
O DIA
Nª 24.556 Preço banca: R$ 3,00

Jornal SP

Dólar cai pela primeira vez em
cinco sessões e fecha em R$ 4,21

IGP-M acumula inflação
de 3,97% em 12 meses
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Governo e setor privado estimam
Custo Brasil em R$ 1,5 tri por ano

WhatsApp quer incluir em
norma eleitoral proibição

a disparos em massa

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 29 de novembro de 2019www.jornalodiasp.com.br
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

15º C

Sexta: Nublado
com aberturas de
sol à  tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,21
Venda:       4,21

Turismo
Compra:   4,20
Venda:       4,45

Compra:   4,63
Venda:       4,63

A decisão da temporada da
F-4 da Associação de Kart Ama-
dor de São Paulo (Akasp) será
eletrizante. Com a vitória de
Bruno Biondo na quarta-feira
(27) no Kartódromo Granja Vi-
ana (Cotia/SP), Alberto Otazú
manteve a liderança do campe-
onato com apenas dois pontos
de vantagem, após terminar em

Na vitória de Biondo,
Otazú mantém liderança na

F-4 Akasp
segundo na 39ª e penúltima
etapa. Agora a dupla Hélio Bi-
anchi/Alberto Otazú soma 180
pontos, enquanto que Arnaldo
e Bruno Biondo se aproxima-
ram bastante com 178 pontos.
A seguir, com 166 pontos apa-
rece Carlos Santana, comple-
tando os três concorrentes ao
título de 2019.        Página 8

Cacá Bueno e Sylvio de
Barros disputam etapa final

em Interlagos
A edição de 2019 da Porsche

Império Endurance Series chega
ao fim neste final de semana com
a última etapa da competição, que
terá 500km de duração e será dis-
putada no Autódromo de Interla-
gos, em São Paulo (SP). Com
os campeões sendo definidos
neste sábado (30), a experien-
te dupla formada por Cacá Bu-
eno e Sylvio de Barros buscará
finalizar o ano com uma vitória
na classe 4.0 GT3.

“A expectativa para o final
de semana é boa para um gran-
de evento de encerramento da
temporada.                 Página 8
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Porsche de Cacá Bueno e Sylvio de Barros na etapa de Goiânia

Um dos mais tradicionais
clássicos do voleibol mundial
terá mais um capítulo nesta sex-
ta-feira (29). O Osasco-Audax
(SP) receberá o Sesc RJ, às
21h30, no ginásio José Liberat-
ti, em Osasco (SP). As duas equi-
pes estão invictas na competição.
O SporTV 2 transmitirá ao vivo.

Na classificação geral, o Sesc
RJ está na liderança, com cinco

Road Brasil Ride e
Maratona dos

Descobrimentos têm
inscrições com desconto

na Black Friday
O momento que é aguardado com ansiedade pe-

los consumidores do mundo inteiro está chegan-
do ao seu dia oficial neste ano. Será nesta sexta-
feira, dia 29 de novembro, a realização da Black
Friday de 2019 e, a principal agência organizado-
ra de eventos de ciclismo do País, não poderia
ficar de fora, oferecendo promoções aos ciclis-
tas que participam do circuito. Duas provas do
calendário de 2020 - Road Brasil Ride e Marato-
na dos Descobrimentos - terão desconto de 20%
no preço do atual lote de vendas, utilizando o cu-
pom BLACKFRIDAY.                                    Página 8

F
ot

o/
 F

ab
io

 P
iv

a

Ciclistas  aguardam início da Maratona dos
Descobrimentos

Osasco-Audax e Sesc
RJ disputam clássico

nesta sexta-feira

Osasco-Audax jogará em casa
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vitórias em cinco jogos, e 15
pontos. Com um jogo a menos,
o Osasco-Audax aparece em
quarto lugar, com 11 pontos
(quatro resultados positivos).

No Osasco-Audax, a cen-
tral Bia, uma das novidades
para essa temporada na equipe
do treinador Luizomar de
Moura, espera um jogo difícil
contra o seu ex-time. Página 8

Chile reduz
salários de

parlamentares
à metade por

60 dias
Na tarde de quarta-fei-

ra (27), parlamentares da Câ-
mara dos Deputados do Chile
aprovaram, por unanimidade,
uma medida transitória para
reduzir à metade os salários e
outras remunerações dos polí-
ticos, pelo período de 60 dias.
Prefeitos, vereadores e mem-
bros do Judiciário e do Minis-
tério Público foram poupados.

Ficou também aprovada a
criação de uma comissão
autônoma que definirá os valo-
res dos salários para funcioná-
rios do Estado e para cargos de
eleição popular.

O Banco Central atuará
como secretaria técnica da co-
missão, que deverá ser  com-
posta  por profissionais do
Banco Central, Controladoria
Geral da República, Ministério
da Fazenda, e de outros órgãos
financeiros da Administração
Pública.                        Página 3

Presidente
colombiano

propõe diálogo
nacional para

solucionar
crise

O presidente da Colômbia,
Iván Duque, abriu na quinta-fei-
ra (28) o Grande Diálogo
Nacional (Gran Conversa-
ción Nacional ,  em espa-
nhol), uma série de encon-
tros para buscar soluções
para a crise que afeta o país.
Duque recebeu, na Casa de Na-
riño, sede do governo, acadêmi-
cos, representantes de organi-
zações da sociedade civil, de
organismos internacionais e de
partidos políticos, além de mi-
nistros e altos funcionários do
governo.                       Página 3

Estimativa divulgada na
quinta-feira (28), em São Pau-
lo, pelo Ministério da Econo-
mia revela que o Custo Brasil
consome das empresas R$ 1,5
trilhão por ano, o que repre-
senta 22% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país). O cálculo foi feito pelo
governo federal em parceria
com o setor privado.

Custo Brasil é um termo
que descreve o conjunto de di-
ficuldades estruturais, burocrá-
ticas e econômicas que enca-
recem e comprometem novos
investimentos pelas empresas

e pioram o ambiente de negó-
cios no país.

Segundo o secretário espe-
cial de Produtividade, Empre-
go e Competitividade do Mi-
nistério da Economia, Carlos
da Costa, essa estimativa re-
flete o custo que as empresas
brasileiras têm acima da média
dos países que integram a Or-
ganização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). “É um número
que representa o peso da nos-
sa burocracia, o peso de vári-
os erros que foram cometidos
no passado”, disse Costa a jor-
nalistas.                    Página 3

Página 2
A plataforma de mensagens

WhatsApp sugeriu a inclusão nas
regras de propaganda eleitoral para
as eleições municipais de 2020 de
um artigo que vede expressamen-
te os disparos em massa via apli-
cativos de troca de mensagens. 

Em audiência pública reali-
zada na quarta-feira (27) no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)
sobre tais regras, o advogado

Thiago Sombra, que representa o
WhatsApp, sugeriu que o artigo 34
da minuta de resolução, que proí-
be a propaganda eleitoral via tele-
marketing, seja expandido para ve-
dar também o disparo em massa de
mensagens através de aplicativos.

“Nossa sugestão é que essa
vedação se estenda a ferramen-
tas que oferecem mensagens ele-
trônicas em massa, automatiza-

das ou em forma de spam”, de-
fendeu Sombra. “Essa é a maior
contribuição que acredito que o
WhatsApp quer dar a essas elei-
ções”, afirmou o advogado du-
rante a audiência pública.

Hoje, a compra de serviços de
disparo de mensagens em aplica-
tivos não é regulamentada pela le-
gislação, embora a prática possa
ser punível caso incorra em outros
tipos de vedação, como por exem-
plo: se for feita para denegrir a
imagem de candidato; se for paga
por empresa; se houver compra de
cadastros com números telefôni-
cos de eleitores; entre outras. 

O WhatsApp, no entanto, quer
que a legislação vede explicitamen-
te o uso de ferramentas para o dis-
paro em massa de mensagens, em
qualquer circunstância. A plataforma
diz que seus termos de uso já proíbe
a prática, e sugeriu que a resolução
do TSE sobre propaganda eleitoral
também preveja como infração a vi-
olação de tais termos.       Página 4
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Expectativa de vida aumenta
mais de três meses e chega

 a 76,3 anos
A expectativa de vida de uma

pessoa nascida no Brasil regis-
trou em 2018 um aumento de
três meses e 4 dias em relação
ao ano anterior e passou a ser, em
média, 76,3 anos. A expectativa
para os homens subiu de 72,5
anos em 2017 para 72,8 anos em
2018. Já as mulheres saíram de
79,6 para 79,9 anos. Os dados
fazem parte da Tábua Completa

de Mortalidade para o Brasil –
2018, divulgada na quinta-feira
(28) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). A
pesquisa apresenta as expectativas
de vida às idades exatas até os 80
anos e são usadas como um dos
parâmetros para determinar o fa-
tor previdenciário, no cálculo das
aposentadorias do Regime Geral
de Previdência Social.    Página 4

Governo de São Paulo lança
o Agro Expo International

Problemas de governança
desestimulam carreira
política, diz Bolsonaro
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Megaoperação coíbe vendas
ilegais na Black Friday

A Secretaria Estadual da Fa-
zenda e Planejamento deflagrou
na quinta-feira (28) megaopera-
ção envolvendo R$ 675 milhões
em vendas irregulares de produ-
tos eletroeletrônicos em plata-
formas de comércio digital e a
sonegação R$ 62 milhões de
ICMS em transações de impor-
tação de mercadorias de vários
setores.

As medidas adotadas são im-
portantes frentes para coibir o
comércio ilegal, especialmente
na véspera do grande dia de des-
contos e promoções de Natal,
conhecido como Black Friday.
Ao todo, o Fisco paulista mobi-
liza 180 agentes fiscais de ren-
das de 16 Delegacias Regionais
Tributárias do Estado e conta
com o apoio da Polícia Civil.

Comércio eletrônico
A primeira ação envolve a

venda de mercadorias por meio
de plataformas digitais, os cha-
mados Marketplaces. A Fazen-
da identificou que 51 empre-
sas teriam supostamente reali-
zado, apenas em 2019, vendas
de mais de R$ 675 milhões de
produtos eletrônicos, em sua
grande maioria celulares,  ta-
blets  e  smartwatches  de uma
fabricante chinesa.

Partes dessas vendas ocorri-
am por meio da plataforma de
comércio eletrônico de uma
empresa especializada e muito
conhecida no ramo. As supostas
vendas eram realizadas por em-
presas enquadradas como Sim-
ples Nacional e Microempresas,
várias delas não localizadas nos
seus endereços cadastrais.

Algumas dessas empresas
não localizadas depositavam
mercadorias em estabelecimen-
tos vinculados à plataforma de
comércio eletrônico para pos-
teriormente vendê-las a consu-
midores paulistas e também de
outros Estados. Caso sejam
encontradas mercadorias de
empresas de fachada deposita-
das no armazém da empresa
responsável pelo portal de co-
mércio eletrônico, elas pode-
rão ser apreendidas.

As vendas realizadas por
essas empresas tinham preços
bem inferiores aos praticados
pelas lojas oficiais da fabrican-
te chinesa e em quantidades
bem superiores às importadas
oficialmente pela representan-
te da marca no país, o que des-
pertou o interesse da fiscaliza-
ção da Secretaria da Fazenda e
Planejamento.

A Secretaria pretende iden-
tificar como esse volume sig-
nificativo de aparelhos eletrô-
nicos entrou e foi posterior-
mente comercializado no país
por empresas paulistas de fa-
chada sem o recolhimento dos
impostos devidos.

No total são 53 alvos de Ara-
çatuba, Atibaia, Dracena, Fran-
ca, Guarulhos, Itapeva, Morun-
gaba, Osasco, Presidente Pru-
dente, Ribeirão Preto, São
Caetano Do Sul, São Paulo,
Sumaré e Taboão Da Serra. En-
tre elas estão as empresas que
realizaram as vendas, chama-
das de “noteiras”, os estabele-
cimentos da proprietária da
plataforma de comércio ele-
trônico e também a represen-

tante no Brasil da fabricante chi-
nesa de aparelhos eletrônicos.

Sonegação de impostos
Em paralelo, a Secretaria da

Fazenda e Planejamento inves-
tiga suspeita de sonegação de
ICMS na importação de artigos
de armarinho, bebidas, carnes e
outros alimentos, peças e aces-
sórios de veículos, dentre ou-
tras, com consignatários paulis-
tas. As empresas envolvidas te-
riam deixado de recolher ao Es-
tado de São Paulo, no período de
2015 a 2018, aproximadamente
R$ 62 milhões de ICMS.

A ação ocorre simultanea-
mente e se concentra em visitas
à 106 estabelecimentos, distri-
buídos em 30 municípios paulis-
tas. Esses locais serão notifica-
dos a comprovar que estas mer-
cadorias importadas através de
portos e aeroportos localizados
principalmente na região Sul do
país foram enviadas fisicamen-
te para o estabelecimento do
importador (principalmente AL
e RO) e só depois ao destinatá-
rio localizado em território pau-
lista. Em caso de não compro-
vação as empresas serão autua-
das e deverão recolher o ICMS
incidente nas importações ao
Estado de São Paulo.

Entenda o caso
De acordo com a Lei Com-

plementar nº 87/96 (Lei Kandir),
o local da operação para fins de
pagamento do ICMS devido na
importação é o do estabeleci-
mento onde ocorrer a entrada
física da mercadoria.

Os importadores localizados

em outros Estados informavam
na Declaração de Importação
como adquirente ou encomen-
dante um estabelecimento loca-
lizado em São Paulo. O desem-
baraço destas importações ocor-
ria fora do território paulista e a
suspeita é de que as mercadori-
as importadas tenham saído di-
retamente dos recintos alfande-
gados para o estabelecimento
paulista, sem transitar pelo es-
tabelecimento ou Estado do im-
portador.

Os importadores envolvidos
são principalmente dos Estados
de Rondônia e Alagoas (normal-
mente apenas para fruição de
benefícios fiscais) e o desem-
baraço aduaneiro dessas impor-
tações ocorreram nos Estados da
região Sul e Sudeste do país, o
que reforça os indícios de que
estas mercadorias não tenham
circulado pelo Estado do impor-
tador antes de serem enviadas
para São Paulo.

Os alvos estão distribuídos
em todo o Estado. Na Capital
são 65 alvos, outros quatro em
Guarulhos, três em Sorocaba,
dois em Campinas, dois em
Mauá, dois em Arujá, dois em
Mairiporã, dois em Barueri, dois
em Louveira, dois em Várzea
Paulista e pelo menos um alvo
nas cidades de Santos, Ilhabela,
Araçariguama, Laranjal Paulista,
Indaiatuba, Santa Barbara
D’oeste, Valinhos, Barretos,
Mococa, Ribeirão Preto, São
João da Boa Vista, São José do
Rio Pardo, Santo Anastácio, Ou-
rinhos, São Bernardo do Campo,
Cajamar, Cotia, Araraquara, Ita-
tiba e Mogi Guaçu.

Governo de São Paulo lança
o Agro Expo International

O Governador do Estado de
São Paulo, João Doria lançou na
quinta-feira (28), no Palácio dos
Bandeirantes, o Agro Expo Inter-
national, evento desenvolvido para
proporcionar uma experiência
imersiva aos principais agentes do
setor e estimular a geração de no-
vos negócios e investimentos.

