital para, em 03 dias, efetuar o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens
(suficientes) à penhora; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 30 dias
deste edital. No prazo para embargos, poderá o executado requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos
termos do art. 745-A do CPC. Fica também intimado o réu do arresto já efetuado sobre a quantia de R$ 624,77,
para, no prazo de 05 dias, comprovar a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, § 3º e 5º, do CPC). Em
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, aos 08 de outubro de 2019. 23 e 26.11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0019190-82.2019.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clóvis
Ricardo de Toledo Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carla Soares Freire, CPF 147.318.962-35,
que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 39.724,62 (agosto/2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1026571-66.2015.8.26.0001. O MM. Juiz de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Valter Luís Galindo, RG 14091387, CPF 287.953.338-43, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$ 3.065,25
(dezembro/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2011.
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,
pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
30 de julho de 2019.  23 e 26.11

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

www.jornalodiasp.com.br

Gastos públicos com juros devem
cair quase R$ 100 bilhões em 2020

São Paulo, 23, 24 e 25 de novembro de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP
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Ministro  da Economia Paulo Guedes

O ministro da Economia Pau-
lo Guedes estima que os juros,
hoje no patamar de 5%, têm con-
dição de cair ainda mais. Durante
o Encontro Nacional de Comér-
cio Exterior (Enaex) 2019, no Rio
de Janeiro, o ministro revelou que
os cálculos da equipe econômi-
ca indicam que deixarão de ser
gastos quase R$100 bilhões com
pagamentos de juros em 2020.

Segundo o ministro, ao atacar
o primeiro foco de despesas pú-
blicas com a Reforma da Previdên-
cia, surgiu um horizonte de 10, 20
anos de controle da expansão de
gastos públicos e foi derrubada a
primeira torre do desajuste fiscal.
Em consequência, começou a cair
a segunda fonte de gastos, que
são as despesas com juros. 

“Com o ritmo que a gente se
endividava e com juros de 7%,
quando nós entramos no gover-
no, quando se vê a desacelera-
ção e joga os juros que caíram
para 5% e devem continuar ca-
indo daqui para frente, você já
economiza para o ano que vem,
em despesas de juros, quase R$
100 bilhões. R$ 96 bilhões. En-
tão, não só controlou a primeira
fonte de desequilíbrio que era a

Previdência, como já começou a
atingir a segunda fonte. Está
derrubando a segunda torre do
descontrole das finanças públi-
cas”, explicou.

Perto do fechamento do ano,
o ministro avaliou, que embora
a recuperação da economia seja
gradual, o Brasil está no rumo
certo. “Essa baleia foi arpoada
por 40 anos e arpoada, com im-
postos altos, juros altos, regu-
lamentação inadequada, buro-
cracia excessiva. Para remover
isso, não se remove o que foi
feito em 40 anos, em alguns me-
ses”, contou.

Guedes afirmou que há um
programa de reforma que está
sendo implementado e o Con-
gresso reformista abraçou. Além
disso, o presidente da Repúbli-
ca forneceu a proteção para que
isso pudesse andar sem práticas
políticas antiquadas. 

De acordo com o ministro, a
economia já está acelerando na
margem e chega ao fim do ano
bem acima de 1%, sendo que no
integral do ano pouco acima de
1%. “Setembro sobre setembro
do ano passado já está 2 e pou-
co. Então, para o ano que vem a

gente está relativamente seguro
que ela já cresce mais do que o
dobro do que cresceu este ano.
E aí tem uma dinâmica virtuosa
que começa a ser deflagrada”,
apontou.

Outro fator a ser atacado é o
que chamou de “imposto mais
cruel que existe no Brasil”, que
são os encargos sobre a folha
de pagamento, que, segundo
ele,  precisam ser eliminados.
“Você hoje desemprega um bra-

sileiro para criar emprego para o
outro. Um trabalhador tem um
custo de dois. Tem aí 30 milhões
ou 40 milhões de brasileiros sem
a carteira de trabalho, andando
de um lado para outro, na eco-
nomia informal, com baixa pro-
dutividade”, revelou.

Funcionalismo
O ministro acrescentou que a

terceira maior fonte de gastos do
governo federal é com o salário

do funcionalismo, que, segundo
ele, cresceu mais de 50% nos úl-
timos 15 anos, acima da inflação.
Guedes afirmou que de alguma
forma prefeitos e governadores
precisavam de ferramentas para
segurar o desequilíbrio e isso
está sendo atacado em um dos
capítulos da reforma administra-
tiva que, garantiu, não atinge es-
tabilidade e nem salários dos atu-
ais servidores. “Para frente, an-
tes de obter estabilidade de em-
prego, o servidor público é antes
de tudo um servidor e não uma
autoridade”, disse.

Estados e Municípios
Guedes comentou ainda a

aprovação pelo Senado da en-
trada de estados e municípios na
reforma previdenciária. Para ele,
trazer esses entes da federação
é extremamente interessante e o
melhor para o Brasil é a ideia do
governo federal perder um pou-
co de receita para destinar a es-
tados e municípios, que estão fi-
nanceiramente atingidos. “O go-
verno está destruído financeira-
mente. Quebraram tudo. O soer-
guimento das finanças públicas
tem que ocorrer em todas as di-

mensões. Não adianta a União
se reabilitar financeiramente e os
estados e municípios onde as
pessoas vivem, não”, pontuou.

Democracia
Segundo o ministro, a próxi-

ma grande reforma é o Pacto Fe-
derativo, que começou a trami-
tar no Senado e tem como gran-
de objetivo a transformação do
estado brasileiro. Ele destacou
que a reforma administrativa
está andando também com os
três poderes interagindo razoa-
velmente bem às mudanças e as
divergências que surgem são
naturais.

“A democracia é ruidosa. A
democracia faz barulho. Há si-
lêncio em ditaduras. Em regimes
politicamente fechados há um si-
lêncio enorme e as ruas são sem-
pre vazias. A democracia tem ba-
rulho mesmo, o pessoal sai para
as ruas. Só não pode quebrar, aí
desrespeita a ordem e a lei. Mas,
fazer passeata pacífica de um
lado para o outro não tem pro-
blema nenhum. Da mesma forma
a disputa territorial entre os po-
deres. É normal”, observou.
(Agencia Brasil)

Nascidos em junho e julho sem conta
 na Caixa podem sacar FGTS

A Caixa Econômica Federal ini-
ciou na sexta-feira (22) mais uma
etapa de liberação do saque ime-
diato do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), que
paga até R$ 500 por conta ativa
ou inativa. Os trabalhadores nas-
cidos em junho e julho - sem con-
ta no banco - poderão retirar o
dinheiro.

O saque começou em setem-
bro para quem tem poupança ou
conta corrente na Caixa, com cré-
dito automático. Segundo a Caixa,
no total os saques do FGTS po-
dem resultar em uma liberação de
cerca de R$ 40 bilhões na econo-
mia brasileira até o fim do ano.

Originalmente, o saque imedi-
ato iria até março, mas o
banco antecipou o cronograma, e
todos os trabalhadores receberão
o dinheiro este ano.

Os saques de até R$ 500 po-
dem ser feitos nas casas lotéricas
e terminais de autoatendimento
para quem tem senha do cartão
cidadão. Quem tem cartão cida-
dão e senha pode sacar nos cor-
respondentes  Caixa Aqui, apre-
sentando documento de identifi-
cação, ou em qualquer outro ca-
nal de atendimento.

No caso dos saques de até R$
100, a orientação da Caixa é pro-
curar casas lotéricas, com apre-

sentação de documento de
identificação original com foto.
Segundo a Caixa, mais de 20
milhões de trabalhadores po-
dem fazer o saque só com o do-
cumento de identificação nas
lotéricas.

Quem não tem senha e cartão
cidadão e vai sacar mais de R$
100, deve procurar uma agência
da Caixa.

Embora não seja obrigatório,
a Caixa orienta ainda, para facili-
tar o atendimento, que o traba-
lhador leve também a carteira de
trabalho para fazer o saque. Se-
gundo o banco, a carteira de tra-
balho pode ser necessária para

atualizar dados.
As dúvidas sobre valores e a

data do saque podem ser consul-
tadas no aplicativo do FGTS (dis-
ponível para iOS e Android),
pelo site da Caixa ou pelo telefo-
ne de atendimento exclusi-
vo 0800-724-2019, disponível 24
horas.

A data limite para saque é 31
de março de 2020. Caso o saque
não seja feito até essa data, os va-
lores retornam para a conta do
FGTS do trabalhador.

Para facilitar o atendimento,
a Caixa vai abrir 2.302 agências
em horário estendido 
na segunda-feira (11). As agên-

cias que abrem às 8h terão o aten-
dimento encerrado duas horas de-
pois do horário normal.

As que abrem às 9h terão aten-
dimento uma hora antes e uma hora
depois. Aquelas que abrem às 10h
iniciam o atendimento com duas
horas de antecedência. E as que
abrem às 11h também iniciam o
atendimento duas horas antes do
horário normal.

A lista das agências com horá-
rio especial de atendimento pode
ser consultada no site da Caixa.
Nesses pontos, o trabalhador po-
derá tirar dúvidas, fazer ajustes de
cadastro e emitir senha do Cartão
Cidadão.