“O agro tem uma importân-
cia capital para nosso Estado.
São Paulo representa 22% de
toda a produção do agro nacio-
nal. Somos líderes mundiais em
açúcar, álcool, etanol e suco de
laranja, temos posições destaca-
das em grãos e proteína animal.
O número de empregos vincula-
dos ao agro também é grande, foi
um setor que cresceu quase 9%
na oferta de novos postos até
outubro e nosso objetivo é atin-
gir 15% de crescimento de mão
de obra em 2020. O objetivo

desse evento é atingir os princi-
pais mercados internacionais,
com destaque para China, Orien-
te Médio e EUA”, disse Doria.

O evento, inspirado em mo-
delos internacionais de  ne-
tworking, será realizado entre
16 e 18 de novembro de 2020
no Transamerica Expo Center, na
capital paulista. A Agro Expo In-
ternational reunirá todos os elos
do setor responsável pelo desen-
volvimento econômico, aumen-
to da competitividade e interna-
cionalização do Brasil.

Serão aproximadamente 100
expositores e são esperados 4,5
mil visitantes altamente qualifi-
cados nos três dias de evento,
entre produtores e empresas ru-
rais, empreendedores, as princi-
pais associações e cooperativas, 
startups, as maiores  tradings 
do agro global, importadores e

câmaras de comércio. Estão pre-
vistas 4,6 mil reuniões estrutu-
radas que devem gerar volume de
negócios estimado em mais de
R$ 2 bilhões.

Serão oferecidas aproxima-
damente 90 palestras para discu-
tir as principais tendências e de-
mandas globais e demonstrar a
realidade do agronegócio brasi-
leiro e de produção de qualida-
de, com sustentabilidade e tec-
nologia.

“É uma oportunidade de
prospectarmos o futuro e conhe-
cer as demandas do mundo, nos
colocarmos um passo à fren-
te na discussão global. Serão
três dias de novas conexões,
posicionamento, conteúdo re-
levante e crescimento expo-
nencial”, afirma o Secretário
de Agricultura e Abastecimen-
to, Gustavo Junqueira.

O evento vai unir presente e
futuro do agronegócio em uma
experiência inédita, composta
por cinco segmentos:

– Agro Produção: do plantio
a colheita, quem faz acontecer;

– Agro 5.0: as tecnologias
emergentes e conectividade;

– Agro Excelência: com ser-
viços financeiros, governança e
gestão;

– Agro Global: agroindústria
de alimentos e bens de consu-
mo, exportação e abertura de
mercado;

– Agro Startups: soluções
disruptivas, trazendo as 50 me-
lhores, com o objetivo de cap-
tar R$ 100 mil em investimento
para cada.

Para mais informações,
a c e s s e  w w w . a g r o
expointernational.com.br.

Desenvolvimento Regional estreia plantão
de dúvidas online do Parcerias Municipais

Na quarta-feira (27),
a Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional lançou o plantão de
dúvidas online do Programa Par-
cerias Municipais. Os plantões
estão destinados aos represen-
tantes das administrações das
cidades e terão o apoio da equi-
pe técnica da iniciativa.

Os interessados poderão par-
ticipar da atividade nos dias 29
de novembro e 4, 6 e 9 de de-

zembro, sempre das 10h às 12h.
A equipe técnica orientará sobre
a elaboração dos planos de ação
municipais, apresentará o siste-
ma de acompanhamento dos pla-
nos e resolverá dúvidas.

Acesso
Os representantes devem

acessar o canal oficial da pas-
ta no YouTube, nos dias e horá-
rios marcados. As lives ficarão

disponíveis. Além dos plan-
tões, os participantes também
podem encaminhar dúvidas
para o e-mail do programa
(parceriasmunicipais@sp.gov.br),
que conta com equipe técnica
de prontidão.

Seguindo o cronograma da
iniciativa, os municípios têm até
o dia 10 de dezembro para o ca-
dastramento dos planos e metas.
Ainda em dezembro será reali-

zada a pactuação junto ao Gover-
no de São Paulo.

A iniciativa da Secretaria de
Desenvolvimento Regional visa
à integração do Estado com os
municípios para solucionar
desafios estratégicos nas áre-
as de saúde, educação e segu-
rança. A ação tem o propósito
de aumentar a qualidade de
vida e reduzir desigualdades
regionais em São Paulo.

Virada Inclusiva celebra Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência

A Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência de São Paulo, por meio
do Memorial da Inclusão, rea-
liza a 10ª edição da Virada In-
clusiva. Serão inúmeras ativi-
dades culturais, esportivas e
de lazer em diversos pontos
do Estado. A Virada Inclusiva
é realizada no mês de dezem-
bro, em comemoração ao Dia
Internacional Da Pessoa com
Deficiência, celebrado anual-
mente dia 3.

Neste ano, com o tema
#todosjuntos, o evento tem o
objetivo de mobilizar a parti-
cipação plena das pessoas
com deficiência e promover o
debate sobre os seus direitos
culturais. A programação co-
meça nesta sexta-feira (29),

com abertura oficial do even-
to no Parque da Água Branca,
na capital paulista.

A programação é gratuita e
acessível, viabilizada por uma
rede de parceiros e colabora-
dores voluntários, órgãos go-
vernamentais, instituições e
diversas inciativas da socieda-
de civil.

Há ações culturais inclu-
sivas para pessoas com e sem
deficiência em parques, ruas,
praças, museus, teatros, sa-
las, centros culturais, biblio-
tecas e demais espaços cole-
tivos, públicos ou privados, na
capital e no interior do estado
acontecerão durante todo o fim
de semana.

O evento cresce a cada ano
e tem uma grande participação

do municípios paulistas, o que
prova que cada vez mais pes-
soas estão aderindo a causa
da inclusão da pessoa com
deficiência como um movi-
mento de ressignificação da
sociedade e de mudança de
paradigma.

Os parques estaduais Jara-
guá, Carlos Botelho e Núcleo
Caraguatatuba do Parque Esta-
dual Serra do Mar terão progra-
mação especial com trilhas sen-
soriais, palestras e dinâmicas
ecológicas. 

Destaques
Na capital, a programação

será realizada no Parque da
Água Branca, a partir desta sex-
ta-feira (29) até domingo (1º de
dezembro). Haverá apresenta-

ções artísticas, grupos de cul-
tura popular, rodas de conver-
sa, palestras, mostra de artesa-
nato e culinária.

O encerramento da Virada
contará com apresentação da
Banda de Seguranças do Metrô,
na terça-feira (3), no estaciona-
mento da Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, na avenida Auro
Soares de Moura Andrade, 564.

Serviço
Virada Inclusiva #to-

dosjuntos
Quando:  sexta-feira (29) a

terça-feira (3 de dezembro)
Onde: capital e outras cida-

des de São Paulo
Programação:  no site do

Memorial da Inclusão

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

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

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

de 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Bra-
sil. No Twitter, @CesarNetoReal

.
CÂMARA (SP)
Rolando negociações da possível composição da Mesa Dire-

tora pra 2020, com eleição dia 15 dezembro 2019. Além de Eduar-

do Tuma (PSDB) e Milton Leite (DEM ex-PFL) reeleitos presi-
dente e vice, o PRB, agora com Turin seu 5º vereador, vai buscar

seu proporcional lugar na Mesa          

. 

PREFEITURA (SP)
Enquanto o mais jovem prefeito de São Paulo (Século 21) -

Bruno Covas (PSDB) - vai refazendo sua vida física (tratamento

pela cura de um câncer pra disputar a reeleição), o vereador Ma-
rio Covas (ex-PSDB hoje presidente estadual do PODEMOS ex-

PTN) tá na luta pelo sobrinho          

.
ASSEMBLEIA (SP) 
Não podia ser diferente do que rolou (por exemplo) no veló-

rio de Ayrton Senna (1994) no Palácio 9 de Julho. A família e os

verdadeiros amigos do comunicador Gugu Liberato passaram o
dia de ontem suportando oportunistas e falsos amigos tentando

explicitamente aparecer e faturar        

.
GOVERNO (SP)
Longe de ficar preocupado, João Doria (PSDB ‘de centro’ e

‘quebrando o muro’) não deu nem bola pra artigo na imprensa no
qual o dirigente nacional (eleito com apoio de Doria) tenta fazer

média sobre ‘candidaturas’ Presidenciais 2022 sem chances de

derrotar o novo dono do PSDB               

.
CONGRESSO (BR)
Maioria de senadores e deputados federais já podem votar

pra seus partidos receberem mais que o dobro do que seria o
Fundão Eleitoral 2020. Na lógica de donos e sócios preferenci-

ais das legendas, não tem esquerdas ou direitas. Tem dinheiro

acima das ideologias falidas no Século 20          
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Entrando no último mês do 1º ano do 1º mandato, Jair Bolso-

naro (sem partido e fundando o seu “Aliança Pelo Brasil”) já tá
dando Graças a Deus, pela manutenção do Poder (com exércitos

civis e militares). Até na facada mortal, inimigos internos e ex-

ternos se mostraram incompetentes  
.

PARTIDOS (BR) 
Direção do AVANTE convidando pra inauguração da nova sede

estadual do partido que era PT do B. Será dia 2 dezembro 2019,

na rua Teixeira Pinto 117, Jardim Paulista, Zona Sul de São Pau-

lo. O evento começa as 19h e pode revelar novidades até pras

eleições 2020 na Capital paulista ...
.
POLÍTICOS (BR) 
... Enquanto o “Aliança Pelo Brasil” não rola, o REPUBLI-

CANOS (ex-PRB) pode ter em Sampa o mesmo apoio que o pre-

feito do Rio - Crivella - terá por sua reeleição. Desta vez, o depu-

tado federal Russomanno teria o crescimento que não teve em
2012 e 2016 pra prefeitura paulistana      

.

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

Neto foi se tornando referencial da liberdade possível. Recebeu

a “Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar

de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Chile reduz salários
de parlamentares à
metade por 60 dias
Na tarde de quarta-feira (27), parlamentares da Câmara dos

Deputados do Chile aprovaram, por unanimidade, uma medida
transitória para reduzir à metade os salários e outras remune-
rações dos políticos, pelo período de 60 dias. Prefeitos, ve-
readores e membros do Judiciário e do Ministério Público
foram poupados.

Ficou também aprovada a criação de uma comissão
autônoma que definirá os valores dos salários para funcionários
do Estado e para cargos de eleição popular.

O Banco Central atuará como secretaria técnica da comis-
são, que deverá ser composta por profissionais do Banco Cen-
tral, Controladoria Geral da República, Ministério da Fazenda, e
de outros órgãos financeiros da Administração Pública.

O deputado Gabriel Boric, 33 anos, é um dos políticos
que lançou a iniciativa. Ele afirma que os salários devem ser
reduzidos, primeiramente, para os cargos de representação
popular e de confiança do presidente. Mas reconheceu que
isto será uma decisão da Comissão. Boric afirma que essa
redução de 50% deve servir como “piso salarial” para as re-
munerações do legislativo.

Outras aprovações
Senadores chilenos, do governo e da oposição, deram início,

na tarde de quarta-feira  (27) a rodadas de diálogo para discutir a
onda de violência que afeta o país.

Eles assinaram um texto em que se comprometem a avançar
na “agenda de segurança” do presidente Piñera, que condena os
saques, as barricadas e as ações violentas e fortalece o governo
com ferramentas para reestabelecer a ordem pública e a segu-
rança do país.

Anti-encapuzados
Na noite de ontem, o Senado chileno aprovou a chamada “lei

anti-capuz”, que estabelece penas mais severas a manifestantes
que participarem de atos com os rostos cobertos. O projeto vol-
tará à Comissão de Segurança da Câmara para ser votado.

O projeto reafirma as garantias constitucionais de liberdade
de reunião de pessoas de maneira pacífica, mas aplica sanções
mais severas àqueles que causam distúrbios, crimes e excessos
contra a ordem pública cobrindo o rosto com máscaras e/ou ca-
puz com o propósito de ocultar sua identidade. O texto ressalta
que os “encapuzados” não atuam apenas para destruir proprieda-
des públicas e privadas, mas também atentam contra a integrida-
de física dos cidadãos. (Agencia Brasil)

Presidente
colombiano propõe

diálogo nacional para
solucionar crise

O presidente da Colômbia, Iván Duque, abriu na quinta-feira
(28) o Grande Diálogo Nacional (Gran Conversación Nacio-
nal, em espanhol), uma série de encontros para buscar soluções
para a crise que afeta o país. Duque recebeu, na Casa de Nariño,
sede do governo, acadêmicos, representantes de organizações
da sociedade civil, de organismos internacionais e de partidos
políticos, além de ministros e altos funcionários do governo.

O tema da reunião foi a transparência e a luta contra a corrup-
ção. “A ideia é abrir esse espaço, essa dinâmica com o povo co-
lombiano. Receber contribuições, ideias e propostas, e que nes-
te exercício possamos criar um tipo de estrutura para ação sobre
questões que têm a ver com o comportamento dos governos lo-
cais, instituições estatais, questões que têm a ver com regula-
mentos e políticas públicas ”, afirmou o presidente.

Iván Duque disse esperar que, dessa grande conversa, saia
um “plano de ação” (hoja de acción, em espanhol) para lutar
contra a corrupção e dar início à reforma política de que o
país necessita.

Também esta na pauta das conversas o aumento da transpa-
rência na área da saúde, nos planos de ordenamento territori-
al e nas licenças de construção. Representantes de organismos
de defesa do meio ambiente participam do encontro e esperam
que o assunto seja incluído nas discussões.

Contexto
Quinta-feira foi o oitavo dia de manifestações ininterruptas

na Colômbia. A onda de protestos começou na última quinta-
feira (21), com uma greve geral contra o governo convocada por
sindicalistas, estudantes, professores e indígenas. Há 15 meses
no poder, o presidente Iván Duque está tem 69% de rejeição.

Na quarta-feira (27), o país teve outra greve geral, intitulada
27N, convocada pelo Comitê Nacional de Paralisação da Co-
lômbia (Comité Nacional de Paro), que foi pacífica. Manifes-
tantes marcharam contra o paquetazo  de Duque, pacote de me-
didas proposto pelo presidente. Houve tambem homenagem a
Dilan Cruz, estudante de 18 anos, morto nos protestos.

Na terça-feira (26), após mais de três horas de reunião,
líderes do Comitê Nacional de Paralisação se recusaram a
aceitar o Grande Diálogo Nacional com a participação de ou-
tros setores, como empresários e representantes do Ministé-
rio Público, por exemplo. O Comitê exigia uma negociação
sem intermediários. (Agencia Brasil)

Estimativa divulgada na
quinta-feira (28), em São Pau-
lo, pelo Ministério da Econo-
mia revela que o Custo Brasil
consome das empresas R$ 1,5
trilhão por ano, o que represen-
ta 22% do Produto Interno Bru-
to (PIB, soma de todos os bens
e serviços produzidos no país).
O cálculo foi feito pelo gover-
no federal em parceria com o
setor privado.

Custo Brasil é um termo
que descreve o conjunto de di-
ficuldades estruturais, burocrá-
ticas e econômicas que encare-
cem e comprometem novos in-
vestimentos pelas empresas e
pioram o ambiente de negóci-
os no país.

Segundo o secretário espe-
cial de Produtividade, Emprego
e Competitividade do Ministé-
rio da Economia, Carlos da Cos-
ta, essa estimativa reflete o cus-
to que as empresas brasileiras
têm acima da média dos países
que integram a Organização

para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE).
“É um número que representa o
peso da nossa burocracia, o
peso de vários erros que foram
cometidos no passado”, disse
Costa a jornalistas.

Costa ressaltou que, entre
os elementos que compõem o
Custo Brasil, o que mais pesa
para as empresas é o emprego
de capital humano. “O Brasil,
que precisa contratar pessoas
para reduzir o índice de desem-
prego, tem como principal
componente do Custo empregar
capital humano. Cometemos
erros no passado de qualifica-
ção de mão de obra, de educa-
ção e de excessivos encargos
trabalhistas”, explicou.

Segundo o secretário, de-
pois disso, aparece o pagamen-
to de tributos. “Nossa estrutura
tributária é muito complexa. E
o terceiro [elemento] é utilizar
a nossa infraestrutura, que, nas
últimas décadas, se deteriorou.

Precisamos ter medidas con-
cretas, que o governo federal
está implementando, para que
nós consigamos reverter essa
situação.”

Depois de divulgar a estima-
tiva do Custo Brasil, o secretá-
rio lançou o Programa de Me-
lhoria Contínua da Competiti-
vidade, que terá como base o
Custo Brasil e que foi feito em
parceria com entidades setori-
ais. A portaria do programa foi
assinada hoje.

“Estamos, a partir de hoje,
implementando aquele que pode
ser um programa que pode
transformar nossa economia. É
uma forma de tratarmos cada
um dos problemas com méto-
do, com cálculo do impacto de
cada melhoria, de cada nova lei,
cada nova norma, sobre nosso
ambiente de negócios e de nos-
sa competitividade e dificulda-
de”, destacou Costa. “Vamos
trabalhar para que nosso Custo
Brasil se reduza o mais rápido

possível”, disse o secretário.
Ele enfatizou que ainda não é
possível calcular em quanto
tempo o Brasil poderá reduzir
seu custo, de modo que este
entre na média dos países que
compõem a OCDE.

O programa traz uma abor-
dagem que busca reduzir o Cus-
to Brasil por meio de nova me-
todologia de análise e gover-
nança, avaliando e priorizando
propostas  que tenham chances de
melhorar o ambiente de negócios
e a competitividade brasileira. O
secretário informou que, para
isso, será criado um canal centra-
lizado de comunicação no site do
Ministério da Economia, por meio
do qual serão recebidas propos-
tas de políticas públicas ou de so-
luções para a melhoria do ambi-
ente de negócios, aberto a orga-
nizações representativas do setor
privado. Um conselho deliberati-
vo da secretaria é quem irá ava-
liar as propostas e tomar as de-
cisões. (Agencia Brasil)

Superávit do Governo Central cai
em outubro e chega a R$ 8,7 bilhões
Influenciado pela queda nos

royalties de petróleo e na ar-
recadação de tributos ligados
ao consumo, o superávit do
Governo Central – Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central – caiu em outu-
bro. Segundo números divulga-
dos esta tarde pelo Tesouro, o
resultado positivo chegou a R$
8,673 bilhões no mês passado,
contra R$ 9,509 bilhões em ou-
tubro de 2018.

O esforço fiscal foi 11% in-
ferior ao superávit de outubro do
ano passado, descontando a in-
flação oficial pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). De acordo com
o Tesouro, o superávit foi seme-
lhante à previsão dos analistas de
mercado. Segundo a pesquisa
Prisma Fiscal, realizada pelo
Ministério da Economia, as ins-
tituições financeiras projetavam
superávit primário de R$ 8,6 bi-
lhões para outubro. Essa previ-
são leva em conta o critério da
mediana, valor central em torno
do qual uma medida oscila.

Com o resultado de outu-
bro, o déficit primário caiu
para R$ 63,796 bilhões no
acumulado de 2019, contra
déficit de R$ 72,256 bilhões
no mesmo período do ano pas-
sado. O resultado primário re-
presenta o superávit ou défi-
cit nas contas do governo des-
considerando o pagamento
dos juros da dívida pública.

Receitas menores
Segundo o Tesouro Nacio-

nal, o resultado de outubro foi
influenciado pela queda de R$
1,1 bilhão nas receitas líquidas
em relação ao mesmo mês do ano
passado. O maior fator para a que-
da foi a redução de R$ 3 bilhões
na arrecadação da Contribuição
para o Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins), pela queda
de R$ 1,6 bilhão no pagamento
de royalties de petróleo e na re-
dução de R$ 1,5 bilhão em con-
cessões e permissões.

Fatores estatísticos também
influenciaram a queda nas recei-
tas. Isso porque, em outubro do

ano passado, o governo havia
recebido R$ 1,7 bilhão do lei-
lão da 4ª rodada de partilha do
pré-sal. Neste ano, os leilões
do excedente da cessão one-
rosa e da 6ª rodada de partilha
ocorreram no início de no-
vembro, o que impactou a
comparação mês a mês.

Folga na meta
Segundo a Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO), o Gover-
no Central precisa fechar 2019
com déficit primário de R$ 139
bilhões. Na semana passada, o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, disse que o déficit pri-
mário deverá encerrar o ano em
torno de R$ 80 bilhões. O leilão
da cessão onerosa e o pagamen-
to de impostos decorrente de pri-
vatizações de subsidiárias de es-
tatais propiciarão o resultado.

Uma das explicações, de
acordo com a Secretaria do Te-
souro, é o empoçamento de re-
cursos para os ministérios, que
acumulou R$ 9,4 bilhões de ja-
neiro a outubro e pode crescer

nos dois últimos meses do ano.
O empoçamento representa as
verbas empenhadas (autorizadas)
para serem gastas, mas que não
chegam a ser executadas por cau-
sa da rigidez do orçamento.

A vinculação de despesas a
determinadas receitas, explicou
o Tesouro, prejudica o remane-
jamento de verbas entre os mi-
nistérios. Além disso, vários
ministérios subvinculam recur-
sos internamente. Ao seguirem
fórmulas fixas para distribuírem
as verbas, as unidades de cada
ministério não conseguem re-
manejar dinheiro entre si.

O crescimento das emendas
parlamentares impositivas tam-
bém leva ao empoçamento de
recursos. Isso porque o go-
verno é obrigado a empenhar
(autorizar) as verbas, mas não
gasta o dinheiro por causa de
obras inacabadas e serviços
não executados dentro do pra-
zo. Mesmo com o atraso, os
recursos não podem ser usa-
dos para outras finalidades.
(Agencia Brasil)

Gastos com investimentos federais
acumulam queda de 16,3% no ano

Em meio ao crescimento de
gastos obrigatórios, os investi-
mentos – gastos com obras e com-
pra de equipamentos – acumulam
queda em 2019. Segundo núme-
ros divulgados na quinta-feira (28)
pelo Tesouro Nacional, os inves-
timentos totalizam R$ 30,888 bi-
lhões de janeiro a outubro, recuo
de 16,3% em relação ao mesmo
período do ano passado, descon-
tada a inflação oficial pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). 

Os gastos com o Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC) somaram R$ 16,095 bi-

lhões de janeiro a outubro, re-
tração de 18,9% em relação aos
mesmos meses do ano passado,
descontada a inflação. As despesas
do Minha Casa, Minha Vida, no
entanto, subiram 2,6% acima do
IPCA, atingindo R$ 3,178 bilhões
nos dez primeiros meses do ano. 

De janeiro a outubro, as re-
ceitas líquidas acumulam alta de
0,3% acima do IPCA. As despe-
sas totais, em contrapartida, ca-
íram 1% descontada a inflação.
Os gastos com a Previdência
Social subiram 3% além da in-
flação, contra alta de 1,1% (tam-
bém acima da inflação) dos gas-

tos com pessoal. 
As demais despesas obriga-

tórias, no entanto, acumulam
queda de 5,9% descontada a in-
flação, por causa principalmen-
te de gastos que ocorreram ano
passado, mas não se repetiram
neste ano, como o pagamento
das compensações da Lei Kan-
dir e os gastos com financiamen-
to de campanha eleitoral. Tam-
bém caíram as despesas com o
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (-48,1%), a desoneração
da folha de pagamento (-27,6%),
e com subsídios (-26,9%) 

As despesas de custeio (ma-

nutenção da máquina pública)
acumulam queda de 7,2% des-
contada a inflação nos dez pri-
meiros meses do ano. A queda
decorreu do contingenciamento
(bloqueio) de recursos que vigo-
rou durante boa parte do ano. 

Na semana passada, o
governo liberou todas as verbas
contingenciadas em 2019. A li-
beração foi possível porque o
governo obteve receitas extraor-
dinárias com tributos sobre a
venda de subsidiárias de estatais
e pelos leilões do excedente da
cessão onerosa e da partilha do
pré-sal. (Agencia Brasil)

Plano de negócios da Petrobras prevê
investimentos de US$ 75,7 bi

A Petrobras prevê investi-
mentos de US$ 75,7 bilhões nos
próximos cinco anos, a partir de
2020. O novo plano de negócios
foi aprovado,  na quarta-feira
(27), pelo Conselho de Adminis-
tração da companhia. Segundo a
estatal, 85% dos investimentos
serão alocados no segmento de
exploração e produção.

“Essa alocação está aderen-
te ao nosso posicionamento es-
tratégico, com foco nos ativos
de E&P [exploração e produ-
ção], especialmente no pré-sal,
nos quais a Petrobras tem vanta-
gem competitiva e geram mais
retorno para os investimentos”,

diz nota da Petrobras.
O volume de investimentos

previstos é inferior ao plano an-
terior, de US$ 84,1 bilhões para
o período de 2019 a 2023.

Os desinvestimentos (venda
de ativos) previstos no plano va-
riam entre US$ 20 bilhões a US$
30 bilhões para o período 2020-
2024, “sendo a maior concentra-
ção nos anos de 2020 e 2021”.

Para óleo e gás natural, a
Petrobras estima a produção de
3,5 milhões de barris de óleo
equivalente ao dia em 2024 ante
2,7 milhões em 2020. Apenas
para a produção de petróleo, a
estatal prevê que o volume au-

mente de 2,2 milhões de barris
de óleo equivalente ao dia em
2020 para 2,9 milhões em 2024.
“Para a meta de produção de
2020 consideramos uma varia-
ção de 2,5% para mais ou para
menos”, informa a companhia.

A Petrobras diz que o novo
plano está em linha com o posi-
cionamento estratégico da com-
panhia, divulgado em 26 de se-
tembro, em que busca “ser a
melhor empresa de energia na
geração de valor para o acionis-
ta, com foco em óleo e gás e
com segurança, respeito às pes-
soas e ao meio ambiente”.

“Definido como Mind the

Gap, o Plano Estratégico traz
uma agenda transformacional,
que visa eliminar o gap de per-
formance que nos separa das
melhores empresas globais de
petróleo e gás, criando substan-
cial valor para nossos acionistas.
Além disso, o plano está consis-
tente com os cinco pilares es-
tratégicos que definimos: i) ma-
ximização do retorno sobre o
capital empregado; ii) redução
do custo de capital; iii) busca
incessante por custos baixos; iv)
meritocracia; v) respeito às pes-
soas, meio ambiente e seguran-
ça”, diz nota da empresa. (Agen-
cia Brasil)

IGP-M acumula inflação de 3,97% em 12 meses
O Índice Geral de Preços–

Mercado (IGP-M), usado no re-
ajuste de contratos de aluguel,
registrou inflação de 0,30% em
novembro. A taxa é inferior ao
0,68% de outubro, mas superi-
or ao índice de novembro do ano
passado (-0,49%).

Com o resultado de novem-
bro deste ano, o IGP-M acumu-
la inflação de 5,11% no ano e de
3,97% em 12 meses.

A queda da taxa de outu-
bro para novembro foi puxa-
da pelos preços no atacado.
A inflação do Índice de Pre-

ços ao Produtor Amplo, que
mede  o  a tacado ,  ca iu  de
1 ,02% em outubro  para
0,36% em novembro.

O varejo e a construção ti-
veram alta no período. O Índice
de Preços ao Consumidor, que
mede o varejo, teve inflação de

0,20% em novembro, após uma
deflação (queda de preços) de
0,05% em outubro.

Já a inflação do Índice Naci-
onal de Custo da Construção
subiu de 0,12% em outubro
para 0,15% em novembro.
(Agencia Brasil)
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A plataforma de mensagens
WhatsApp sugeriu a inclusão nas
regras de propaganda eleitoral
para as eleições municipais de
2020 de um artigo que vede ex-
pressamente os disparos em
massa via aplicativos de troca de
mensagens. 

Em audiência pública reali-
zada na quarta-feira (27) no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)
sobre tais regras, o advogado
Thiago Sombra, que representa
o WhatsApp, sugeriu que o arti-
go 34 da minuta de resolução,
que proíbe a propaganda eleito-
ral via telemarketing, seja ex-
pandido para vedar também o
disparo em massa de mensagens
através de aplicativos.

“Nossa sugestão é que essa
vedação se estenda a ferramen-
tas que oferecem mensagens
eletrônicas em massa, automa-
tizadas ou em forma de spam”,
defendeu Sombra. “Essa é a mai-
or contribuição que acredito que
o WhatsApp quer dar a essas
eleições”, afirmou o advogado
durante a audiência pública.

Hoje, a compra de serviços
de disparo de mensagens em

aplicativos não é regulamentada
pela legislação, embora a práti-
ca possa ser punível caso incor-
ra em outros tipos de vedação,
como por exemplo: se for feita
para denegrir a imagem de can-
didato; se for paga por empresa;
se houver compra de cadastros
com números telefônicos de
eleitores; entre outras. 

O WhatsApp, no entanto,
quer que a legislação vede expli-
citamente o uso de ferramentas
para o disparo em massa de men-
sagens, em qualquer circunstân-
cia. A plataforma diz que seus
termos de uso já proíbe a práti-
ca, e sugeriu que a resolução do
TSE sobre propaganda eleitoral
também preveja como infração
a violação de tais termos.

O ministro Luís Roberto
Barroso, que coordena os traba-
lhos de elaboração das normas
eleitorais para o ano que vem,
elogiou e agradeceu a contribui-
ção do WhatsApp. “As platafor-
mas tecnológicas prestam gran-
de serviço de utilidade pública e
é preciso ter o cuidado de que
elas não sejam desvirtuadas para
um uso negativo e destrutivo da

democracia, e a colaboração de-
las é decisiva”, enfatizou.  Tra-
mitam no TSE diferentes inves-
tigações que apuram o pagamen-
to por empresas do disparo de
mensagens em massa na eleição
presidencial de 2018. 

A sugestão de vedação ex-
pressa aos disparos em massa de
mensagens também foi feita pela
deputada Jandira Feghali
(PCdoB-RJ), que participou da
audiência pública. A parlamentar
elogiou o TSE por ter incluído
pela primeira vez na minuta so-
bre a propaganda eleitoral a de-
finição do que a Justiça Eleito-
ral entende por “aplicativo de
mensagens instantâneas”.