A Caixa destaca que o saque
imediato não altera o direito de sa-
car todo o saldo da conta do FGTS,
caso o trabalhador seja demitido
sem justa causa ou em outras hi-
póteses previstas em lei.

Essa modalidade de saque
não significa que houve adesão
ao saque aniversário, que é uma
nova opção oferecida ao traba-
lhador, em alternativa ao saque
por rescisão do contrato de tra-
balho.

Por meio do saque aniversário,
o trabalhador poderá retirar parte
do saldo da conta do FGTS anual-
mente, de acordo com o mês de
aniversário. (Agencia Brasil)



Mavie Tecnologia em Saúde Ltda. - CNPJ nº 31.941.515/0001-10
Convocação para Reunião de Sócios 

Convocamos para a Reunião de Sócios, no dia 03.12.2019, às 14 horas, em local distinto da sede, o qual seja: São Paulo/SP, à Rua Estados 
Unidos, nº 1.140, Bairro Jardins. A Reunião será considerada instalada, em 1ª convocação, com a presença de no mínimo três quartos do 
capital social, e, em 2ª, com qualquer número, para deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Discussão e análise quanto a obrigações e dívidas 
financeiras assumidas pela Sociedade; (ii) Discussão e análise quanto a solicitação do Sócio, Evandro Paes dos Reis, pela saída da Sociedade, 
e em caso de divergência ou não comparecimento, prosseguimento conforme abaixo; (iii) Deliberação pela Exclusão do Sócio Remisso, Evandro 
Paes dos Reis, nos termos do Artigo 1.058 do Código Civil; (iv) Verificação da apuração de valores eventualmente devidos entre as partes 
considerando a exclusão mencionada. Atenciosamente, Administradores - Carlos Eduardo Silva e Guilherme Gorzoni de Souza

N.P.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - (em organização) - Ata da AGC de Sociedade por Ações em 13/09/2019 
- Aos 13/09/2019, às 11h, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, São Paulo/SP. Quórum de Instalação: verificou-se a presença 
dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, e lista de presença. Mesa: Sueli de Fátima Ferretti, Presidente; Cleber 
Faria Fernandes, Secretário. Ordem do Dia: (a)Constituição da Companhia; (b)subscrição e forma de integralização de seu capital social; 
(c)aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d)elaboração da ata em forma de sumário; e (e)eleição dos membros da Diretoria da 
Companhia. Deliberações por unanimidade: (a)constituir a N.P.A.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações 
com sede em São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77; (b)fixar o capital social da Companhia em R$500,00 dividido em 
500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins 
de subscrição anexos. (c)aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente 
ata; (d)aprovar, nos termos, do §1º artigo 130 da Lei 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e)eleger as pessoas 
abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2020, os quais tomam 
posse na presente data, conforme termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, RG 
7.743.932-6 SSP/SP, CPF 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, RG 23.360.684-1 SSP/SP, CPF 192.212.358-
74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76, não 
tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13/09/019. Sueli de 
Fátima Ferretti, Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes, Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do 
Advogado: Renato Dias Pinheiro, OAB/SP 105.311-A, OAB/RJ 19.553. JUCESP/NIRE: 3530054243-6 em 01/10/2019.

N.P.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - (em organização) - Ata da AGC de Sociedade por Ações em 13/09/2019 
- Aos 13/09/2019, às 11h15, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, São Paulo/SP. Quórum de Instalação: Verificou-se a presença 
dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, e lista de presença. Mesa: Sueli de Fátima Ferretti, Presidente; Cleber 
Faria Fernandes, Secretário. Ordem do Dia: (a)Constituição da Companhia; (b)subscrição e forma de integralização de seu capital social; 
(c)aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d)elaboração da ata em forma de sumário; e (e)eleição dos membros da Diretoria da 
Companhia. Deliberações por unanimidade: (a)constituir a N.P.C.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações 
com sede em São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77; (b)fixar o capital social da Companhia em R$500,00 dividido 
em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme 
boletins de subscrição anexos. (c)aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da 
presente ata; (d)aprovar, nos termos, do §1º artigo 130 da Lei 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e)eleger as 
pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2020, os quais 
tomam posse na presente data, conforme termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli 
de Fátima Ferretti, RG 7.743.932-6, SSP/SP, CPF 764.868.778-04, para o cargo de diretora; Cleber Faria Fernandes, RG 23.360.684-1, 
SSP/SP, CPF 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 
147 da Lei 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 13/09/2019. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes - Secretário 
da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP/NIRE 
3530054235-5 em 01/10/2019.

N.P.G.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - (em organização) - Ata da AGC de Sociedade por Ações em 30/10/2019 
- Aos 30/10/2019, às 09h30, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, São Paulo/SP. Quórum de Instalação: verificou-se a presença 
dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, e lista de presença. Mesa: Sueli de Fátima Ferretti, Presidente; Cleber 
Faria Fernandes, Secretário. Ordem do Dia: (a)Constituição da Companhia; (b)subscrição e forma de integralização de seu capital social; 
(c)aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d)elaboração da ata em forma de sumário; e (e)eleição dos membros da Diretoria da 
Companhia. Deliberações por unanimidade: (a)constituir a N.P.G.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações 
com sede em São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77; (b)fixar o capital social da Companhia em R$500,00 dividido 
em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme 
boletins de subscrição anexos. (c)aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da 
presente ata; (d)aprovar, nos termos, do §1º artigo 130 da Lei 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e)eleger as 
pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2020, os quais 
tomam posse na presente data, conforme termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli 
de Fátima Ferretti, RG 7.743.932-6, SSP/SP, CPF 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, RG 23.360.684-1, 
SSP/SP, CPF 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 
147 da Lei 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 30/10/2019. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes - Secretário 
da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP/NIRE 
3530054421-8 em 06/11/2019.

N.P.E.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - (em organização) - Ata da AGC de Sociedade por Ações em 30/10/2019 
- Aos 30/10/2019, às 09h15, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, São Paulo/SP. Quórum de Instalação: verificou-se a presença 
dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, e lista de presença. Mesa: Sueli de Fátima Ferretti, Presidente; Cleber 
Faria Fernandes Secretário. Ordem do Dia: (a)Constituição da Companhia; (b)subscrição e forma de integralização de seu capital social; 
(c)aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d)elaboração da ata em forma de sumário; e (e)eleição dos membros da Diretoria da 
Companhia. Deliberações por unanimidade: (a)constituir a N.P.E.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações 
com sede em São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77; (b)fixar o capital social da Companhia em R$500,00 dividido 
em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme 
boletins de subscrição anexos. (c)aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da 
presente ata; (d)aprovar, nos termos, do §1º artigo 130 da Lei 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e)eleger as 
pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2020, os quais 
tomam posse na presente data, conforme termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli 
de Fátima Ferretti, RG 7.743.932-6, SSP/SP, CPF 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, RG 23.360.684-1, 
SSP/SP, CPF 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 
147 da Lei 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 30/10/2019. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernandes - Secretário 
da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP/NIRE 
3530054423-4 em 06/11/2019.

EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A.
CNPJ 60.730.645/0001-01 - NIRE 35300058861

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
São convocados os srs. acionistas para se reunirem em AGO/E, a 
realizar-se no dia 02/12/2019 às 14h30, em sua sede, na Aveni-
da São José, 450, Ayrosa, Osasco/SP, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Eleição dos membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal. b) Outros assuntos de interesse da Socieda-
de. Osasco, 19/11/2019. Jonas Francisco Correa Duarte, Diretor 
Executivo; Eduardo Antonio Serrano, Diretor Comercial.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 SEGUNDO 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, 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: 1.0262.4132094-0 - SED: 10344/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PIRATINI
DEVEDOR(ES): ROBERTO DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRO, CASADO NO
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77,
GERENTE DE VENDAS, CPF: 828.609.808-06, RG: 9.947.495-SSP/SP e seu cônjuge
KATIA QUADROS DE ALMEIDA BARROZO, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 148.985.168-
23, RG: 20.305.716-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA ULISSES CRUZ, Nº 579, AP 104,
LOCALIZADO NO 10º ANDAR DO EDIFICIO JURUA (PRÉDIO Nº 01), CONDOMINIO
PORTAL DO TATUAPÉ, NO 27º SUBDISTRITO TATUAPÉ - SAO PAULO/SP. Descrição:
Com a área real de uso privativo de 60,87m², área real de uso comum de 49,44m²,
área total construída de 110,31m², possuindo no terreno e nas coisas de uso comum
uma fração ideal  de 0,0031204, estando vinculado a esse apartamento o direito de
uso de uma vaga de garagem indeterminada, localizada no nível térreo, incluida na
área comum do mesmo.

São Paulo, 02/11/2019.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

02 - 12 - 25/11/2019

BP BIOCOMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ 08.204.974/0001-07 - NIRE 353.003.332-25 - Edital de Convocação de 
Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os acionistas da Companhia a se reunirem em AGE, a 
ser realizada no dia 29/11/2019, às 10hs, na sede social, em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 12.399, 
4º andar, Conjunto 43B, Torre C, Edifício Landmark, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, a fim de deliberar sobre: 
(i) redução de capital para absorção de prejuízos acumulados; (ii) aumento do capital social da Companhia com 
a consequente emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (iii) correção do número de 
ações que constou na ata de 11/10/2019 e registrada na JUCESP em 24/10/2019; e (iv) consequente alteração 
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 22/11/2019. Marcus Miranda Schlosser - Presidente; 
Adriano Luiz Miranda Dalbem - Secretário.
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1º OFÍCIO CÍVEL DO FORUM REGIONAL II - SANTO AMARO- SP - FORO
REGIONAL II - SANTO AMARO - COMARCA DE SÃO PAULO  - EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0003525-38.2010.8.26.0002  - A MMª
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de
São Paulo, Dra. FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a CELIA TOMOKO TAKAO (RG 09.087.750; CPF 036.030.618-70), que nos autos
da ação de COBRANÇA CONDOMINIAL movida pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCO
CHILE - BLOCO A em face de JOSUÉ DE ALMEIDA SILVA, foi penhorado o
apartamento 44 do 4º andar ou 5º pavimento do prédio 01, do Condomínio Chile,
situado à R. Gondar, nº 37, Jd. Umuarama, Campo Limpo, nesta Capital, com
direito a uma vaga na garagem (matr. 145.907 do 11º R.I. da Capital). Estando
a esposa do executado em lugar ignorado, foi determinada INTIMAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça
IMPUGNAÇÃO, sob pena de prosseguimento do feito nos seus ulteriores ter-
mos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

22  e  23/11

VARA CÍVEL - FORO CENTRAL DA CAPITAL AL CITAÇÃO.
Prazo: 20 dias .  Proc.  nº  1091708-81.2018.0100. A Drª LUCIANA BIAGIO
LAQUIMIA, MMª Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital/SP, na forma da lei. FAZ SABER a REGINALDO MACIEL DE OLIVEIRA
FILHO (CPF 251.189.088-76), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação
de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento de R$1.600,00
a ser atualizado e acrescido das cominações legais, referente a “franquia” do
seguro do dano mater ial causado ao veículo Fiat Mobi Easy, placas PZL 3037,
locado pela autora, em razão de acidente causado pelo réu na condução do
veículo GM Celta 2 P Spirit, placas HLP 3848. Estando 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 verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
Curador Especial. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 18/10/2019. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.

LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA   -   JUÍZA DE DIREITO

                                                                                         22 e 23/11

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039201-16.2011.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) DIRCEU DANIEL
RAIMUNDO, RG 8510018, CPF 772.604.068-87, a Dirceu Daniel Raimundo referente a CITAÇÃO POR
EDITAL e de Antônio Aparecido Raymundo e Dirce Raimundo Faria referente a INTIMAÇÃO DA PENHORA
de 1/3 do imóvel de matrícula nº 40.496 que Waldemir Carnevalli, ajuizou em desfavor de Dirceu e outros ação
de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 24.891,30 (09/2011), representada por
(Locação de Imóvel). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se ed ital, pa ra que em 03 dias, a fluir
dos 30 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de
bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Em relação aos condôminos Antônio e Dirce, ficam por este EDITAL intimados da
penhora de 1/3 do imóvel de matrícula nº 40.496 para os atos e termos da ação proposta após o prazo de 20
(vinte) dias do presente edital.Ser& aacute; o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

J – 22 e 23/11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO N.º
1004997-62.2017.8.26.0309 O MM. Juiz de Direito da 6.ª Vara Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo,
Dr. Dirceu Brisolla Geraldini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Agro Imobiliária Avanhandava S/A, herdeiros
de Arcindo Pavan, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como eventuais
cônjuges, espólios e/ou sucessores, além de terceiros eventuais interessados, que JEFERSON MARCEL
FERREIRA, brasileiro, solteiro, desempregado, portador da CI/RG n.º 27.917.459-7 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF 266.339.748-25, ajuizou ação de USUCAPIÃO, tendo por objeto o imóvel: “UM PRÉDIO
RESIDENCIAL, sob o n.º 71, antigo n.º 165, da Rua Ana Micheletti, nesta cidade e comarca de Jundiaí, 2.ª
Circunscrição Imobiliária, cadastrado na Prefeitura do Municipal de Jundiaí sob o n.º 10.028.0016, e seu
respectivo terreno, com área de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), medindo 10,00 ms de frente
para a citada via pública; por 25,00 ms, da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando do lado direito
de quem da rua olha para o imóvel, com a Casa 81 de propriedade Moisés Pereira; do lado esquerdo, com
a Casa 65, de propriedade de Claudinei Muller”. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o decurso do prazo do edital (20 dias),
em querendo, contestem o feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

J – 22 e 23/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004964-76.2013.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto
Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PROJEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA, CNPJ 01.783.149/0001-57, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Sumário por parte de Construtora Cronacon Ltda, objetivando em síntese: A inexigibilidade de crédito co
pedido de liminar de sustação dos efeitos do protesto. Encontrandose 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. J – 22 e 23/11

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0014386-96.2018.8.26.0004. O Dr. Carlos Bortoletto Schmitt
Corrêa, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lap a/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a
Andrea Alves dos Santos Zago CPF: 142.992.198-64, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência
Social - Colégio São Luis CNPJ: 33.544.370/0014-63, ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum,
sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 100.330,87 (Novembro/2018), ora
em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada 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 NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer
impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11 de novembro de 2019

22 e 23/11.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0068075-24.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO
VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIMONE CRISTINA LIMA, CPF 147.737.558-90,
que Fundação de Rotarianos de São Paulo (Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) CNPJ: 61.370.094/
0001-85 ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$
60.892,21 (Setembro/2019), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada 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%
(artigo 523 e parágrafos 1º e 3º, do Código de Processo Civil), quando serão penhorados bens para garantia
da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro
de 2019. 22 e 23/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033244-60.2013.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PRAXE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 06.338.167/0001-43, CRISTHYAN CLÉBER LEAL BAPTISTA,
CPF 273.980.278-18, ANTONIO BAPTISTA, CPF 101.213.408-30, que lhe foi propost a uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Banco do Brasil S/A. 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 26 de março de 2019. 22 e 23/11

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE – BANCO BMG, com inscrição no CNPJ n.º 61.186.680/
0001-74 por seu procurador, devidamente constituído, REALIZARÁ pelo leiloeiro público Oficial, Dilson
Marcos Moreira, devidamente matriculado na JUCEMG, sob nº 267, Leilão Público para vender o imóvel
consolidado pela Instituição Financeira, nos termos da Lei 9.514/97, e ainda conforme os termos do Acordão
que deram provimento no recurso de apelaçãode nº 1027286-37.2017.8.26.0002 , que consiste em um Imóvel
emSão Paulo/SP, a saber: Um apartamento de nº 91, com 115,38m2 de área útil, localizado à Rua Barão de
Jaceguai, nº 1.046, Bairro Campo Belo em São Paulo/SP. Registrado no 15º Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de São Paulo/SP, Matrícula nº 10.297, como todas as suas benfeitorias e acessórios, tendo como
devedor (es) fiduciante (s): Orlando Coutinho Júnior, brasileiro, separado consensualmente, empresário, RG
nº 13.607.895/SSP-SP, CPF nº 238.150.007-34, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaceguai, nº 1.046,
apartamento 91, Bairro Campo Belo em São Paulo/SP. 1) Fica autorizado ao leiloeiro aqui indicado colocar
a venda, em Primeiro Leilão, o imóvel acima descrito e caracterizado, a ser realizado no dia 03 de dezembro
de 2019, às 17:00 horas, na Av. Raja Gabaglia, nº 4697, Bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte/MG, por preço
não inferior de R$1.208.792,40 ( Hum milhão, duzentos e oito mil,  setecentos e noventa e dois reais e quarenta
centavos), de acordo, com o disposto no § 1º, do artigo 27, c.c inciso VI, do artigo 24, ambos da Lei 9.514/97;
O leilão estará disponível também no sistema on-line, devendo os interessados pré cadastrarem no site
www.casaleiloeira.com.br para receberem a senha de acesso e automaticamente estarão vinculados aos
termos de adesão do leilão on-line, além de todas as disposições legais aplicáveis à espécie. 2). Caso o imóvel
não alcance no primeiro leilão o lance acima determinado, fica desde já autorizada a realização de segundo
leilão,no dia 13 de dezembro de 2019, às 17:00 horas, no mesmo local do primeiro leilão, pelo maior lance,
desde que igual ou superior ao valor da dívida, acrescida de todos encargos, multa, prêmios de seguro e
demais encargos contratuais, custas de intimação, tributos, imposto de transmissão - ITBI, cotas condominiais
ordinárias e extraordinárias e honorários advocatícios, além das despesas de leiloeiro, editais e eventuais
anúncios através da mídiapelo valor de R$679.623,54 (seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e
três reais e cinquenta e quatro centavos) tudo na forma do disposto nos incisos I e II, do § 3º, do artigo 27,
da Lei 9.514/97. 3) Para tanto fica, ainda, autorizada a publicação dos editais necessários e obrigatórios, em
jornal de circulação local. 4) Em caso de arrematação, o arrematante deverá pagar no ato do leilão o sinal de
20% sobre o valor arrematado, e mais a comissão de 5% de leilão, sobre o valor da arrematação, de acordo
com a legislação que regulamenta a profissão, e o restante 80% deverá ser pago em 72 horas. Os interessados
em visitar o imóvel poderá fazê-lo nos dias úteis, desde que haja  prévia comunicação à equipe do leiloeiro
e concordância do ocupante do imóvel. 5) Em caso de arrematação, quer em primeiro ou segundo leilão, fica
estabelecido que: a) Deverá ser expedida, no ato da arrematação, a respectiva carta, devidamente assinada
pelo leiloeiro, arrematante, credor fiduciário e 05 (cinco) testemunhas. b) Fica ciente, o arrematante, que o
imóvel está ocupado, como fica também notificados os devedores fiduciantes da realização do 1º e do 2º leilão.
c) De acordo com a Lei 9.514/97, em seu artigo 27, se o bem estiver locado, a locação deve ser encerrada em
30 dias, após a consolidação da venda. d) O imóvel não possui débitos de IPTU em aberto até a presente data.
e) Todas as taxas e impostos correrão por conta do arrematante a partir do momento da imissão de posse do
mesmo. Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019. Dilson Marcos Moreira - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG
nº 267.  22, 25 e 27/11/19