Notícias falsas  
A minuta de resolução sobre

propaganda eleitoral para o plei-
to do ano que vem traz também,
em seu artigo nono, a previsão de
direito de resposta no caso de um
candidato utilizar em sua propa-
ganda eleitoral informação veicu-
lada por terceiro sem antes veri-
ficar sua “veracidade e fidedigni-
dade”, salvo se tal informação ti-
ver sido veiculada por “fonte de

notória credibilidade”.
Tal artigo foi elogiado pela

maioria dos participantes da au-
diência pública sobre o assunto,
que contou com colaborações
de organizações de pesquisa so-
bre direito eleitoral, de parla-
mentares e de plataformas como
Google e Facebook, além do pró-
prio WhatsApp.

Audiências públicas
Conforme exigido pela legis-

lação, o TSE realiza desde terça-
feira (26) uma série de audiênci-
as públicas para debater com a
sociedade as normas eleitorais
que devem vigorar para as elei-
ções municipais do ano que vem.

Além da propaganda eleito-
ral, são discutidos temas como
prestação de contas, Fundo Elei-
toral, fiscalização e auditoria,
pesquisas eleitorais, registros de
candidatos, entre outros. O tri-
bunal tem até o fim do ano para
aprovar todas as resoluções elei-
torais que devem vigorar no plei-
to de 2020.

As minutas das resoluções
podem ser encontradas no  Por-
tal das Eleições. (Agencia Brasil)

Problemas de governança desestimulam
carreira política, diz Bolsonaro
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O presidente Jair Bolsonaro
disse, na quinta-feira(28), que os
problemas burocráticos e de
governança desestimulam os ci-
dadãos a entrar na carreira polí-
tica e a disputar cargos eletivos
no Executivo. “O que leva ao
desestímulo da carreira política,
no caso o Executivo, são proble-
mas que advém depois do man-
dato. Vejo colegas que de boa fé
exerceram seus mandatos, mas
não por devido zelo e, muitas
vezes, por desconhecimento se
veem enrolados com a Justiça e
alguns levam 10, 15 até 20 anos
para voltar a ter paz”, disse.

Bolsonaro participou, na
quinta-feira (28), do 3º Fórum
Nacional de Controle, organiza-
do pelo Tribunal de Contas da
União (TCU). Também estive-
ram presentes o procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras,
e o vice-presidente da Repúbli-
ca, Hamilton Mourão. O evento
acontece até esta sexta-fei-
ra(29), no Instituto Serzedello
Corrêa, em Brasília.

Coordenado pelo ministro
do TCU Augusto Nardes, o fó-
rum tem o objetivo de integrar

as instituições de controle ex-
terno e interno da União, estados
e municípios, das três esferas de
poder, por meio de ações de ca-
pacitação e controle; elaboração
de minutas de legislação sobre
governança; compartilhamento de
informações; e da disseminação
de boas práticas de governança
entre os entes federados.

Para o presidente Bolsona-
ro, o TCU é um dos órgãos mais
importantes para a governança e
integridade da máquina pública.
“Eu encaro o que se faz aqui, essa
reunião, essa busca de uniformi-

zar procedimentos, como aliado
nosso, nós temos que encarar
isso tudo como pessoas de bem,
com conhecimento de que a ad-
ministração pública não é fácil.
Todo dia são dezenas de novas
normas, novas recomendações,
que é praticamente impossível
tomar pé de tudo e poder gover-
nar dessa maneira”, disse.

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, destacou a
importância desse diálogo inte-
rinstitucional e permanente en-
tre os órgãos de fiscalização e
controle para melhorar a gestão

pública. “Esta é a grande novida-
de que nós promovemos, seja no
Ministério Público brasileiro,
seja como visto aqui, a vontade
presente nos órgão que partici-
pam desse evento compreende a
beleza e a importância desse di-
alogo interinstitucional como
única forma de sobrevivência da
democracia, pujante, sem temer
as tensões permanentes que lhe
são inerentes”, disse.

Troca da guarda presidencial
Após a abertura do fórum do

TCU, o presidente Jair Bolsona-
ro participou da troca da guarda
presidencial, que acontece a cada
seis meses, no Palácio do Pla-
nalto. Pela tradição, a guarda fun-
ciona em sistema de revezamen-
to entre o Batalhão da Guarda
Presidencial e o 1º Regimento
de Cavalaria de Guardas, mais
conhecido como Dragões da In-
dependência.

Na quinta-feira (28), os
Dragões da Independência as-
sumiram a guarda dos paláci-
os do Planalto, Alvorada e Ja-
buru e da Granja do Torto.
(Agencia Brasil)

A expectativa de vida de uma
pessoa nascida no Brasil regis-
trou em 2018 um aumento de três
meses e 4 dias em relação ao ano
anterior e passou a ser, em mé-
dia, 76,3 anos. A expectativa para
os homens subiu de 72,5 anos em
2017 para 72,8 anos em 2018. Já
as mulheres saíram de 79,6 para
79,9 anos. Os dados fazem parte
da Tábua Completa de Mortalida-
de para o Brasil – 2018, divulga-
da na quinta-feira (28) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). A pesquisa apre-
senta as expectativas de vida às
idades exatas até os 80 anos e são
usadas como um dos parâmetros
para determinar o fator previden-
ciário, no cálculo das aposenta-
dorias do Regime Geral de
Previdência Social.

Recém-nascido
Conforme o IBGE, a proba-

bilidade de um recém-nascido
do sexo masculino não com-
pletar o primeiro ano de vida,
em 2018, era de 13,3 a cada
mil nascimentos. Para as re-
cém-nascidas, 11,4 meninas
não completariam o primeiro
ano de vida.

Infância
A mortalidade de crianças

menores de cinco anos de ida-
de teve queda de 14,9 por mil
em 2017, para 14,4 por mil em
2018. A pesquisa indica que
entre as crianças que faleceram
antes de completar os 5 anos
de idade, 85,5% teriam a chan-
ce de morrer no primeiro ano
de vida e 14,5% de vir a fale-
cer entre 1 e 4 anos de idade.

Estados
Santa Catarina, foi o estado

com a maior expectativa de vida
(79,7 anos) e o Maranhão com
a menor (71,1 anos). Em rela-
ção a pessoas já idosas, com 65
anos em 2018, a expectativa de
vida dos habitantes do Espírito
Santo era a maior. É esperado que
cheguem aos 85,4 anos (20,4
anos a mais), bem acima de Ron-
dônia, onde a expectativa de vida
é de mais 16,1 anos. Separando
por sexo, a população capixaba
também viveria mais: 18,4 anos
para os homens e 22,2 anos para
as mulheres. Nas menores expec-
tativas, estão os homens idosos
do Piauí, que viveriam 14,7 anos
a mais, e as mulheres de Ron-
dônia, com mais 17,3 anos.

1940 x 2018
A edição da Tábua Comple-

ta de Mortalidade para o Brasil
– 2018 inclui ainda compara-
ções com 1940, que segundo
o IBGE foi o ano quando se
verificou uma primeira fase de
transição demográfica, carac-
terizada pelo início da queda nas
taxas de mortalidade no país.

No período, a mortalidade
infantil teve declínio de 91,6%,
saindo de 146,6 por mil para
12,4 por mil. Na faixa entre um
e quatro anos de idade, a redu-
ção foi ainda maior (97,2%),
caindo de 76,7 por mil para
2,12 por mil. “As crianças na
faixa etária de 0 a 5 anos são
muito sensíveis às condições
sanitárias, que no passado eram
extremamente precárias. A dis-
tribuição dos óbitos das crian-
ças menores de 5 anos está em
conformidade com as que
ocorrem nas regiões mais de-
senvolvidas, com a concentra-
ção dos óbitos antes do primei-
ro ano de vida da criança”, in-
formou o IBGE.

Expectativa de vida
Nesses quase 80 anos tam-

bém houve avanço na expecta-
tiva de vida de quem nascia no
Brasil. O aumento foi de 30,8
anos, chegando a 76,3 anos.
Em 1940, a média era de 45,5
anos, sendo 42,9 para homens
e 48,3 anos para mulheres. Nas
duas décadas seguintes, houve
praticamente a redução pela
metade na taxa bruta de morta-
lidade, que é o número de óbi-
tos de um ano dividido pela po-
pulação total em julho daquele

Expectativa de vida
aumenta mais de três

meses e chega a
 76,3 anos

mesmo ano. Esse índice caiu de
20,9 óbitos para cada mil habi-
tantes para 9,8 por mil. A expec-
tativa de vida ao nascer em
1960 era de apenas 52,5 anos.

Ao completar 50 anos em
1940, a pessoa tinha expecta-
tiva de vida de 19,1 anos, vi-
vendo em média 69,1 anos.
Mas conforme o IBGE, com a
queda da mortalidade no perí-
odo, um mesmo indivíduo da
mesma idade, em 2018, teria
uma expectativa de vida de 30,7
anos, esperando viver em mé-
dia até 80,7 anos, ou seja, 11,6
anos a mais do que um indiví-
duo da mesma idade em 1940.

A maior incidência dos óbi-
tos por causas externas ou não
naturais, que atingem com mai-
or intensidade a população mas-
culina, pode explicar a diferen-
ça registrada em 2018, entre um
homem de 20 anos, que tinha
4,5 vezes mais chance de não
completar 25 anos e uma mu-
lher no mesmo grupo de idade.
Em 1940, o fenômeno da mai-
or mortalidade da população
masculina em relação à femini-
na, chamada de sobremortalida-
de masculina, não era registra-
do no país, o que, na visão do
IBGE, está relacionado com o
processo de urbanização e me-
tropolização do Brasil.

O órgão informou ainda que
a partir de 1980, as mortes as-
sociadas às causas externas ou
não naturais, que incluem os ho-
micídios, suicídios, acidentes
de trânsito, afogamentos, que-
das acidentais, entre outros,
“passaram a desempenhar um
papel de destaque, de forma ne-
gativa, sobre a estrutura por ida-
de das taxas de mortalidade, par-
ticularmente dos adultos jovens
do sexo masculino”.

A mortalidade feminina no
período fértil, de 15 a 49 anos
de idade, também diminuiu en-
tre 1940 e 2018. Em 1940, de
cada cem mil nascidas vivas,
77.777 iniciaram o período re-
produtivo e, destas, 57.336
completaram este período, en-
quanto, em 2018, de cada cem
mil nascidas vivas 98.467 atin-
giram os 15 anos de idade. Des-
sas, 94.483 chegaram ao final
deste período. “Logo, a proba-
bilidade de uma recém-nasci-
da completar o período fértil
em 1940, que era de 573‰,
passou para 945‰ em 2018.

A fase adulta, aqui conside-
rada como o intervalo de 15 a
60 anos de idade, também foi
beneficiada com o declínio
dos níveis de mortalidade”,
afirmou o IBGE.

Em 1940, de mil pessoas
que atingiram os 15 anos, apro-
ximadamente 535 completaram
os 60 anos de idade. Em 2018,
destas mesmas mil pessoas,
865 atingiram os 60 anos.

Idosos
A expectativa de vida dos

idosos teve elevação de 8,2
anos no período. Em 1940, de
cada mil pessoas que atingiam
os 65 anos de idade, 259 che-
gariam aos 80 anos ou mais.
Em 2018, esse número subiu
para 637. As expectativas de
vida ao atingir 80 anos, em
2018, foram de 10,4 anos para
mulheres e 8,6 para homens.
Em 1940, esses valores eram
de 4,5 anos para as mulheres e
4,0 anos para os homens.

Brics
Na comparação com os pa-

íses que compõem o grupo for-
mado por Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul (Brics),
no período de 2015-2020, a
taxa de mortalidade infantil do
Brasil estava mais próxima à da
China (9,9‰), acima da Rússia
(5,8‰) e bem abaixo da Índia
(32,0‰ ) e da África do Sul
(27,2%). “Ainda assim, mesmo
a taxa mais baixa do país (8,1‰,
no Espírito Santo) se encontra
distante de taxas de países de-
senvolvidos como Japão e Fin-
lândia (1,8‰ e 1,7‰, respecti-
vamente, no mesmo período)”,
disse o IBGE. (Agencia Brasil)

Ferrovia Centro-Atlântica pagará
R$ 1,2 bi em indenizações à União

A VLI, empresa administra-
dora da Ferrovia Centro-Atlân-
tica (FCA), pagará R$ 1,2 bilhão
em indenização aos cofres do
Tesouro Nacional, como forma
de compensar pendências em
contratos de concessão assina-
dos com a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).

O convênio foi  firmado  na
quinta-feira (28) pela Advocacia
Geral da União (representando
o Ministério da Infraestrutura) e
a empresa na sede do Ministé-
rio Público Federal, em Minas
Gerais. A indenização decorre

do descumprimento de uma sé-
rie de investimentos que estavam
previstos para a ferrovia.

De acordo com o ministério,
este foi o maior valor a ser re-
cebido pela União, referente a
pendências em contratos de con-
cessões ferroviárias. A FCA
compreende 7.222 km de ferro-
vias em oito unidades federati-
vas (MG, RJ, SP, GO, BA, ES, SE
e DF). Pela ferrovia passam di-
versos tipos de cargas. Entre
elas, grãos, açúcar, fertilizantes
e combustíveis.

“Como os investimentos pre-

vistos desde a assinatura da re-
solução foram apenas parcial-
mente realizados, o Ministério
Público Federal chegou a ajui-
zar três ações civis públicas re-
ferentes à falta de conservação
dos trechos da malha da conces-
sionária. A partir do acordo
desta quinta-feira e do pagamen-
to da indenização, os processos
judiciais ficam encerrados”, in-
formou por meio de nota o mi-
nistério.

Ainda segundo a pasta, o
acordo prevê que a FCA pague
R$ 1,2 bilhão em 60 parcelas,

atualizadas pelo IPCA, a partir
de 31 de janeiro de 2020. “Nos
três primeiros anos, as mensali-
dades a serem quitadas via Guia
de Recolhimento da União
(GRU), custarão R$ 26,7 mi-
lhões. Nos dois últimos anos, o
valor das parcelas está estipula-
do em R$ 10 milhões mensais”,
diz a nota.

Os valores serão aplicados
em estudos, obras, recuperação,
desenvolvimento ou implantação
de infraestrutura de ferrovias,
inclusive mobilidade urbana.
(Agencia Brasil)

Artistas, amigos e fãs acompanham
velório de Gugu Liberato

O velório do corpo do apre-
sentador Gugu Liberato foi aber-
to ao público no início da tarde
da quinta-feira (27). A fila do
público se estende por todo o
quarteirão da Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp).

Além dos milhares de fãs, a
todo momento chegaram artis-
tas que trabalharam com o apre-
sentador, como o cantor Nil, do
grupo Dominó, que fez sucesso
nos anos 1980 e 1990. “Este é o
momento de trazer à memória
os bons momentos que a gente
teve com o Gugu. Quero agra-
decer o carinho do público com
o Gugu, mesmo debaixo de chu-
va vieram, mostram todo o res-
peito pelo Gugu”.

Já a cantora de pagode Adri-
ana Ribeiro destacou a importân-
cia do apresentador no incenti-
vo aos cantores. “Ele foi uma das
pessoas que deu oportunidade
para todos nós da década de
1990 , sem ele nós não existirí-
amos, ele era generoso e aben-
çoado”.

A apresentadora Mara Mara-
vilha disse que a luz de Gugu não
vai se apagar. “O Gugu pediu um
intervalo, porque o espetáculo
dele é eterno dentro da gente”.