ISEC SECURITIZADORA S.A.
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, do Termo de 
Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Série (“Termo de 
Securitização”) a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 02 de 
dezembro de 2019, às 10h00 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para 
deliberar sobre: (i) Conforme solicitado na carta enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) em 15 de outubro 
de 2019, aprovar a declaração, ou não, do vencimento antecipado do Contrato de Financiamento Imobiliário (conforme 
defi nido no Termo de Securitização) e, consequentemente, dos CRI (“Waiver”) em razão do não atendimento à 
obrigação disposta no item “dd” da Cláusula 6.1 do Contrato de Financiamento Imobiliário (conforme defi nido no 
Termo de Securitização), considerando o desenquadramento destacado como “índice 2” no relatório de demonstrações 
contábeis de junho/2019; (ii) Aprovar a inclusão de remuneração adicional à Securitizadora: (1) no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais) por homem-hora de trabalho dedicado à participação em Assembleias Gerais ou outras atividades 
ligadas a reestruturação do lastro ou do CRI ou (2) em um valor fi xo R$ 3.000,00 (três mil reais) por realização de 
Assembleias Gerais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por outras atividades ligadas a reestruturação do lastro ou do 
CRI; (3) no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) por verifi cação, em caso de verifi cação de 
covenants, caso aplicável ou (4) outra forma de remuneração por estes trabalhos, conforme deliberado; e (iii) Autorizar 
o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. A Securitizadora deixa 
registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em segunda convocação é com 
qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI 
presentes. Os titulares dos CRI poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, 
por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia 
de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi cação dos 
poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Para 
que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de 
mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@
isecbrasil.com.br e para assembleias@pentagonotrustee.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao 
Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da 
assembleia. Os investidores e/ou procuradores deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, 
munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados 
por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 20 de novembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

22 e 23/11

E.L. Participações S.A.
CNPJ/MF nº 24.293.258/0001-91

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 28/11/2019, 
às 11h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Nove de Julho, n° 3.893, Jardim Paulista, São Paulo/SP, para delibe-
rarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) status do potencial evento de liquidez em andamento; (ii) possibilidade da acionis-
ta Corpóreos fazer um mútuo para igualar o total de mútuo existente que foi obtido pelos acionistas que compõem o Bloco 
de Fundadores; (iii) aprovação do Plano de Expansão da Companhia para 2020, com previsão de 15 a 20 novas unidades; 
(iv) aumento do capital social da Companhia para custear o Plano de Expansão, exauridas as formas preferenciais, com 
previsão de R$ 5.000.000,00, divididos em 5 parcelas mensais de R$ 1.000.000,00, iniciando os aportes em 02/12/2019, 
sendo as demais parcelas no primeiro dia útil de cada mês subsequente; (v) apresentação do valor de avaliação da “E.L. 
Participações / E.L. Rio” para a hipótese de diluição de acionista que não aportar sua respectiva parcela do aumento de 
capital, tudo de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas da Companhia; (vi) oportunidade de aquisição de outras 
franquias no Estado do Rio de Janeiro; (vii) forma de custeio da remuneração do Diretor Operacional, bem como de outras 
despesas que estão sendo imputadas apenas aos acionistas do Bloco de Fundadores; e (viii) problemas enfrentados com 
acionistas que não estão assinando os documentos necessários, nem fornecendo documentos próprios para a operação. 
Paulo José Iasz Morais; Carlos Alberto da Silva Fernandes – Diretores Administrativo/Operacional. (20, 22 e 23/11/2019)

Gaia Agro Securitizadora S.A.
Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 14.878.090/0001-93 – NIRE: 35.300.418.514

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª Série da 8ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

  A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital 
de convocação, nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização fi rmado em 24 de novembro de 2014 e aditado 
em 10 de fevereiro de 2015, convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 8ª 
Emissão da Emissora (“CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em primeira 
convocação, no dia 09 de dezembro de 2019, às 10 horas, na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, na 
Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051 para deliberar 
sobre (i) apresentar objeção ou não ao plano de recuperação judicial apresentado no âmbito da ação judicial indicada 
anteriormente por Fato Relevante da Emissora emitido em 15 de abril de 2019, devidamente disponibilizado pelo 
sistema Empresas Net da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (“Fato Relevante sobre Plano de RJ”); (ii) caso seja 
deliberado por não apresentar objeção, aprovar ou não o plano da recuperação judicial na forma indicada no Fato 
Relevante sobre Plano de RJ. Os Titulares de CRA 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 CRA na 
sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedências da referida assembleia. Sem prejuízo, 
em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail fi duciario@slw.com.br. São Paulo, 19 de novembro de 2019. Gaia Agro Securitizadora S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013164-98.2017.8.26.0008 O(A) MMa. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). MÁRCIA CARDOSO, na forma da Lei,  
etc. Faz Saber a Maia Recuperadora de Metais Eireli Epp, CNPJ 19.363.452/0001-66, na pessoa de seu representante  
legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 96.736,74  
(set/2017), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor da Conta Corrente  
nº 0033-3037-000130062450 (Operação nº 3037130062450000173). Estando a requerida em lugar ignorado, foi  

e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas ou  
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 

NADA MAIS. Dado e passado nesta  
cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2019.                       B 23 e 26/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 0071372-83.2012.8.26.0100 (USUC 1578) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Affonso de Oliveira Santos, Josefa Soares Tenorio, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que Alipio Batista da Silva e Janete Batista Mendes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Fanny Heldy, nº 126 - Jardim Américanopolis, 29º Subdistrito Santo 

no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 

o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
                                                                                                         B 23 e 26/11

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0048507-66.2012.8.26.0100 
(USUC 1196) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Augusto Freira Meirelles, Herdeiro de Maria 
Helena Pereira Leite Meirelles, a saber: Augusto Freira Meirelles Júnior; Glória Garcia Aurichio, Herdeiros de Carmine Aurichio, a saber: 
Olival Aurichio, Ana Luisa Arias Aurichio; Francisco Ferreira, João Batista, Saidson Equipamentos Ltda EPP, Ulysses de Morais Junior, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Leandro Miranda, Sindia Martins de Camargo Miranda, Carla Cristina Miranda Puopolo, Marco Antonio Nicolau Puopolo, Kátia Cristina 
Miranda e José Paulo Miranda ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Carlos 
Pavan, nº 195 - Jardim Peri Peri, 13° Subdistrito - Butantã - São Paulo SP, com área de 267,64 m², contribuinte nº 101.182.0039-8, alegando 

   B 23 e 26/11

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Gabriela Sanches Castro da Silva, 
REQUERIDO POR Sandra Sonia Camillo Sanches - PROCESSO Nº 1012868-91.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA SILVA, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 11/02/2019, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de GABRIELA SANCHES CASTRO DA SILVA, CPF 391.744.218-32, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 

Nomeando-se como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o/a Sr/a. Sandra Sonia Camillo Sanches. O presente edital será publicado por 
                 B 23/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014743-39.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ON LINE SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ 93.741.098/0001-19 que neste juízo corre 
seus trâmites A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E COM ANTECIPAÇÃO DE 

não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi deferida a citação editalícia, para comparecer em juízo, 

decorrido o prazo de 20 dias do presente edital para apresentação de resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
 B 23 e 26/11
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Sesc RJ e Vôlei Renata se
enfrentam no Rio de Janeiro

Página 7

Superliga Masculina 19/20

Sesc RJ está invicto

A quarta rodada da Superliga
masculina de vôlei 2019/2020
terá início neste sábado (23),
com cinco partidas. Entre elas,
destaque para o confronto entre
Sesc RJ e Vôlei Renata (SP), que
será às 21h30, no ginásio do Ti-
juca Tênis Clube, no Rio de Ja-
neiro (RJ), com transmissão ao
vivo do canal SporTV 2.

A equipe carioca chega para
este jogo com três vitórias na
competição – sobre América
Vôlei (MG), Vôlei UM Itapeti-
ninga (SP) e Denk Academy Ma-
ringá Vôlei (PR) – enquanto o
time de Campinas (SP) acaba de
sofrer uma derrota, para o Fiat/
Minas (MG), depois de perder
para Maringá na primeira rodada
e vencer do Apan Blumenau (SC)
na segunda.

O bom momento do time ca-
rioca é destacado pelo experien-
te ponteiro, Maurício Borges.
Segundo o campeão olímpico, o
fator casa tem que ser aproveita-
do neste próximo compromisso
do Sesc RJ.

“Conseguir três vitórias
em três jogos, sem dúvida, é
muito bom. Estamos seguin-
do o planejamento, que é esse

mesmo: começar bem a com-
petição. No próximo jogo va-
mos estar em casa, no nosso
ginásio e, diante da nossa tor-
cida, há um compromisso ain-
da maior com o resultado po-
sitivo”, disse Borges.

O ponteiro ainda elogiou o
adversário. “Vimos que o Vôlei
Renata fez um grande Campeo-
nato Paulista e é um time pe-
rigoso. O fato de vir de derro-
ta também nos preocupa, pois
vão querer arrancar um resul-

tado positivo nesta rodada de
qualquer maneira”, alertou
Maurício Borges.

Assim como o ponteiro cam-
peão olímpico do Sesc RJ, o pon-
teiro Vaccari também é conside-
rado peça fundamental na estru-
tura do seu time, Vôlei Renata.

“Vai ser mais uma pedreira
para o nosso time e tem tudo para
ser um ótimo jogo. O Sesc RJ
tem um time muito bom, forte, e
seria muito importante conse-
guir uma vitória na casa deles”,

afirmou Vaccari.
O ponteiro do Vôlei Renata

também fez questão de elogiar o
time carioca. “A equipe deles é
bem equilibrada, tem uma boa li-
nha de passe, um bom levantador
e bons atacantes. Acredito que
vamos ter que sacar muito bem
para conseguir desestruturar o
sistema deles e buscar essa vitó-
ria”, concluiu Vaccari.

Transmissão do Canal Vô-
lei Brasil

Além deste confronto, a
quarta rodada da Superliga terá
outros quatro jogos neste sá-
bado – todos com transmis-
são ao vivo do pay per view do
Canal Vôlei Brasil. A assina-
tura deve ser feita através do
l ink  h t tp : / /
canalvoleibrasil.cbv.com.br.

Os confrontos serão: Ponta
Grossa (PR) x Pacaembu/Ribei-
rão Preto (SP); EMS Taubaté
Funvic (SP) x América Vôlei
(MG); Sada Cruzeiro (MG) x
Denk Academy Maringá Vôlei
(PR), e Apan Blumenau (SC) x
Fiat/Minas (MG). Sesi-SP e
América Vôlei (MG) encerram
a rodada no domingo (24).
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Alejo e Luel são o Brasil nas
quartas de final em Haleiwa

Caio Ibelli-SP

O pernambucano Luel Felipe
e o catarinense Alejo Muniz pas-
saram pelas grandes ondas de 12-
15 pés da quinta-feira em Ha-
leiwa Beach e seguem na batalha
pela primeira joia da Tríplice
Coroa Havaiana. Os dois compe-
tiram duas vezes no mar consi-
derado como o melhor dos últi-
mos dez anos em Haleiwa e ago-
ra vão se enfrentar na terceira
quarta de final do QS 10000 Ha-
waiian Pro. Seus adversários se-
rão o taitiano Michel Bourez e o
sul-africano Matthew McGilli-
vrary, que está a um passo de en-
trar na lista dos dez classificados
pelo WSL Qualifying Series,
para a elite que disputa o World
Surf League Championship Tour.

“Este é um momento que
vou guardar para sempre”,
disse Luel Felipe, depois de
derrotar Kelly Slater no mar
épico de Haleiwa na quinta-fei-
ra. “Um dia vou me aposentar,
mas vou lembrar desse dia
pelo resto da minha vida, cer-
tamente. Estou muito feliz por
essa oportunidade. Para mim,
a melhor parte da bateria foi
ver meu pai, que estava real-
mente empolgado. Foi muito
bom abraçar ele e dar um beijo
depois que eu sai do mar, mui-
to emocionante pra mim”.

Luel Felipe também tem
chance de entrar no G-10, mas
só com a vitória em Haleiwa Be-
ach. Na quinta-feira, o pernam-
bucano derrotou até a fera Kelly
Slater, na disputa por vagas nas
quartas de final. E o Alejo come-
çou o dia vencendo a primeira

dobradinha brasileira do ano no
Havaí, completada pelo líder do
ranking do WSL Qualifying Se-
ries, Jadson André. O potiguar
perdeu depois, na bateria que fe-
chou a quinta-feira e outros qua-
tro já tinham sido eliminados nas
oitavas de final, assim como o
peruano Alonso Correa.

Alonso foi o primeiro a ter o
privilégio de competir com Ke-
lly Slater na quinta-feira. Foi no
primeiro confronto do dia e essa
estreia dele no Hawaiian Pro vi-
nha sendo adiada desde segunda-
feira. Mas, finalmente o swell
chegou bombando altas ondas na
quinta-feira, com Haleiwa abrin-
do longas paredes para os surfis-
tas mostrarem suas manobras. O
peruano surfou uma onda de for-
ma parecida com Slater, que ga-
nharam notas 6,23 e 6,67 res-
pectivamente. O maior ídolo do
esporte venceu por 12,07 pontos
e Alonso passou por 10,40 a
10,17 do sul-africano Michael
Februay e 8,20 do americano
Cole Houshmand.

Slater depois enfrentou dois
brasileiros que também tinham
passado em segundo lugar suas
baterias da terceira fase pela
manhã. Eles largaram na frente,
atacando forte suas primeiras
ondas, que valeram notas 6,50
para o pernambucano Luel Feli-
pe e 6,23 para o paulista Caio
Ibelli. Kelly entrou na briga com
6,00 em sua segunda onda e o
australiano Jacob Willcox tam-
bém, com 7,10 na segunda dele.

Foi uma das baterias mais dis-
putadas do dia e Luel conseguiu

uma boa sintonia com as séries,
para sempre escolher uma onda
boa na sua vez de surfar. Mante-
ve a liderança com 5,83 na se-
gunda e sacramentou a vitória
surfando muito forte em duas
seguidas, que arrancaram 8,10 e
6,73 dos juízes. Slater correu
atrás, conseguiu um 7,0 e garan-
tiu a classificação na última que
pegou e valeu 6,93. Com ela, su-
perou Jacob Willcox por 13,93
a 13,50 e Caio Ibelli ficou em
quarto com 11,70. Mas, deu Bra-
sil, com Luel Felipe vencendo
por 14,83 pontos.

O peruano Alonso Correa
acabou sendo eliminado no con-
fronto seguinte, também defini-
do por pequenas diferenças, com
os três primeiros ficando na casa
dos 14 pontos. O sul-africano
Matthew McGillivray, que agora
está a uma bateria de entrar na
lista dos dez que se classificam
para o CT pelo ranking do QS,
venceu por 14,60, contra 14,57
do australiano Mitch Crews e
14,04 do havaiano Ezekiel Lau.
Alonso Correa terminou em úl-
timo com 11,20.

Haleiwa seguia bombando
direitas perfeitas para fazer gran-
des manobras, como as do por-
tuguês Frederico Morais e do
catarinense Alejo Muniz na pe-
núltima bateria do dia. O portu-
guês praticamente garantiu seu
retorno ao CT com a classifica-
ção para as quartas de final do
Hawaiian Pro. Ele foi preciso na
escolha das três únicas ondas que
surfou. Ganhou notas 7,23 e
8,77 nas duas últimas para ven-
cer por 16,00 pontos e Alejo
atingiu 15,00 com a soma do
7,67 e 7,33 que recebeu nas duas
melhores.

LIDERANÇA AMEAÇADA –
Na disputa pelas duas últimas va-
gas para as quartas de final, o ní-
vel seguiu alto com ondas surfa-
das no critério excelente dos ju-
ízes. O havaiano Barron Mamiya
fez o segundo maior placar do
dia, 17,20 pontos, com notas
8,70 e 8,50. O taitiano Michel
Bourez conseguiu um 8,77 para
ficar com a última vaga por 15,67
pontos, contra 12,04 o líder do
ranking, Jadson André, que ter-
minou em 17.o lugar no Hawaii-
an Pro. Três surfistas podem ti-
rar o primeiro lugar do potiguar

no último dia em Haleiwa, o por-
tuguês Frederico Morais, o aus-
traliano Connor O´Leary e o ha-
vaiano Barron Mamiya.

Mas, para ultrapassar os
23.800 pontos do Jadson, Frede-
rico e Connor já precisam do
segundo lugar no evento, enquan-
to o havaiano tem que vencer o
campeonato. Mas, se chegarem
na grande final, os três já estarão
festejando a classificação garan-
tida para o CT 2020. Por enquan-
to, apenas quatro das dez vagas
estão 100% confirmadas, todas
pelos brasileiros que encabeçam
o ranking, Jadson André, Yago
Dora, Alex Ribeiro e Miguel
Pupo. Eles foram os primeiros a
romper a barreira dos 21.000
pontos que garantem vaga no G-
10 do QS.