O cantor Rafael Ilha, que fi-
cou famoso na banda Polegar,
lançada por Gugu, e que estou-
rou nos anos 1990, falou da im-
portância do apresentador na
vida dele. “Primeiro, ele foi meu

ídolo, depois se tornou meu
empresário, depois meu amigo.
Na quarta-feira(27) eu assisti o
Canta comigo (programa de
Gugu na Rede Record) e foi um
conforto vê-lo sorrindo, fazen-
do o que ele mais amava fazer. E
foi bom antes de ele ter ido, ele
ter me visto bem, que é uma coi-
sa que ele torcia muito. Ele era
impecável no profissionalismo
e no carácter”.

A apresentadora Ana Hick-
mann se disse muito fã e falou
da doação de órgãos feita pela
família, atendendo a um pedido
do apresentador. “Ele é exemplo
para todo mundo, não só por
isso, mas por tudo que fez na vida
dele, cara incrível”.

Passaram ainda pelo velório
os apresentadores Celso Porti-
oli, César Filho, Luciana Gime-
nez e diversos colegas de traba-
lho do apresentador.

Gugu, um dos apresentado-
res mais populares da TV brasi-
leira, morreu na semana passada
em Orlando, nos Estados Uni-
dos, após um acidente domésti-
co, aos 60 anos.

O velório termina às 10h
desta sexta-feira (29). A entrada
para o velório será pela Avenida
Sargento Mário Kozel Filho.

O corpo será sepultado no
jazigo da família no Cemitério
Getsêmani, no Morumbi, tam-
bém na capital paulista. (Agen-
cia Brasil)
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Universidades e instituições
financeiras poderão desenvolver
soluções de inovação por meio
do programa Lift Learning, o la-
boratório de inovação lançado
na quinta-feira (28) pelo Banco
Central e pela Federação Naci-
onal de Associações dos Servi-
dores do Banco Central (Fenas-
bac), em Brasília.

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, ao
participar da cerimônia, ressal-
tou que o programa vai preparar
os estudantes para desafios do
mercado financeiro, além de
acelerar o processo de transfor-
mação digital do setor.

“Nos próximos 3 ou 4 anos,
vamos ter um sistema financei-
ro muito mais tecnológico, mui-
to diferente do que temos hoje.
Esse processo de incorporação
tecnológica no sistema financei-

ro nacional tem reflexos muitos
importantes na economia, na
transmissão e alocação de recur-
sos”, afirmou.

Segundo o presidente do BC,
o objetivo é incentivar e acele-
rar o desenvolvimento dos pro-
jetos selecionados, aproximar a
academia e entidades com ne-
cessidades específicas de de-
senvolvimento de soluções re-
lacionadas ao Sistema Financei-
ro Nacional, além de fomentar,
no meio  acadêmico, o empre-
endedorismo e a criação
de startups relacionadas ao sis-
tema financeiro, por estudantes
e pós-graduados.

Soluções inovadoras
Segundo o BC, as empresas

poderão contar com o apoio de
universidades, criando oportu-
nidade de aprendizado experi-

encial e fomentando o empre-
endedorismo na formação dos
estudantes.

A parceria ocorrerá, tanto
com o oferecimento de incenti-
vos pelas empresas participantes,
na forma de prêmios e bolsas de
pesquisa ao meio acadêmico,
como por meio de agências de
fomento. O primeiro ciclo da
iniciativa ocorrerá em 2020.

A iniciativa deriva do Labo-
ratório de Inovações Financeiras
e Tecnológicas (Lift), um labo-
ratório virtual lançado em maio
do ano passado, com objetivo
viabilizar e promover protótipos
de inovação financeira e tecno-
lógica para o Sistema Financei-
ro Nacional.

A diretora de Administração
do BC, Carolina de Assis Barros,
explicou como funcionará o Lift
Learning. O primeiro passo foi

o lançamento da agenda BC#,
que reúne as ações estratégicas
do BC para os próximos anos.

“Diante dessa agenda estra-
tégica, as instituições financei-
ras apresentam desafios ou pro-
blemas específicos a serem so-
lucionados. Então, o Instituto
Fenasbac constrói um arranjo
de cooperação entre as institui-
ções financeiras, as universida-
des, as agências de fomento e o
Banco Central para o desenvol-
vimento de pesquisas aplicadas.
As pesquisas buscarão solu-
ções para os desafios e proble-
mas levantados pelas institui-
ções financeiras. Ao final do
projeto, os resultados serão
apresentados para as institui-
ções demandantes e um artigo
científico será elaborado pelos
alunos participantes”, disse.
(Agencia Brasi l)

Febraban critica tabelamento de
taxa de juros; especialista elogia

Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) criticou a deci-
são do Banco Central (BC) de
adotar um limite para a taxa de
juros do cheque especial. Nessa
quarta-feira (27), o Conselho
Monetário Nacional (CMN)
aprovou medida para limitar a
taxa em 8% ao mês, o equivalen-
te a 151,8% ao ano, a partir de 6
de janeiro.

Em outubro, os juros médi-
os do cheque especial chegaram
a 305,9% ao ano, o equivalente
a 12,4% ao mês.

“A Febraban considera posi-
tivas iniciativas para buscar mai-
or eficiência e permitir a redu-
ção dos subsídios cruzados no
sistema de crédito. Preocupa,
entretanto, a adoção de limites
oficiais e tabelamentos de pre-
ços de qualquer espécie. Medi-
das para eliminar custos e buro-
cracia e estimular a concorrên-
cia são sempre mais adequadas
aos interesses do mercado e dos
consumidores”, disse a Febra-
ban, em nota.

A Febraban disse também
que, juntamente com os bancos
associados, compartilha “a pre-
ocupação do governo com o alto
custo de crédito no país e são
aliados nas iniciativas para remo-
ver obstáculos que dificultam a
ampliação dos cortes nas taxas
de juros - como tem defendido

a Federação no livro Como Fa-
zer os Juros Serem Mais Bai-
xos no Brasil”.

Tarifa
Para financiar parte da que-

da dos juros do cheque especi-
al, o CMN autorizou as institui-
ções financeiras a cobrar, a par-
tir de 1º de junho do próximo
ano, tarifa de quem tem limite
do cheque especial maior que R$
500 por mês. Equivalente a
0,25% do limite que exceder R$
500, a tarifa será descontada do
valor devido em juros do cheque
especial.

O diretor executivo de Estu-
dos e Pesquisas Econômicas da
Associação Nacional dos Exe-
cutivos de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade (Ane-
fac), Miguel José Ribeiro de
Oliveira, considera positiva a
limitação dos juros, mas acre-
dita que o ideal era que a tari-
fa não fosse criada. “Esse é o
lado negativo - se criou uma
tarifa. Poderia muito bem bai-
xar a taxa, sem criar essa tari-
fa. De qualquer forma, do pon-
to de vista de taxas de juros, a
medida é boa. A taxa média do
cheque especial estava em
305% ao ano, mas alguns ban-
cos cobram mais de 600% ao
ano”, disse.

No ano passado, os bancos

anunciaram uma medida de au-
torregulamentação do cheque
especial. Com as novas regras,
os correntistas que utilizam mais
de 15% do limite do cheque du-
rante 30 dias consecutivos pas-
saram a receber a oferta de um
parcelamento, com taxa de juros
menores que a do cheque espe-
cial definida pela instituição fi-
nanceira. Mesmo com essa ini-
ciativa, as taxas de juros da mo-
dalidade de crédito permanece-
ram altas.

“Diferentemente do cartão
de crédito rotativo, não havia
obrigatoriedade após 30 dias de
o banco fazer um parcelamento
com taxa menor. Então o clien-
te não aderia e a taxa não caia.
Agora, a taxa cai pela metade. E
mesmo assim, ainda é uma taxa
muito alta, considerando que a
Selic está em 5% e, possivel-
mente, vai cair para 4,5% ao ano
em dezembro, na próxima reu-
nião do Copom [Comitê de Po-
lítica Monetária]”, disse Olivei-
ra, acrescentando que espera que
os bancos ofereçam taxas abai-
xo do limite.

Para Oliveira, os clientes
devem negociar com os bancos
o pagamento da tarifa. “A medi-
da permite a cobrança da tarifa,
mas não significa dizer que efe-
tivamente o banco vai cobrar.
Então, cabe ao cliente pressio-

nar o banco para ter isenção des-
sa tarifa”, disse.

Oliveira também afirmou que
o “tabelamento” de taxas não é
novidade, apesar de ter sido re-
cebido com surpresa. Ele citou
que atualmente há limite para
taxas do crédito consignado para
aposentados e pensionistas, para
o microcrédito e para o crédito
habitacional. Mas essa é a pri-
meira vez que o BC limita juros
para o crédito livre, que são
modalidades de crédito em que
os bancos têm autonomia para
emprestar o dinheiro captado no
mercado e definir as taxas de
juros cobradas dos clientes. Até
então, os limites de juros eram
para o crédito direcionado (em-
préstimos com regras definidas
pelo governo, destinados, basi-
camente, aos setores habitacio-
nal, rural, de infraestrutura e ao
microcrédito).

No início deste mês, o pre-
sidente do Banco Central, Ro-
berto Campos Neto, antecipou
que anunciaria um projeto
para redesenhar o cheque espe-
cial. Em audiência na Comissão
de Finanças e Tributação da Câ-
mara dos Deputados, Campos
Neto classificou o cheque espe-
cial como “um produto muito
regressivo”, com peso maior de
juros sobre quem tem menor
renda. (Agencia Brasil)

Depois de uma sequência
de recordes, a moeda norte-
americana caiu pela primeira
vez em cinco sessões. O dólar
comercial fechou a quinta-fei-
ra (28) vendido a R$ 4,216,
com recuo de R$ 0,043 (-
1%). Na quarta-feira (27), a
divisa tinha fechado em R$
4,259, o maior valor nominal
(sem a inflação) desde a cria-
ção do real.

Três fatores contribuíram
para a queda do dólar. O pri-
meiro foi o feriado de ação de
graças nos Estados Unidos, que
desinflou as pressões interna-
cionais das últimas semanas
sobre o dólar. O segundo foi a
intervenção do Banco Central,
que voltou a vender dólares das
reservas internacionais pelo
quarto dia seguido.

O terceiro fator que propi-
ciou o recuo da moeda foi a
revisão, pelo Ministério da
Economia, do saldo da balança
comercial – diferença entre
exportações e importações –

Dólar cai pela
primeira vez em

cinco sessões e fecha
em R$ 4,21

em novembro. Citando um
“evento atípico”, a Secretaria
de Comércio Exterior revisou
as exportações acumuladas
neste mês de US$ 9,6 bilhões
para US$ 13,498 bilhões.

Com a revisão das expor-
tações, a balança comercial
saltou de déficit de US$ 1,099
bilhão para superávit de US$
2,717 bilhões em novembro.
Os dados das importações não
foram revisados. A melhora no
saldo da balança comercial in-
dica que mais dólares entraram
no Brasil neste mês, diminuin-
do as pressões sobre o câmbio.

No mercado de ações, o dia
foi marcado pela recuperação.
O índice Ibovespa, da B3, fe-
chou a sessão aos 108.165,
com alta de 0,42%. Essa foi
a segunda alta consecutiva do
indicador, que subiu apesar da
queda de ações de bancos após
o anúncio do Banco Central de
limitar os juros do cheque es-
pecial a 8% ao mês. (Agencia
Brasil)

Oito em cada dez brasileiros devem
fazer compras na Black Friday

A cada dez brasileiros, oito
pretendem ir às compras nesta
edição da Black Friday nesta
sexta-feira (29). De acordo com
o Instituto Locomotiva, que en-
trevistou 1.770 pessoas entre os
dias 1 e 9 de novembro, a expec-
tativa é que 130 milhões de
adultos adquiram algum produ-
to, em todo o país.

O estudo destaca, ainda, da-
dos específicos sobre grupos
populacionais. No caso das clas-
ses D e E, 86% pretendem apro-
veitar a ação promocional para
comprar. Entre pessoas da clas-
se C, a intenção de compra é se-
melhante (77%). A margem de
erro da pesquisa é de 2,4 pontos
percentuais.

Na opinião das pessoas en-
trevistadas para a pesquisa, os
eletrônicos são os itens que mais
valem a pena serem comprados
na data. Os descontos aplicados
em compras de celulares e ele-
trodomésticos também são
aguardados. 

O público consultado aposta
ainda em boas oportunidades
para compra de móveis e calça-
dos. As roupas e os produtos de
beleza são objeto de desejo,
principalmente, entre pessoas
com renda mais baixa. 

O mesmo ocorre com livros

e artigos de papelaria e calçados.
Quando o assunto é mobiliá-

rio, mais da metade (54%) das
pessoas de classes D e E acredi-
tam que vale a pena esperar pela
Black Friday para fazer compras,
enquanto somente 24% das clas-
ses A e B têm a mesma visão. Em
relação aos eletroeletrônicos, as
porcentagens são, respectiva-
mente, de 59% e 43%.

Honestidade nas vendas
Fechar negócios com preços

mais em conta é a promessa da
data que se consolidou nos Esta-
dos Unidos a partir de 1980. No
Brasil, a Black Friday foi se po-
pularizando somente a partir de
2010. Conforme destaca o Insti-
tuto Locomotiva, no ano passa-
do, foi registrado um recorde de
vendas em território brasileiro.

O presidente do instituto, 
Renato Meirelles, afirma que o
ápice no volume de comerciali-
zação deve ser superado este ano.
Segundo ele, o consumidor vem
aumentando sua vigilância para
identificar “maquiagens de des-
conto”, isto é, situações em que
as lojas acabam induzindo os cli-
entes a adquirir os produtos por
um preço maior do que o anun-
ciado. Órgãos de defesa do con-
sumidor, como o Fundação de

Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon) alertam para outras
práticas, como a de lojas que de-
finem valor de frete elevado, os
cancelamentos injustificados da
compra e o acesso a sites frau-
dulentos.

“A Black Friday entrou de
forma tímida, com poucas lojas
de varejo atuando. Tivemos um
processo, após o sucesso dos
anos anteriores, de algumas em-
presas não estarem oferecendo 
realmente os descontos que po-
diam oferecer. Houve uma forte
reação dos consumidores e te-
remos agora um consumidor
muito mais atento, mas com uma
expectativa maior”, avaliou. Se-
gundo ele, a maioria dos entre-
vistados da pesquisa está com-
parando preços dos produtos
desejados há mais de um mês.

Para Meirelles, o desafio dos
comerciantes será garantir um
bom desempenho agora sem pre-
judicar as vendas de final do ano.
Uma alternativa, recomendou, se-
riam incentivos para que o cliente
volte à comprar em dezembro. 

“O grande desafio que
lojistas terão é garantir que as
vendas da Black Friday não atra-
palhem as vendas do Natal.
Como são duas datas muito for-
tes do calendário varejista, mui-

tas pessoas antecipam compras
do Natal durante a Black Friday.
O lojista deve atrair e oferecer
algo em troca na próxima com-
pra. Desse jeito, a Black
Friday  passa a ser aliada e não
concorrente [do Natal]”, disse.

Direito do consumidor
A equipe do Procon no esta-

do de São Paulo estará de  plan-
tão para atender as demandas re-
lativas à Black Friday. Caso iden-
tifique algo irregular, o consu-
midor, a partir de hoje, pode re-
gistrar reclamações através
do site e do aplicativo de
celular, em qualquer horário. O
download do aplicativo pode ser
feito por meio do Play Store 
e App Store (Apple).