VAGAS NO G-10 – Além
deles, mais dois chegaram no
Havaí nesse grupo, o jovem Sa-
muel Pupo em nono lugar e o
também paulista Deivid Silva em
décimo, mas que já é da elite e
está garantindo sua permanência
entre os top-22 do CT, que dis-
pensam a classificação pelo
ranking de acesso. Samuca per-
deu logo em sua estreia no mar
difícil de Haleiwa e já caiu para
o último lugar na lista dos 10.

Três podem lhe tirar do G-10
se passarem suas próximas bate-
rias no Hawaiian Pro. O australi-
ano Jack Freestone e o costa-ri-
cense Carlos Muñoz, estão jun-
tos na primeira quarta de final. O
outro é o sul-africano Matthew
McGillivray, adversário dos bra-
sileiros Luel Felipe e Alejo Mu-
niz na terceira bateria.

O pernambucano já subiu da
33.a para a 21.a posição no
ranking e também tem chances
de entrar na zona de classifica-
ção para o CT em Haleiwa, mas
só com a vitória no Hawaiian Pro.
Mais quatro surfistas podem ul-
trapassar Samuel Pupo com o tí-
tulo, Wade Carmichael que foi o
recordista da quinta-feira com o
seu “power surf” característico,
Ethan Ewing, Mitch Crews e o
sul-africano Beyrick De Vries.

O QS 10000 Hawaiian Pro
está sendo transmitido ao vivo de
Haleiwa Beach no Havaí pelo
www.worldsurfleague.com e
pelo aplicativo grátis da World
Surf League.
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Circuito Brasileiro

Oitavas de final do torneio
feminino são definidas

 em Ribeirão Preto

Taiana  observa jogada
posicionada para a defesa
(de verde)

As partidas das oitavas de
final do torneio feminino fo-
ram definidas na quinta-feira, na
etapa de Ribeirão Preto (SP) do
Circuito Brasileiro Open de
vôlei de praia. Foram realiza-
das 24 partidas pela fase de gru-
pos, com os 16 melhores times
avançando à próxima fase do
torneio, que segue até o próxi-
mo domingo. Entre as duplas
classificadas, destaque para
nova parceria formada por Eli-
ze Maia e Maria Elisa (ES/RJ).

Avançaram os dois primei-
ros de cada chave, além dos qua-
tro melhores terceiros colocados.
As partidas vão ter transmissão ao
vivo do Facebook da Confedera-
ção Brasileira de Voleibol (CBV)
e do site voleidepraiatv.cbv.com.br.
A entrada na arena montada no es-
tacionamento do Ribeirão Shop-
ping é franca, na avenida Presi-
dente Vargas.

Seis times avançaram em
primeiro de suas chaves, com
duas vitórias: Fernanda Berti/
Bárbara Seixas (RJ), Andrezza/
Neide (AM/AL), Talita/Taiana
(AL/CE), Carolina Horta/Ânge-
la (CE/DF), Tainá/Victoria (SE/
MS) e Juliana/Josi (CE/SC).

Medalhista olímpica, Juliana
comentou a oportunidade de ter
enfrentado logo na estreia a ex-
jogadora da seleção de quadra
Mari, campeã olímpica que de-
butou nas areias. Ao lado de Josi,
Juliana venceu por 2 sets a 1 (17/
21, 21/19, 15/10) e elogiou a
apresentação de Mari. Na segun-
da rodada, Juliana/Josi venceu
Vivian/Vitória (PA/RJ) por 2 sets
a 0 (21/18, 21/16), garantindo a
primeira posição da chave.

“Foi o máximo ter jogado
contra elas. Acho que tanto
para elas, quanto para nós, a
partida foi muito importante.
Nós conseguimos reverter um
placar que estava difícil de vi-
rar, nos apresentamos bem.
Para o vôlei de praia é algo
muito legal ter alguém como a
Mari vindo e a Duda fazendo
esta ponte com ela. O nosso
esporte só tem a ganhar. Con-
seguimos vencer e teve um
algo a mais. Estamos manten-
do a regularidade. Passamos
por um dia difícil e agora va-
mos guardar as energias para
continuar indo bem amanhã.
Queremos estar entre as qua-
tro novamente, encerrar bem
este ano que foi muito bom
para a nossa dupla”, disse.

Taiana também saiu em pri-
meiro da chave, e na base da supe-
ração. No último sábado, ela so-
freu lesão no ombro na semifinal
da etapa de Chetumal (México) do
Circuito Mundial. Os últimos dias
foram de tratamento intenso, mas
a defensora cearense conseguiu
entrar em quadra e garantir duas
vitórias ao lado de Talita, superan-
do Fabrine/Flávia Moura (BA/RJ)
por 2 sets a 1 (21/10, 18/21, 15/
10) e Andressa/Diana (PB/RJ) por
2 sets a 0 (21/18, 21/16).

Taiana comentou a recupe-
ração da contratura muscular no
ombro e agradeceu aos profis-
sionais da comissão técnica,
que permitiram que ela estives-
se em quadra.

“Tenho que agradecer imen-
samente ao nosso fisioterapeu-
ta, Lucas Saraiva, que estava no
México e fez um intensivo co-
migo. Quero deixar meu muito
obrigado, não fosse por ele, não
estaria jogando aqui em Ribei-
rão Preto. Ainda não estou

100%, mas estou conseguindo
jogar de maneira competitiva.
Era isso que tinha colocado para
nossa equipe, quando entramos
em quadra, carregamos uma
responsabilidade, não poderia
jogar sem condições. Foram
duas belas vitórias, estou feliz
de poder estar jogando, é o que
mais amo”, disse Taiana.

Eliminadas com duas der-
rotas, Mari e Duda (SP/SE) se
despediram do torneio em Ri-
beirão Preto, mas a campeã
olímpica avaliou de maneira
bastante positiva a primeira par-
ticipação em torneios oficiais
de vôlei de praia. Elas foram
superadas por Juliana/Josi e
Rosimeire/Naiana, em dois jo-
gos decididos no tie-break.

“Foi uma experiência mui-
to enriquecedora, avalio de
maneira positiva. Sempre que-
remos vencer quando somos
atletas de alto rendimento,
mas seria muita pretensão mi-
nha, com esse curto período de
experiência, ainda montando
uma estrutura, achar que esta-
ria no mesmo nível das demais
equipes. Mas houve um salto
muito positivo, conseguimos
dificultar os dois jogos. Tenho
várias coisas para melhorar,
mas foi bom ter a dimensão de
que é possível, sentir que a
melhora pode acontecer com
rapidez”, analisou.

Ribeirão Preto (SP) rece-
beu etapas do Circuito Brasi-
leiro em duas oportunidades. A
primeira, em 1995, teve como
vencedores Zé Marco/Emanu-
el (PB/PR) e Karina/Renata
(RJ). Depois, em 2004, Ricar-
do/Emanuel (BA/PR) e Sandra/
Ana Paula (RJ/MG) foram as
vencedoras.  A cidade também
recebeu uma etapa de outro
torneio, o Circuito Challenger,
em 2014, com títulos para
Duda/Carolina Horta (SE/CE)
e Lipe/Beto Pitta (CE/RJ).

O Circuito Brasileiro Open
de vôlei de praia é composto
por sete etapas, em sete esta-
dos diferentes. A estreia 
do tour aconteceu em Vila Ve-
lha (ES), em setembro, com
ouro para Ágatha/Duda (PR/SE)
e André Stein/George (ES/PB).
Em Cuiabá, no mês passado, os
títulos ficaram com Ana Patrí-
cia/Rebecca (MG/CE) e Ali-
son/Álvaro Filho (ES/PB).

Além das duplas campeãs de
cada etapa, também existem os
campeões gerais da temporada,
somando a pontuação obtida nos
sete eventos. Cada etapa do Cir-
cuito Brasileiro distribui R$ 46
mil às duplas campeãs dos dois
naipes, e todos os times na fase
de grupos são premiados. Ao
todo, são distribuídos mais de
R$ 500 mil por etapa.
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Motos

A Scooter premium XMAX ABS
O XMAX ABS é o sport premium scoo-

ter da Yamaha que chega ao Brasil com pre-
miado design e requinte em todos os deta-
lhes. Ele impressiona pela esportividade, po-
tência, conforto e segurança do ABS nas duas
rodas. Ainda conta com Revisão Preço Fixo
e 4 anos de garantia.

O design do XMAX ABS carrega o DNA
típico da linha Max. Essa influência pode ser
notada no desenho aerodinâmico e futurista
das carenagens e no capricho em cada deta-
lhe, como por exemplo no Conceito X, per-
ceptíveis nas linhas frontais entre os faróis
que, como nas lanternas traseiras, conver-
gem formando de uma letra X.

Para pilotar o novo scooter da Yamaha
não é preciso de chave. Basta portar a Smart
Key para não só dar a partida, como também
abrir a tampa do tanque de combustível ou
ter acesso ao compartimento sob o banco.
Outra importante função deste recurso, está
no fato do XMAX só funcionar com a pre-
sença da Smart Key, dificultando a ação de
roubo.