Pelo telefone 151, o  Pro-
con-SP também oferece orien-
tações sobre as compras. O ser-
viço foi iniciado na manhã
desta quinta-feira e estará dispo-
nível até as 2h da madrugada de
amanhã. O outro turno compre-
ende o período de 6h às 22h
desta sexta-feira. Nessa edição
da Black Friday as reclamações
apresentadas pelos consumido-
res serão encaminhadas para os
fornecedores, que terão dez dias
para responder aos questiona-
mentos. (Agencia Brasil)

A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) que investiga o
derramamento de óleo nas prai-
as brasileiras aprovou  na quin-
ta-feira (28) requerimentos para
ter acesso a documentos refe-
rentes às investigações da Polí-
cia Federal e da Marinha sobre
as manchas de petróleo. O cole-
giado, instalado na quarta-feira
(27), também quer ouvir minis-
tros e outras autoridades para
saber que as medidas estão sen-
do adotadas para acabar com o
vazamento e apurar os responsá-
veis pelo crime.

“A CPI vai requerer todos os
documentos, todas as informa-
ções, sigilosas ou não, e também
vamos fazer visitas para mostrar
que o trabalho da comissão é de
colaboração, de estar junto às
investigações para que possamos
descobrir quem é o responsável
por este crime ambiental. E tam-
bém puni-los na forma da lei bra-
sileira e, no final, modificar a
legislação, para que tenhamos
uma estrutura de proteção am-
biental muito mais sólida do que
temos hoje”, disse o relator da
CPI, deputado João Campos
(PSB-PE).

Requerimentos
Na reunião de quinta-feira,

foram aprovados 20 requerimen-
tos para solicitar informações,
realizar audiências públicas e
convites a autoridades para com-
parecimento à comissão. Entre
os convidados aprovados, estão
os  ministros do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, da Saúde, Luis
Henrique Mandetta, e da Defe-

CPI do Óleo quer
acesso a documentos
e ouvir autoridades

sa, Fernando Azevedo e Silva.
Também foram aprovados

convites para ouvir dirigentes da
Marinha, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis  (Iba-
ma), do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBIO), do Greenpeace
e da Polícia Federal e especia-
listas como oceanógrafos, bió-
logos, geólogos e químicos.

A próxima reunião da CPI
está marcada para terça-feira
(3), mas ainda não há datas para
a realização das audiências.

“A previsão é que ocorram,
no mínimo, duas reuniões por
semana, no início, começan-
do pelos especialistas, para
conhecer todas as teses que as
universidades têm levantado,
que os departamentos de oce-
anografia têm construído. Va-
mos fazer uma visita externa
no mês de dezembro”, disse o
relator.

Manchas
As primeiras manchas de

óleo apareceram no litoral da
Paraíba no fim de agosto. A
substância atingiu trechos de
praias em nove estados do Nor-
deste e já foram detectados frag-
mentos de óleo cru em praias
dos estados do Espírito Santo e
do Rio de Janeiro, na Região
Sudeste.

Até o momento a origem do
óleo não foi identificada. O im-
pacto da contaminação para a
saúde humana e a economia das
cidades litorâneas ainda é incal-
culável. (Agencia Brasil)
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Real Time Sports S.A.
CNPJ/MF nº 21.448.508/0001-27 - NIRE 35300473205 - Aviso de Extravio de Livro Societário

Real Time Sports S.A. (denominação anterior - Latin Sports S.A.), com sede na Avenida José Lopez Lazaro, 399A, 
Presidente Altino, Osasco/SP, CEP 06210-030, CNPJ/MF nº 21.448.508/0001-27, e com seus atos constitutivos arqui-
vados na JUCESP NIRE 35300473205, comunica o extravio do Livro de Registro de Ações Nominativas, com nº de 
Ordem 01, sendo o local da ocorrência incerto e não sabido, impossibilitando descrever as circunstâncias que resulta-
ram no fato ou como, quando e onde ocorreu o extravio, apenas podendo dizer que o livro foi visto, pela última vez, no 
arquivo mantido na sede da companhia. Osasco, 18/11/2019. Tulio Capeline Landin – Diretor. (28, 29 e 30/11/2019)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1122476-87.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Galhardo
Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÔNICA CHOI, Brasileiro, Solteira, Comerciante, RG
26.893.150-1, CPF 248.933.638-08, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Fundação de Rotarianos de São Paulo, CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio
Rio Branco - Unidade Higienópolis), objetivando o recebimento de R$ 218.208,54 (Novembro/2018),
representada por 02 instrumentos particulares de confissão de dívida nº 13.563 e nº 13.564, firmado entre as
partes em 07/01/2016. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, a fluir após o prazo do presente edital, pagar
a dívida acima, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios
da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido
inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). No prazo para embargos, de 15 dias após o prazo do
presente edital, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) executado(a) valer-se
do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se- ão os atos executivos, nos termos do
art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º,
do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC).
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 19 de novembro de 2019.

28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 1007531-66.2018.8.26.0010 Classe: Assunto:
Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Edifício Soberano
Executado: Mário Raul Zanettin EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007531-
66.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de
São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MÁRIO
RAUL ZANETTIN, Brasileiro, Divorciado, Dentista, RG 3733768, CPF 091.724.918-68, com endereço à Rua
Doutor Milton Pereira, 52, Vila Oliveira, CEP 08790-400, Mogi das Cruzes - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Soberano, alegando em síntese: ser
credor do executado, da importância de R$ 7.879,66 (jun/2019), decorrente de despesas de condomínio.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação, para em três dias, pagar o
débito, que fluirá automaticamente do prazo do edital, sob pena de serem penhorados livremente tantos bens
quantos bastem para a garantia da execução. Fixado em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado,
os honorários advocatícios. Paga a dívida no tríduo acima indicado, os honorários serão reduzidos pela
metade. Poderá o devedor, querendo, apresentar defesa, sob a forma de embargos, no prazo de 15 (quinze)
dias, que começará a correr a partir de sua primeira publicação. No prazo dos embargos, poderá o executado
reconhecer o crédito do exequente e, depositando o valor correspondente a 30% daquele cobrado em execução,
inclusive custas e honorários de advogado poderá requerer o pagamento do restante em até 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. E a intimação do bloqueio BACENJUD
em 17/06/2019, no valor de R$2.969,02. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019. 28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017252-63.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Exito Negócios e Imóveis Ltda, CNPJ:
07.119.509/0001-05 (na pessoa de seu representante legal Sra. Alciane Vitor de Barros Makhoul CPF:
888.254.934-87), que Condomínio Edifício Leblon, CNPJ: 69.275.113/0001-04 ajuizou Ação de Execução de
Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 53.572,28 (Outubro/2018), representada por débitos
condominiais vencidos. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que
no prazo de 03 dias, 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 seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Estando a executada em lugar ignorado, foi
determinada a intimação por edital da penhora realizada sobre o apartamento nº 171, localizado no 17º andar
do Condomínio Edifício Leblon, situado à Rua Santa nº 92, Vila Mascote - São Paulo/SP, objeto da matrícula
nº 114.280 do 8º CRI/SP, para que no prazo de 15 dias, ofereça impugnação. Ambos os prazos a fluírem após
os 20 dias supra. Decorridos os prazos e no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2019. 28 e 29/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0008554-
36.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Condomínio Exequente: Condomínio Edifício
Vivace Club Executado: Alan Tadeu Vieira da Silva e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0008554-36.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional
VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ALAN TADEU VIEIRA DA SILVA, RG 28.278.861-X, CPF 181.642.838-86, e VIVIANE DE OLIVEIRA RUIZ,
RG 41.558.342-1, CPF 321.921.808-37 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Condomínio Edifício Vivace Club. 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$ 40.043,88,
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 21 de novembro de 2019. 28 e 29/11

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036408-76.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME
SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELOISA DE FATIMA DALLAGASSA
STELMACHUK, Brasileiro, CPF 024.315.389-90, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
ANEAS,CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis), alegando em síntese que
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 34.263,60 (Abril/2014),
representada pelo instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes em 21/01/2011.
Estando a executada em lugar incerto e naõ sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03
dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias
supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade,
e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer
que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros
de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2019. 28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1131284-81.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA
PIMENTA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DISNEP CONFECCOES LTDA (CNPJ n.º 74.564.535/0001-
21) que SOUEID COMERCIAL E INDUSTRIAL EIREL, lhe ajuizou uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, objetivando Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para que seja declarada a inexistência da relação jurídica
entre Autora e Rés, bem como nulo e inexigível o valor total de R$ 11.576,92 (R$ 5.773,06 + R$ 5.803,86),
consubstanciado no boleto indevidamente emitido pela Ré, a ser definitivamente cancelado e baixado do
sistema de cobrança da Ré e do Banco emissor. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste
o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2019. 28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0001247-14.2015.8.26.0156 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
- Alienação Fiduciária Requerente: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A Requerido: Joaquim
Pinto Edital de Citação. Prazo 30 dias. Proc. 0001247-14.2015.8.26.0156. O Dr. Lucas Campos de Souza, Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro/SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Joaquim Pinto (RG:
13166932 e CPF: 375.739.696-00) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma
ação de Busca e Apreensão relativo a Automóvel marca VW, modelo Polo 1.6, ano 2008/2009, cor Preto,
combustível GASOLINA, placa EAO9862, chassi 9BWAB09N59P008926. Apreendido o bem, e estando o réu,
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 30 dias supra, requerer
a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio
do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após
os 30 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cruzeiro, aos 29 de outubro de 2019. 28 e 29/11

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo 1059900-58.2018.8.26.0100. O Dr. Fernando Henrique de
Oliveira Biolcati, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a
Marcello Augusto Siciliano Falco CPF: 116.012.748-40, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ:
61.370.094/0001- 85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 128.374,29 (Maio/2018), representada por
02 instrumentos particulares de confissão de dívida firmado entre as partes em 06/11/2017. Estando o executado
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 30 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 12/09/2019. 28 e 29/11

Edital de Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1006937-84.2017.8.26.0625. A Dra. RITA DE CASSIA SPASINI DE
SOUZA LEMOS, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Taubaté /SP, na forma da lei, etc... Faz saber
a ADRIANA ANDREIA DE ALMEIDA PEDROSA (CPF/MF n° 084.440.098-06 e RG nº 194873572 - SP) que
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão  relativo a
um veículo marca GENERAL MOTORS, modelo CAPTIVA AWD 3.6 V6, ano fab./mod. 2008 / combustível
GASOLINA, cor PRETA, chassi 3GNDL63769S594837, placa EIK3611, RENAVAM 000144078708".
Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias,
a fluir após os 30 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade
e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04),
podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 30 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia.
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o edital afixado e publicado nos termos da lei. Taubaté, 13/11/19. 28 e 29/11
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0027083-21.2019.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo
Campanhã, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber A
IBRATEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO CRISTÃ, CNPJ: 05.025.431/0001-
26 (na pessoa de seu representante legal), que MAOL EMPREENDIMENTOS S/C LTDA CNPJ: 04.657.617/
0001-35 ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado com Cobrança (Processo nº 1103734-
87.2013.8.26.0100), sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 64.134,00
(Abril/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%
(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, 29
de julho de 2019. 28 e 29/11

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

Rerratificação do Edital de Convocação
Por meio deste novo edital de convocação, a Apsen Farmacêutica S.A. (“Companhia”) informa ao seus Acionistas a rerratificação do Edital de Convocação
publicado nos dias 20, 22 e 23 de novembro de 2019, para inclusão de uma nova matéria na Ordem do Dia, conforme ficará abaixo consignado. Diante disso, os 
Acionistas da Companhia ficam convocados a reunir-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) a declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionista da Companhia; e (f) a aprovação de garantias
exigidas pelo BNDES e outra instituição financeira para contratação de financiamento pela Companhia. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na
sede social da Companhia, na forma do Artigo 135, §3º da Lei 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, 26 de novembro de 2019. Renato
Spallicci - Diretor Presidente; Renata Farias Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS - PROCESSO Nº 1008962-95.2014.8.26.0004. O MM JUIZ DE 
DIREITO DR JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO, DA 1ª VARA CIVEL DO FORO REGIONAL 
IV LAPA, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER A PRIME COMERCIO DE 
CEREAIS LTDA, PESSOA JURIDICA CNPJ 16 707 313/0001-1 e a todos quantos o presente edital ver, 
do mesmo tiverem conhecimento ou a quem interessar possa, notadamente, que o BANCO SANTANDER 
DO BRASIL lhe ajuizou uma de Ação de Cobrança, processo nº 1008962-95.2014.8.26.0004, proveniente 
de um débito oriundo de Contrato nº 0005027617672001694, pelo qual o banco requerente adiantou o 

Não sendo contestada a ação será considerada revel e para que chegue ao conhecimento de todos e 

                              B 28 e 29/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035672-05.2010.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jacqueline Pereira Norbeato, que por parte 
da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-SP., lhe foi ajuizada uma Ação de 
Resolução Contratual c.c. Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos com Pedido de 
Antecipação de Tutela, pelo procedimento Comum, tendo como corréu Henrique Nelson Norbeato, 
relativo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Igarape da Bela 
Aurora, nº 395, apartamento 13-C, o qual integra o Conjunto Habitacional “Inácio Monteiro I”; eis que 

e deixaram de pagar as prestações combinadas. Nestas condições, ajuizada a presente ação, foi 

da posse, condenando-se os réus em perdas e danos, consubstanciados na perda das prestações 
pagas até o momento; ao pagamento de indenização pelo tempo que usaram, gozaram e usufruíram do 
imóvel, custas e demais cominações de direito. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a 

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

na forma da lei. NADA MAIS

2ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera
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Processo 1007369-71.2018.8.26.0010 - Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges - M.C.R.A.C. 
- - M.A.C. - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007369-71.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). JANAINA 
RODRIGUES EGEA URIBE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS que Maria Cristina 
Reszecki Alves Cruz e Marcelo Alves Cruz, ingressaram em Juízo visando Alteração do Regime de Bens da Comunhão 
Parcial de Bens, para o Regime da Separação de Bens, na forma da Lei. Para conhecimentos de eventuais interessados 
na lide,foi determinada a expedição de edital,com prazo de 30dias,a contar da publicação no Órgão Oficial,nos termos e 
para os fins do artigo 734,§ 1º do CPC, o qual,por extrato,será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de agosto de 2019.                                                                                     [28,29] 

ARINOX COMERCIAL LTDA - CNPJ/MF Nº 03.025.815/0001-13  -  NIRE Nº 35.215.244.094
CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS. Ricardo da Costa Gomes, administrador da Sociedade, nos termos do Artigo
1.152, § 3º do Código Civil, convoca os sócios e eventuais terceiros interessados a se reunirem no dia 05/12/2019, às
10h, Rua Visconde de Parnaíba, 1464, Bairro Mooca, em SP/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1. Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico, referentes ao exercício 2018; 2. Deliberar sobre
a prestação de contas do administrador; 3. Distribuição de lucros intermediários do exercício 2019, no valor máximo de
R$ 200.000,00; 4. Outros assuntos. Os quóruns de instalação e deliberação observarão o disposto no Código Civil e no
Contrato Social da Sociedade. São Paulo, 25/11/2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 0131997-65.2007.8.26.0001 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) BRAZ COLMAN JOSE M. DA 
PENHA NÉRI, CNPJ ignorado que foi julgado procedente ação pelo Procedimento Comum movida por Condomínio Residencial Porto Seguro, estando 
em fase de Cumprimento de Sentença em que pende de intimação o executado do início da presente fase objetivando a quantia de R$ 343.649,43  
(Nov-2018), bem como do arresto da quantia de R$ 191.552,27 proveniente da arrematação havida no Juízo da 7ª Vara Cível do Foro de Santana nos autos 
nº 0108090-95.2006. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO 

                   B 28 e 29/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005935-51.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a SIRLEIDE ALVES DA SILVA, CPF 524.334.714-00, bem como para cientificar a Sérgio 
Alexandre Pires Camargo, que nos autos da ação de Cobrança, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
ajuizada por Condomínio Edifício Spazio Vitae, procedeu-se a penhora sobre o apartamento nº 172, localizado 
no 17º pavimento do Edifício Bosco - Bloco II, integrante do Condomínio Spazio Vitae, situado na Av. Bosque 
da Saúde nº 782, Saúde, 21º subdistrito, com a área total de 143,22m², matricula nº 153.542 do 14º CRI/SP. 
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO da Penhora por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem nos próprios autos impugnação, na ausência dos 
quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado, na forma da 
Lei. NADA MAIS. 
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Cyrela São Paulo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF Nº 07.960.892/0001-11 - NIRE 35.220.613.728

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 13.11.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença. 
totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Levi Zylberman. Deliberações 
aprovadas. 1. Redução do capital em R$ 1.585.000,00, por serem considerados excessivos, mediante o cancelamen-
to de 1.585.000 quotas do capital social, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 1.268.000 quotas da Cyrela Bra-
zil Realty S/A Empreendimentos e Participações, e 317.000 quotas da Magik LZ Empreendimentos Imo-
biliários Ltda, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo será restituído às Quotistas em moeda cor-
rente nacional. Desta forma o capital social passa de R$6.952.330,00 para R$ 5.367.330,00, dividido em 5.367.330 
quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
13.11.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickelberg e Sandra 
Esthy Attié Petzenbaum; Magik LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda por Levi Zylberman.