O painel multifuncional é bem posiciona-
do e de fácil leitura, bonito e completo. Nele o
velocímetro e o conta-giros são analógicos,
garantindo maior apelo esportivo. Entre eles,
um display digital em LCD mostra uma lista
enorme de funções, como marcador de com-
bustível, temperatura do motor, hodômetro to-
tal e parcial, consumo instantâneo e autono-
mia. Nele também são indicados o nível de
carga da bateria, velocidade média, tempera-
tura ambiente, relógio, indicador de troca da
correia do CVT, indicador de troca do óleo do
motor, e tempo de viagem. Funções como in-
dicador de Controle de tração ativado e funci-
onamento do ABS são indicadas através de
luzes de advertência.

A vida a bordo do XMAX ABS é con-
fortável, a começar pelo banco, que é em dois
níveis, amplo, com espaço o suficiente para

garantir ótima acomodação tanto para o pilo-
to quanto para o garupa.

Sob o assento, o compartimento tem um
espaço capaz de comportar dois capacetes
fechados de tamanho grande ou tudo que você
quiser levar, desde pequenas compras de su-
permercado, a bagagem em pequenas via-
gens. E para tornar o manuseio em locais de
baixa luminosidade, ele conta com ilumina-
ção em LED para que você encontre tudo o
que procura.

Para transportar pequenos objetos, há
outros dois compartimentos de fácil acesso
no cockpit. Eles são ideais para acomodar
documentos, carteira ou telefone celular, que
inclusive pode ser carregado através de uma
tomada 12V localizada dentro de um deles,
que se tranca automaticamente com o dis-
tanciamento do Smart Key.

A posição de pilotagem no XMAX tam-
bém é diferenciada, permitindo uma condu-
ção confortável. Parte deste mérito, se deve
ao guidão e ao para-brisa ajustáveis – o úni-
co dentre os scooters da categoria com estes
recursos. Enquanto o guidão conta com duas
opções de ajuste na distância, podendo ser
posicionado 20 mm mais à frente, o para-bri-
sa permite um posicionamento 50 mm mais
alto, oferecendo maior proteção contra ven-
to, chuva e detritos também para condutores
mais altos.

Para as pernas de quem pilota o XMAX,
há duas opções para apoio dos pés junto ao
estribo. Uma mais relaxada, com as pernas
mais esticadas e outra mais dobradas com as
plantas dos pés na horizontal.

Para o garupa, os apoios para os pés são
bem posicionados sem que para isso as per-
nas fiquem demasiadamente flexionadas.
Igualmente eficientes são os apoios para as
mãos confeccionados em alumínio, que além
de ergonômicos, são fixados de tal forma que
os braços encontrem um posicionamento

mais natural.

DNA MAX
A ciclística ganhou atenção especial, o

que pode ser comprovado através de vários
fatores, como o entre eixos relativamente
curto de 1.540 mm, as rodas grandes e lar-
gas, calçadas por pneus – do tipo sem câma-
ra – com as medidas de 120/70 R15 na fren-
te, e 140/70 R14 na roda traseira, e as sus-
pensões bem calibradas. Elas são capazes de
garantir conforto em seu funcionamento, mas
sem comprometer a pilotagem mais esporti-
va.

Na frente, os amortecedores têm curso
de 110 mm e são tão robustos quanto os utili-
zados em motos de média cilindrada. Prova
disso são seus tubos internos, com 33 mm de
diâmetro. Na traseira, o curso dos amortece-

dores é 92 mm e permitem o ajuste na pré-
carga da mola em até 5 diferentes posições.

O XMAX ABS é equipado com freios a
disco e ABS nas duas rodas, capazes de
garantir frenagens em curtos espaços. Na
dianteira ele conta com um disco ventila-
do de 267 mm e pinça de dois pistões. Na
traseira, o conjunto é formado por uma
disco simples de 245 mm e pinça de pis-
tão único. Já o sistema ABS garante o não
travamento das rodas, tantos nas frena-
gens mais bruscas, quanto em condições de
baixa aderência, como por exemplo no asfal-
to molhado ou sujo.

O conjunto formado pelo farol, lanternas
e piscas, além de bonitos, se destacam pela
eficiência na iluminação e no baixo consumo
de energia, já que todos são em LED. Por
conta deste diferencial, pilotar o XMAX a

noite é mais fácil e seguro.
Outro destaque do XMAX ABS neste

quesito, é o fato dele ser o único scooter de
sua categoria no Brasil a ser equipado com
controle eletrônico de tração, cuja função é
dosar a entrega de torque do motor para a
roda traseira, evitando que ela destracione
em situações de aceleração brusca ou quan-
do o piso for escorregadio. Para quem curte
a pilotagem ainda mais emocionante, o siste-
ma permite ser desligado.

Até na hora de estacionar, o novo XMAX
ABS é mais seguro. Ele é equipado com sis-
tema Auto-stop incorporado ao apoio lateral,
que o desliga automaticamente quando acio-
nado.

Completa o quesito segurança, o pisca
alerta, muito útil para sinalizar eventuais pa-
radas de emergência.

O motor do XMAX é moderno, um mo-
nocilíndrico de 250 cc de dimensões compac-
tas com 4 válvulas, comando único e refrige-
ração líquida, capaz de render a potência
máxima de 22,8 cv a 7.000 RPM e o torque
máximo de 2,5 Kgf.m a 5.500 rpm.

A grande capacidade do tanque de com-
bustível – a maior da categoria, com 13,2 li-
tros – proporciona uma grande autonomia.

Como no NMax 160 ABS, o novo XMAX
ABS tem câmbio automático do tipo CVT,
que dispensa as mudanças de marcha – uma
verdadeira comodidade.

O XMAX ABS estará disponível na rede
de concessionárias da Yamaha na primeira
quinzena do mês de abril, ocasião em que o
preço também será revelado.

A garantia será de 4 anos, a maior den-
tre os scooters vendidos no Brasil. Além dis-
so, o novo XMAX faz parte do programa de
Revisão Preço Fixo, desenvolvida pela Ya-
maha com a garantia de que as peças e ser-
viços necessários serão aplicados conforme
Plano de Manutenção do modelo.

Honda PCX 150 com gama
ampliada em 2020

A scooter campeã em vendas do merca-
do brasileiro completa um ano da sua mais
ampla e bem-sucedida atualização técnica e
estética. Para 2020, a grande novidade é a
introdução da PCX 150 ABS, versão de en-
trada que se somará à PCX 150 CBS como
as mais acessíveis scooters da família. PCX
150 DLX ABS e PCX 150 Sport ABS, mo-
delos mais sofisticados, trazem novas cores
e grafismos

São quatro as versões 2020 da PCX: às
mais requintadas PCX 150 Sport ABS e PCX
150 DLX ABS e a versão “porta de entrada”
no mundo PCX, à PCX 150 CBS se junta a
PCX 150 ABS, que traz a opção da frena-
gem assistida eletronicamente na roda dian-
teira a um modelo de preço contido, pouco
superior ao preço da PCX 150 CBS Stan-
dard.

Um destaque que certamente não pas-
sou despercebido foi o motor monocilíndrico
de nova geração e baixo índice de atrito, do-
tado do sistema eSP (enhanced Smart Po-
wer), exclusivo dispositivo que reduz a rota-
ção do motor automaticamente quando em
aceleração constante em terreno plano.

A parceria entre o sistema eSP e a trans-
missão CVT resultou, na prática, em funcio-
namento mais suave do motor, economia de
combustível e maior durabilidade do conjunto
mecânico.

Outro diferencial técnico dos PCX é o
Idling Stop System, ou ISS. Tal dispositivo,
acionado através de uma tecla no punho di-
reito do guidão, promove o desligamento au-
tomático do motor em situações como para-
das em semáforos. Basta acionar o acelera-
dor para que a partida seja dada, automatica-
mente e de forma imediata. Tal tecnologia,
pioneira no Brasil no âmbito de veículos de
duas rodas, colabora para a preservação do
meio ambiente pela redução de emissões e
maior economia de combustível.

A parte ciclística da PCX sempre foi um
elemento de destaque pela agilidade e fa-
cilidade de condução proporcionada. O con-
junto chassi e suspensões recebeu impor-
tantes mudanças nesta que é a 3ª geração
do PCX.

Para oferecer ainda mais conforto ao
condutor e passageiro, um novo par de amor-
tecedores traseiros foi desenvolvido. Além de
um novo ajuste na parte hidráulica e carga
das molas — reguláveis em três posições —
, os pontos de fixação superiores no novo
chassi tubular de aço foram deslocados à
frente, aperfeiçoamento que aumentou a su-
avidade do funcionamento da suspensão tra-
seira sem prejudicar sua eficiência.

Outra importante evolução foi no âmbito
da frenagem: o sistema ABS — Antilock
Brake System —, que impede o travamento

da roda dianteira em frenagens abruptas, ago-
ra equipa não apenas as versões “top” PCX
150 DLX e PCX 150 Sport, como também
uma versão de preço mais acessível. Todas
as PCX dotadas de ABS contam com freio a
disco na roda dianteira e traseira, ambas de
14 polegadas.

A mais acessível das versões da PCX
preserva o consagrado sistema de freios CBS
(Combined Brake System), com disco na di-
anteira e tambor na traseira, adequado para
condutores novatos pela ação do freio em
ambas as rodas através de um único coman-
do, a manete da esquerda.

Destaque técnico das PCX é o motor de
149,3 cm3, monocilíndrico SOHC (Single
Over Head Camshaft), 4 tempos, com inje-
ção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel
Injection), arrefecido a líquido e com trans-
missão automática continuamente variável
CVT (V-Matic). A potência máxima é de 13,2
cv a 8.500 rpm e torque máximo de 1,38 kgf.m
a 5.000 rpm.

Aperfeiçoamentos importantes também
visaram a parte ciclística desta 3ª geração da
Honda PCX150. A suspensão traseira foi
aprimorada através do novo par de amorte-
cedores, com três estágios de regulagem na
carga das molas e nova calibração da parte
hidráulica. Também houve a modificação de
seus respectivos pontos de ancoragem, pos-
sível graças à adoção de um novo chassi de
berço duplo. A alteração no ângulo de funci-
onamento dos amortecedores reguláveis não
acarretou perda de eficiência e nem de cur-
so livre da suspensão.

Agora os pneus são mais largos tanto na
dianteira como na traseira, com medidas de
100/80-14 na dianteira e 120/70-14 na trasei-
ra. Tal melhoria foi complementada por ro-
das de oito raios, mais leves.

Abaixo, as cores disponíveis para cada
uma das quatro versões e seus preços suge-
ridos (base Estado de São Paulo):

PCX 150 CBS: R$ 11.990,00, nas cores
cinza metálico e azul escuro perolizado

PCX 150 ABS: R$ 13.190, na cor cinza
metálico

PCX 150 Sport ABS: R$ 13.590, na cor
prata metálico.

PCX 150 DLX ABS: R$ 13.590, na cor
branco perolizado.

A Royal Enfield marcou presença no
Salão Duas Rodas com a apresentação das
Twins 650cc. Já estão disponíveis para a pré-
venda no site da marca - http://
www.twins650.com.br - e a chegada na rede
de concessionárias está prevista para janeiro
de 2020. O preço será a partir de R$ 24.990
para as cores Regular da Interceptor 650cc
e a partir de R$ 25.990 para a Continental
GT 650cc. As cores Custom e Chrome cus-
tarão, respectivamente, R$ 25.990 e R$ 26.990
para a Interceptor 650cc; e R$ 26.990 e R$
27.990 para a Continental GT 650cc (valor
sugerido sem frete).

A marca trouxe mais uma novidade para
Brasil, a Himalayan Sleet, uma edição espe-
cial do modelo mais vendido da Royal Enfi-
eld no país. Já disponível nas cinco concessi-
onárias, localizadas em São Paulo, Brasília,
Curitiba, Campinas e Ribeirão Preto, o mo-
delo tem preço sugerido de R$ 22.990 (valor
sem frete).

A Continental GT 650cc é uma Café
Racer esportiva e a Interceptor 650cc uma
elegante Roadster. Ambas combinam visual
clássico com engenharia aplicada cuidado-
samente. As Twins 650cc são refrigeradas a
ar para simplificar a manutenção. Possuem
amplo torque desde a partida do motor, per-
mitindo que desempenhem um trabalho leve
no trânsito da cidade e tenham força sufici-
ente na velocidade de cruzeiro em estradas
abertas.

Contam com 47 cavalos de potência e
têm 80% do torque máximo de 52 Nm desde
2500 rpm - permitindo um progresso suave e
constante sem a necessidade de muitas mu-
danças de marcha. Combinado a isso, possu-
em chassis extremamente ágeis.

A Continental GT 650cc irá agradar prin-
cipalmente os pilotos que gostam de modelos
mais esportivos. Tanque de combustível es-
culpido, pedaleiras e guidões presos à mesa
em estilo de corrida. É perfeita para veloci-
dades mais altas em estradas sinuosas, mas
sua ergonomia permite que seja confortável
quando utilizada como uma motocicleta ur-
bana ou em uma rodovia.

A Interceptor 650cc remete ao modelo
histórico homônimo. Possui um tanque de
combustível em forma de gota com os tradi-
cionais recessos para os joelhos, assento du-
plo acolchoado muito confortável e largos
guidões apoiados, lembrando o estilo Scram-
bler de rua. Sua confortável e imponente po-
sição de pilotagem torna o modelo divertido e
prático em todos os tipos de caminhos, sejam
eles com curvas em estradas ou dentro das
grandes cidades.

Seus motores contam com tecnologia de
ponta, mas a marca teve o cuidado de repro-
duzir perfeitamente a aparência clássica.

Royal Enfield apresenta
modelos Twins 650cc

Outros toques como guidões forjados e tam-
pas de combustível “Monza” ressaltam esse
apelo. Além disso, contam com acabamen-
tos alternativos para itens como rodas, faróis
e componentes de suspensão. A linha com-
pleta de acessórios para as Twins 650cc es-
tará disponível na rede.

Himalayan Sleet
Com design único e motor LS 410, espe-

cialmente desenvolvido para este modelo,
esta é a motocicleta da marca com mais ca-
racterísticas off-road, capaz de ser pilotada
tanto no trânsito das grandes cidades, quanto
em trilhas complicadas. Na edição especial
Sleet, vem com pintura camuflada e kit com-
pleto de acessórios, que inclui malas laterais
e protetor de motor, tornando seu visual ain-
da mais aventureiro.

Sustentada por um robusto chassi em
berço duplo a Himalayan é estável e ágil. Sua
forte suspensão articulada traseira monocho-
que permite viagens mais longas e proporci-
ona uma experiência de pilotagem suave, in-
dependentemente do terreno. Com distância
do solo de 220 mm, o modelo supera obstá-
culos típicos de off-road, como leitos de rios
rochosos ou cruzamentos de riachos. A com-
binação de aros de rodas é pensada para au-
mentar o controle ao pilotar sobre rochas e
outros terrenos irregulares.

A Himalayan é impulsionada por um novo
comando de válvulas, que forma a base de
seu motor LS 410 de longo curso. O motor
oferece alto torque e potência utilizável em
rotações mais baixas, o que torna a pilota-
gem suave em marchas mais altas ou veloci-
dades reduzidas, facilitando a subida de la-
deiras e manobras no trânsito pesado. O de-
sign moderno e os materiais utilizados no
motor oferecem mais eficiência e baixa ma-
nutenção - a Himalayan é uma motocicleta
que pode rodar até 10 mil km entre trocas de
óleo.

O tanque de combustível de 15 litros ofe-
rece autonomia de até 450 km. O painel de
instrumentos é simples e controla velocidade,
direção, temperatura ambiente, tempo de via-
gem, intervalos de manutenção e diversas dis-
tâncias de viagem. A sincronização ergonômi-
ca entre pedaleiras, guidão e altura do assento
proporciona uma postura confortável de pilo-
tagem, uma necessidade em longas viagens.
Seu baixo centro de gravidade garante facili-
dade em colocar os pés no chão e assegura
controle total durante a pilotagem. A Hima-
layan Sleet ainda vem equipada com pneus
on/off-road, que proporcionam aderência e de-
sempenho confiáveis em uma grande varie-
dade de condições, e um completo controle de
frenagem, com freios ABS a disco de 300mm
dianteiro e 240mm traseiro, que ajudam a re-
duzir o esforço.

Condições especiais para BMW 0 km
A BMW Motorrad pro-

move durante o mês de no-
vembro, uma nova campa-
nha especial para aquisição
de motocicletas zero-quilô-
metro, válida em todo terri-
tório nacional. Além de po-
der contar com taxa de ju-
ros exclusiva de 0,99% no
plano de financiamento
BMW Select, disponibilizada
pela BMW Motorrad Servi-
ços Financeiros em 24 me-
ses, os clientes que financi-
arem qualquer motocicleta
nova da marca, até o próxi-
mo dia 30, terão direito à 1ª
revisão grátis. Para ter direi-
to ao benefício, a revisão
deve seguir o plano de ma-
nutenções indicado no Manual do Proprie-
tário.

Além da taxa especial de 0,99% e a 1ª
revisão gratuita, válida para toda a gama
de produtos BMW Motorrad, a BMW G

310 GS, por exemplo, tem preço promocio-
nal de R$ 25.250 por R$ 23.900. Já a BMW
F 750 GS Sport, conta com preço promoci-
onal de R$ 42.950 por R$ 39.900, mais bô-
nus de R$ 2.000 na valorização da motoci-

cleta seminova dada como
parte de pagamento. A
BMW F 850 GS Premium
equipada com painel de
TFT, por sua vez, é ofere-
cida de R$ 53.950 por R$
49.900, enquanto a BMW
R 1250 GS Sport pode ser
adquirida por R$ 69.950,
mais bônus de R$ 2.000 na
valorização da moto usada
dada como parte de paga-
mento e, ainda para este
modelo, o cliente pode op-
tar por um GPS BMW Na-
vigator V ou emplacamen-
to grátis.

O plano de financia-
mento BMW Select foi de-
senvolvido para facilitar a

aquisição de motocicletas BMW zero-qui-
lômetro. Voltado para clientes (pessoas fí-
sicas ou jurídicas), na modalidade CDC,
conta com a garantia de recompra pelo con-
cessionário ao final do contrato.