Cyrela Magiklz Oiticica Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 10.982.471/0001-04 - NIRE 35.223.468.605

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 13.11.2019, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença. to-
talidade do capital. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Levi Zylberman. Deliberações aprovadas. 
1. Redução do capital social em R$ 847.497,00, sendo R$ 147.497,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 
700.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 847.497,00 quotas do capital social, com 
valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 677.998 quotas da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participa-
ções, e 169.499 quotas da Magik LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda, o valor das quotas canceladas a título 
de capital excessivo será restituído às Quotistas em moeda corrente nacional. Desta forma o capital social passa de 
R$ 925.781,00 para R$ 78.284,00 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Nada 
mais. São Paulo, 13.11.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickel-
berg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum; Magik LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda por Levi Zylberman.

M.A.R. BARI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. - CNPJ/MF: 30.659.127/0001-88 - NIRE: 35235271551 - Ata de Reunião 
de Sócios realizada em 25 de novembro de 2019 - Data, Horário e Local: em 25/11/2019, às 09h, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 
1340, conjunto 21, 2º andar, CEP 04548-004. Convocação e Presença: dispensada a convocação, dada a presença da totalidade dos 
sócios representantes do capital social, conforme disposto no artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/02, quais sejam: Benx Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (“Benx”), com sede em São Paulo/SP, CNPJ 10.308.689/0001-70, neste ato representada por seus Administradores, 
Carlos Alberto Bueno Netto, RG 29.418.034-5, CPF 293.661.498-80; e Luciano Sérgio Amaral Alves, RG 2.738.750 SSP/BA, CPF 
297.352.545-49, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP; Borgonha Participações S.A. (“Borgonha”), com sede em 
São Paulo/SP, CNPJ 26.589.860/0001-04, neste ato representada por seus Diretores Guilherme Von Nielander Bueno Netto, RG 
44.290.857-X-SSP/SP, CPF 311.265.448-09, e Ricardo de Sousa Gayoso e Almendra, RG 24.125.056 SSP-SP, CPF 273.621.808-61, 
ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP; e BNI Empreendimentos e Participações S.A. (“BNI”), com sede em São Paulo/SP, 
CNPJ 08.113.807/0001-42, neste ato representada por seu Diretor, Adalberto Bueno Netto, RG 3.870.126 SSP/SP, CPF 703.650.678-
49, residente e domiciliado em São Paulo-SP. Mesa: Sr. Carlos Alberto Bueno Netto - Presidente, Luciano Sérgio Amaral Alves - Secretário. 
Ordem do dia: (i) deliberar acerca da redução do capital social da Sociedade na forma do artigo 1.082, II do Código Civil; (ii) deliberar 
acerca da forma de restituição do valor das quotas as Sócias. Deliberações: Aprovadas e por unanimidade: (i) redução do capital social 
da Sociedade, de R$ 10.323.340,00 para R$ 7.323.340,00, com uma redução efetiva de R$ 3.000.00,00, mediante o cancelamento 
de 3.000.000 quotas. (ii) Aprovar o pagamento do reembolso das quotas à sócia BNI, em dinheiro, no de valor de R$ 300.000,00, 
restituição que será feita em parcelas até 31/12/2019, de acordo com a disponibilidade de caixa da sociedade. (iii) Aprovar o pagamento 
do reembolso das quotas à sócia Benx, em dinheiro, no de valor de R$ 300.000,00, restituição que será feita em parcelas até 31/12/2019, 
de acordo com a disponibilidade de caixa da sociedade. (iv) Aprovar o pagamento do reembolso das quotas à sócia Borgonha, em 
dinheiro, no de valor de R$ 2.400.000,00, restituição que será feita em parcelas até 31/12/2019, de acordo com a disponibilidade de 
caixa da sociedade. (v) As sócias quotistas promoverão a publicação da presente ata no DOE/SP, em jornal de grande circulação e a 
sua averbação no Registro Público de Empresas Mercantis, para que se produzam os devidos efeitos legais (artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 
3º da Lei 10.406/2002). Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes. Assinaturas: sócias: Benx Empreendimentos Imobiliários Ltda., Borgonha Participações S.A., e BNI 
Empreendimentos e Participações S.A. Carlos Alberto Bueno Netto - Presidente; Luciano Sérgio Amaral Alves - Secretário.

Banco Central venderá mais
US$ 7,5 bi das reservas em dezembro
Depois de leiloar US$ 34,4

bilhões das reservas internacio-
nais nos últimos meses, o Banco
Central (BC) venderá mais US$
7,5 bilhões no mercado à vista
em dezembro. O anúncio foi fei-
to  na quinta-feira (28) pela auto-
ridade monetária após o fecha-
mento dos mercados.

Com impacto nulo sobre o
câmbio, os leilões não estão re-
lacionados às intervenções que
o BC tem feito nesta semana para
conter a alta do dólar. A venda
direta de dólares das reservas
representa um novo modelo de
intervenção cambial com reflexos
na política fiscal, ao reduzir os
juros da dívida pública e ajudar
a segurar o endividamento do
governo em momentos de dólar
alto.

O dinheiro será usado para
rolar (renovar) contratos de swap

cambial tradicional (venda de
dólares no mercado futuro) que
vencem em fevereiro. Um dos
principais instrumentos do país
contra choques externos na eco-
nomia, as reservas internacio-
nais estão atualmente em US$
370,1 bilhões. No fim de agosto,
quando o governo adotou a
nova política, as reservas esta-
vam em US$ 388 bilhões.

Compradores comuns não
podem adquirir dólares das re-
servas internacionais. Esse tipo
de operação está restrito a
dealers  – grandes bancos e
corretoras autorizados pelo BC
para atender à demanda de dó-
lares por grandes empresas e
outras instituições financeiras.

Novo modelo
Até o fim de agosto, em mo-

mentos de alta da moeda norte-

americana, a autoridade mone-
tária leiloava contratos de swap
cambial tradicional, que equiva-
lem à venda de dólares no mer-
cado futuro. Feitas em reais, es-
sas operações não afetam as re-
servas internacionais, mas têm
impacto na posição cambial do
BC e aumentam os juros da dívi-
da pública.

Agora, o BC atua de manei-
ra diferente. Venderá dólares no
mercado à vista e, ao mesmo
tempo, comprará o mesmo valor
em contratos de swap cambial
reverso, que funcionam como
compra de divisa no mercado
futuro. Caso a demanda por dó-
lares à vista fique abaixo desse
valor, a autoridade monetária
completará a operação com con-
tratos de swap tradicional.

Ao justificar a medida, o BC
explicou que os swaps cambiais

tradicionais são demandados por
investidores que querem se pro-
teger da volatilidade no câmbio,
mas que uma parte do mercado
está demandando dólares à vista
por causa da situação econômi-
ca. A nova política tem
consequências fiscais porque, ao
vender menos swaps  tradicionais
e mais dólares das reservas exter-
nas, o governo paga menos juros
da dívida pública federal.

Nesta quinta-feira, o dólar co-
mercial fechou o dia vendido a R$
4,216, com queda de 1%. Depois
de bater recorde nos últimos dias,
em meio a tensões políticas no
Brasil e em outros países da Amé-
rica Latina e à guerra comercial
entre Estados Unidos e China, a
moeda norte-americana interrom-
peu a alta, num movimento de alí-
vio no mercado financeiro. (Agen-
cia Brasil)

Fraudes vão cair para zero com ID
estudantil, diz ministro

O ministro da Educação,
Abraham Weintraub, disse na
quinta-feira (28) que acredita que
as fraudes envolvendo
carteirinhas de estudantes vão
“cair para zero” com a nova com
carteira estudantil digital, a ID
Estudantil. “A redução da frau-
de vai ser vertiginosa, não vai
dar para fraudar mais com
carteirinha digital”, afirmou em
entrevista ao programa Revista
Brasil , da Rádio Nacional.

Para obter o documento é
necessário, antes de tudo, que a
instituição de ensino à qual o
estudante está vinculado insira
os dados do aluno no Sistema
Educacional Brasileiro, do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Até quarta-feira

(27), mais de 2 mil instituições
de educação básica e 408 de edu-
cação superior já haviam cadas-
trado seus estudantes. Ao todo,
mais de 1 milhão de estudantes
estão cadastrados para obter a
ID.

Após ser cadastrado, o es-
tudante precisa, então, baixar o
aplicativo ID Estudantil no ce-
lular e fazer o cadastro pessoal.

O Ministério da Educação
(MEC) informou, na segunda-
feira (25), que fará cruzamento
dos dados fornecidos por meio
de aplicativos com as informa-
ções da Carteira Nacional de
Habilitação e, no caso de estu-
dantes que não têm CNH, com
os dados fornecidos para o do-
cumento de identidade (RG).

No caso de estudantes me-

nores de idade, será necessária
a autorização de um responsá-
vel legal, que deverá instalar o
ID Estudantil no celular para,
então, fazer o cadastro no qual
informa os dados do menor.

Acesso à internet
O ministro destacou ainda,

na entrevista à Rádio Nacional,
que a partir do ano que vem, irá
ampliar o acesso à internet em
escolas urbanas e rurais. Segun-
do ele, as escolas conectadas
facilitarão também a emissão da
carteirinha digital: “Basta estar
na escola, pedir para acessar o
wi-fi da escola e baixar a
carteirinha estudantil digital sem
gastar um tostão”, aconselha.

O estudante que solicitar a
carteira digital terá que consen-

tir com o compartilhamento dos
dados cadastrais e pessoais com
o MEC para subsidiar o Sistema
Educacional Brasileiro — o novo
banco de dados nacional dos alu-
nos, a ser criado e mantido pela
pasta.

O ministério poderá usar es-
sas informações apenas para for-
mulação, implementação, execu-
ção, avaliação e monitoramento de
políticas públicas. O sigilo dos
dados pessoais deve ser garanti-
do sempre que possível.

A ID Estudantil é voltada para
todos os estudantes, desde a edu-
cação básica até a pós-graduação.
O documento permite o pagamen-
to de meia-entrada em shows,
apresentações de teatro e outros
eventos culturais. (Agencia Bra-
sil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1039458-71.2018.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 24ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Claudio Antonio Marquesi,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) 
Faz saber a Fabio Moreira Turetta CPF 043.895.128-03, que 
Sonia Alonso do Nascimento ajuizou ação comum, para co-
brança de R$75.497,25 (maio/18), referente à hospedagem no 
flat da autora à rua Haddock Lobo 807, apto. 116- Cerqueira 
César/SP, devidamente atualizado e acrescido das custas e 
despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando o 
réu em lugar ignorado, expedese edital para que em 15 dias a 
fluir do prazo supra, conteste a ação ou peça a purgação da 
mora, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nes-
ta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019.      [28,29]  

LEILÃO DE ARTE
Roberto Fernando Leite Castelli
(Leiloeiro Oficial Jucesp 193)

Comunica o Leilão de Arte a ser realizado nos dias
03, 04, 05/12/2019 às 20h15 e 06/12/2019 às 19h00. 

à Rua Colombia, 157 - Jd. América - SP/SP.

Infs: (21) 99961-3445 /99989-2554 / 99124-0244

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDI-
DO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE PARTUINA BUENO, 
REQUERIDO POR KALED MOHAMAD MOURAD-PROCES-
SO Nº1014049-02.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I 
- Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Salvador Filardi, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 22/05/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
PARTUINA BUENO, CPF 678.743.638-68, declarando-o(a) 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Kaled Mohamad Mourad. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, 
e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2019.         [29,09] 

SAN MICHELE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - EIRELI - CNPJ: 04.640.541/0001-35
Demonstrações Financeiras - Exercícios fi ndos em 2018 e 2017 - (Em Reais)

Balanço patrimonial Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

A Diretoria
Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira

TC-CRC 1SP 180.662/O-1

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

ATIVO 2018 2017
Circulante 87.864.442 67.463.580
Caixa e Bancos 1.597.261  10.155.791 
Aplicações Financeiras 73.838.471  40.846.064 
Contas a Receber 11.727.575  16.389.766 
Estoques - -
Adiantamentos Diversos 701.135  71.959 
Não-circulante 47.895.752  50.483.945
Créditos com partes relacionadas -  399.365 
Depósitos Judiciais 220.193  175.903 
Propriedade para Investimento 44.159.053  46.201.272 
Imobilizado 3.516.506  3.707.405 
Total ativo 135.760.194 117.947.525

PASSIVO 2018 2017
Circulante 1.534.420  1.337.229
Fornecedores 441.633  63.814 
Obrigações Sociais 58.723  45.241 
Obrigações Tributárias 983.948  1.187.885 
Provisão para Férias e Encargos 50.116  40.289 
Adiantamentos de terceiros - -
Não-circulante 2.679.803  4.033.643
Débitos com partes relacionadas 121.400  335.707 
Resultado exercícios futuros 2.558.403  3.697.936 
Patrimônio líquido 131.545.971  112.576.653
Capital Social 43.430.592  43.430.592 
Reservas de Lucros  62.334.254  35.721.423 
Resultado do Exercício 25.781.125  33.424.638 
Total passivo + patrimônio líquido 135.760.194  117.947.525

Atividades Operacionais 2018
Lucro líquido do exercício 25.781.125 
Depreciações 2.248.170 
Baixa de créditos com partes relacionadas (954.475)
Ajuste de exercícios anteriores (2.461.808) 
Caixa operacional antes dos
 movimentos do capital de giro 24.613.012 
Aumento em outros créditos 3.988.725 
Redução (Aumento) de credores diversos no país (190.455) 
Redução (Aumento) de passivos fi scais e previdenciários 387.646 
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais  28.798.928 
Atividades de Financiamentos
Distribuição de Lucros (4.350.000) 
Aquisições de ativo imobilizado (15.051) 
 (4.365.051)
Caixa Gerado (Aplicado) no Exercício 24.433.877 
Aumento (Diminuição) líquida
 no caixa e equivalentes 24.433.877 
Caixa e equivalentes no início do período 51.001.855 
Caixa e equivalentes no fi nal do período 75.435.732

Demonstração do Resultado 2018 2017
Receita de locação de Imóveis 38.246.894  40.182.279 
(-) Gastos com Pessoal (889.097)  (764.921)
(-) Gastos Administrativos (10.397.514)  (6.448.517) 
 26.960.283  32.968.841 
Demais Receitas Operacionais 10.641  524 
Receitas Financeiras Líquidas 4.248.457  7.528.487 
Resultado antes dos impostos 31.219.381  40.497.852 
(-) Provisão para IRPJ e CSLL (5.438.256)  (7.073.214)
Resultado Líquido do Ano 25.781.125  33.424.638 
Número de cotas 43.430.592  43.430.592 
Resultado líquido por cota (Em R$) 0,59  0,77

 Capital Reservas Resultado
Descrição Social de Lucros do Exercício Soma
Saldos em 31.12.2017 43.430.592  35.721.423  33.424.638  112.576.653 
Transferências  33.424.638  (33.424.638)  - 
Ajuste de Exercícios Anteriores - (2.461.808)  - (2.461.808) 
Distribuição de Lucros - (4.350.000)  - (4.350.000)
Resultado de 2018 - - 25.781.125  25.781.125 
Saldos em 31.12.2018 43.430.592  62.334.253  25.781.125  131.545.970

Apresentação das demonstrações fi nanceiras individuais: As de-
monstrações fi nanceiras foram elaboradas com base nas práticas contá-
beis emanadas pela legislação societária, incluindo as alterações introdu-
zidas pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007, e consubstanciada pe-
los pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis. Foram aplicados os pronunciamentos mandatórios para o exer-
cício de 2018. Contexto Operacional: A Sociedade teve início em 31 de 
agosto de 2001 e tem por objeto social a locação de imóveis próprios e 
compra e venda de imóveis. Sua matriz está estabelecida na cidade de São 
Paulo - SP. Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descri-
tas a seguir foram aplicadas consistentemente no exercício apresentado 
nas demonstrações fi nanceiras. a. Apuração do resultado: As receitas e 
despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência, obser-
vando-se o critério pro rata dia para as de natureza fi nanceira. b. Imobili-
zado: São registrados pelo custo de aquisição deduzidos da depreciação 
acumulada. c. Ativos e passivos: Os ativos foram demonstrados pelos 
valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as va-
riações monetárias auferidas (em base pro rata dia) e a provisão para per-
da, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os va-

lores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações 
monetárias incorridas (em base pro rata dia). d. Provisões: Uma provisão 
é reconhecida caso, em consequência de ocorrência passada, a Sociedade 
possua obrigação legal ou constituída que possibilite uma estimativa con-
fi ável e desde que seja a perda avaliada como provável. As provisões são 
determinadas descontando-se os fl uxos de caixa futuros estimados a uma 
taxa que refl ita as condições de mercado em vigor e os riscos característi-
cos do passivo. e. Imposto de renda, contribuição social e outros im-
postos: A Sociedade optou pelo regime de apuração do lucro presumido, 
o qual se subordina ao volume total de receita bruta auferida por trimestre. 
Para determinação da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídi-
ca (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) aplica-se o 
percentual de 32% sobre a receita bruta, acrescendo-se os resultados fi -
nanceiros. Os referidos tributos são calculados a alíquotas de 15%, mais 

adicional de 10% para IRPJ e 9% para a CSLL, respectivamente, sobre a 
base apurada e recolhidos de acordo com critério de caixa. As alíquotas de 
PIS e COFINS são de 0,65% e 3%, respectivamente, e incidem sobre o to-
tal de receitas. Quanto ao ISS a Sociedade está desobrigada pois, não tem 
em seu objeto social nenhum tipo de prestação de serviços que a submeta 
a tributação municipal e recolhidos de acordo com critério de caixa. f. Esti-
mativas contábeis: A elaboração de demonstrações fi nanceiras requer 
que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. A liquidação das transações que envolvam essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão 
das imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade 
revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. g. Patrimônio 
Líquido: O capital social está totalmente integralizado e as reservas estão 
constituídas de acordo com a legislação societária e normas contábeis. 
h. Lucro por cota: O Lucro básico por cota é calculado por meio do resul-
tado do exercício / período atribuível aos cotistas da Sociedade e pelas co-
tas em circulação no exercício / período. Em 31 de dezembro de 2018, não 
há fatores que representem efeitos diluídos do lucro.

GDTN Administração de Bens Próprios S.A.
C.N.P.J. nº 17.263.334/0001-50

 - Em reais

GUIOMAR DELLA TOGNA NARDINI - Diretora Presidente FLÁVIA NARDINI - Diretora Administrativa e Superintendente
MARCELO CANALLI - Contador - TC CRC1SP207057/O-4

Fornecedores a pagar   71.393   914.700   3.440   5.149 
Tributos a recolher   43.440   1.414.711   11.451   1.385.499 
Salários e encargos socias   12.579   9.705   4.940   4.463 
Outras contas a pagar   -   -   -   2.000.000 
Adiantamentos de cliente - 
Parte relacionada   62.982   96.679   -   - 

Dividendos a pagar  20.690.277   17.576.068   20.690.277   17.576.068 

Capital social   84.497.611   84.497.611   84.497.611   84.497.611 
Ajuste de avaliação 
patrimonial   39.008.026   39.008.026   39.008.026   39.008.026 

Reserva de lucros  29.499.777   19.426.179   29.499.777   19.426.180 

 153.005.414   142.931.816   153.005.414   142.931.817 

 8.672.436   8.372.650   -   - 
  20.880.671   20.011.863   20.710.108   20.971.179 

 182.558.522   171.316.329   173.715.522   163.902.996

(Em Reais)

  

 84.497.611   39.008.026   1.172.389   11.137.706   (10.092.218)  125.723.514   -   125.723.514 
Ganho de controle com partici-
pação de não controladores  8.653.062   8.653.062 

Lucro líquido do exercício  -   -   -   -   23.646.664   23.646.664   (280.412)  23.366.252 
Destinação do lucro
Reserva Legal  -   -   677.722  -  (677.722)  -   -   - 
Dividendos mínimos obrigatórios  -   -   -   -   (6.438.362)  (6.438.362)  -   (6.438.362)
Constituição de reservas - - -  6.438.362   (6.438.362)  -   -  -

 84.497.611   39.008.026   1.850.111   17.576.068   -   142.931.816   8.372.650   151.304.466 
Lucro líquido do exercício  -   -   -   -   19.187.806   19.187.806   299.786   19.487.592 
Destinação do lucro
Reserva Legal  -   -   959.390  -  (959.390)  -   -   - 
Dividendos mínimos obrigatórios  -   -   -   -   (9.114.208)  (9.114.208)  -   (9.114.208)
Constituição de reservas - - - -  9.114.208   (9.114.208)  -   - 

 84.497.611   39.008.026   2.809.502   26.690.276   -   153.005.414   8.672.436   161.677.850 

(Em Reais)

(Em Reais)

(Em Reais)

 19.487.146   23.366.252   19.187.806   23.646.664 

total  19.487.146   23.366.252   19.187.806   23.646.664 

Controladores  19.187.806   23.646.664   19.187.806   23.646.664 
Não controladores  299.786   (280.412)  -   - 

total  19.487.592   23.366.252   19.187.806   23.646.664

Resultado participação 
societária  18.898.946   25.864.010   19.271.531   26.227.705 

Despesas gerais e 
administrativas  (466.144)  (399.109)  (322.571)  (244.782)

Lucro operacional   18.432.802   25.464.901   18.948.960   25.982.923 

(Em Reais)
 

 
Lucro exercício antes 
IR e CS  19.629.770   25.929.999   19.279.492   26.163.339 

Ajustes de: Resultado de equi-
valência patrimonial  (18.898.946)  (25.864.010)  (19.271.531)  (26.227.705)
Depreciação  34.963   32.134   3.963   201 

Variação de ativo e passivo:
Tributos a recuperar  8.746   4.623   (1.150)  1.453 
Outros créditos  2.253   (2.252)  1.752   (1.752)
Partes relacionadas  170.803   -   - 
Fornecedores  (3.861)  902.655   (1.709)  1.969 
Tributos a recolher  (1.307.347)  779.588   (1.374.049)  976.179 
Adiantamento de cliente  (33.697)  60.978   -   - 
Salários e encargos  2.876   (552)  479   (36)
Outras contas a pagar  -   -   (2.000.000)  - 

operações  (394.440)  1.843.163   (3.362.753)  913.648 
IR e CS, pagos  (206.103)  (1.462.117)  (91.686)  (1.427.900)

operacionais  (600.543)  381.046   (3.454.439)  (514.252)

Aquisição de bens do ativo
imobilizado  (1.183.351)  (2.773.902)  (23.905)  (529.190)

Aumento de investimentos  -   4.259.505   -   (1.000.000)
Recebimento distribuição 
de lucros  289.000   -   289.000   - 

Recebimento juros sobre 
capital próprio  6.169.725   3.815.000   6.169.725   3.815.000 

investimentos  5.275.374   5.300.603   6.434.820   2.285.810 

Pagamento dividendos  (6.000.000)  -   (6.000.000)  - 

 (6.000.000)  -   (6.000.000)  - 

 (1.325.169)  5.681.649   (3.019.619)  1.771.558 
Caixa e equivalentes 

    5.681.649            -       4.502.641     2.731.082 
Caixa e equivalentes 

    4.356.480      5.681.649       1.483.022     4.502.641

Caixa e equivalentes
caixa   4.356.480   5.681.649   1.483.022   4.502.641 
Tributos a recuperar   1.150   9.896   1.150   - 
Juros sobre capital 
próprio a receber    -   6.169.725   -   6.169.725 
Outros créditos    -   2.253   -   1.752 
Contas a receber - partes 
relacionadas   -   170.803   -   - 

 -   170.803   -   - 

Investimentos   161.106.021   142.496.075   171.682.420   152.699.889 
Imobilizado   17.094.871   16.785.928   548.930   528.989 

 178.200.892   159.282.003   172.231.350   153.228.878

 182.558.522   171.316.329   173.715.522   163.902.996

Lucro antes IR e CS    19.629.770   25.929.999   19.279.492   26.163.339 
Imposto de renda e CS  (142.624)  (2.563.747)  (91.686)  (2.516.675)

  19.487.146   23.366.252   19.187.806   23.646.664 
Resultado atribuído aos:
Controladores   19.187.806   23.646.664   19.187.806   23.646.664 
Não controladores   299.786   (280.412)  -   - 

  19.487.592   23.366.252   19.187.806   23.646.664

FRANCO DA ROCHA CONSTRUÇÕES SPE LTDA. - CNPJ 
16.978.861/0001-89 - NIRE 35.227.027.824 - Extrato da Ata 
da Reunião de Quotistas em 01/10/2019 - 01/10/2019, às 10h, 
na sede em São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Luiz 
Roberto Coelho da Rocha, Presidente; Fernanda Mazzonetto, 
Secretária. Convocação: Dispensada. Deliberações por unani-
midade: Redução do capital social, o qual foi julgado excessivo, 
nos termos do disposto no artigo 1.082, II do Código Civil, o qual 
é reduzido de R$1.000.000,00 para R$1.000,00, uma redução, 
portanto, de R$999.000,00, mediante a e o consequente cancela-
mento de 999.000 quotas, de titularidade dos sócios, segundo as 
respectivas participações destes no capital social da sociedade, 
no valor de R$1,00 cada, ficando a administração da sociedade 
desde já autorizada a tomar as providências necessárias para 
tanto. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01/10/2019.

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1062166-18.2018.8.26.0100. A Dra. Anna Paula Dias da Costa, Juíza de Direito da 44ª Vara 
Cível - Foro Central Cível, São Paulo/SP. Faz Saber a João Dias Cardoso Neto, CNPJ 04.342.744/0001-45, na pessoa de 
seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento 
Comum, objetivando condenação da ré ao pagamento de R$ 110.611,05 (maio/2018), corrigidos e acrescido de encargos 
legais, referente ao débito do Termo de Ocorrência de Irregularidade n° 8067551. Estando a requerida em lugar ignorado, foi 

em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora  
                                B 29 e 30/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002355-30.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a EVANIELSON ENOQUE DE OLIVEIRA, CPF 468.285.428-35, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de 
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 33.325,34 (31/03/2018), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário 

curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
                B 29 e 30/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040206-86.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito 
da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei,  
etc. FAZ SABER ao CANTEIROS HORTIFRUTI E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 14.128.679/0001-03, que por  
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por L.A FERRETTI EIRELI EPP,  
CNPJ 02.291.295/0002-09. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 

decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$9.067,93, devidamente atualizada, sob pena de multa de 

e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                    B 29 e 30/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004291-27.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito  
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Nabor S/A Empreendimentos Imobiliários, CNPJ ignorado, na pessoa de seu representante legal, que Alberto João 
Gramani, Espólio de Therezinha de Jesus Queiroz Gramani, Maria de Lourdes Gramani Guedes, Espólio de Luiz Gonzaga 
Guedes Pinto, Almir Thales Gramani, Espólio de Roberto Sylvio Gramani, Roberto Sylvio Gramani Júnior, Cristiane Gramani, 
Marcia Gramani, Espólio de Laerte Gramani, Maria Celia Gramani Arnoni e Maria Eliza Gramani Hipolide, ajuizaram uma ação 
de Adjudicação Compulsória, pelo Procedimento Comum Cível, objetivando que a ré outorgue aos requerentes a escritura 

Rua Caputira, sob pena de adjudicação compulsória. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores (art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de 
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2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL III  JABAQUARA 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
MARCIO MANOEL MARTINS, REQUERIDO POR LIGIA MARIA MARTINS - PROCESSO Nº 1006438-
26.2017.8.26.0003. 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). DOMINGOS DE SIQUEIRA FRASCINO, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 28/01/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARCIO MANOEL MARTINS, CPF 
052.993.858-89, declarando-o parcialmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 
Causa da interdição: transtorno afetivo bipolar. Limites da curatela: parcial e temporária. Nomeando-se 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr/a. Ligia Maria Martins. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2019. 

PRORROGAÇÃO
A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  MARCADA PARA O DIA
05/12/2019, PUBLICADA ANTERIORMENTE, POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR ESTÁ
RECEBENDO UMA NOVA DATA (09/12/2019) PARA SUA REALIZAÇÃO, DEVIDA
AGORA SER TAMBÉM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA E INCLUINDO O TEMA
DOS PRÉ-PROJETOS, CONFORME EDITAL ABAIXO:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS;
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – 09/12/2019 (segunda-feira)

Associação Paulista de Imprensa “Palácio da Imprensa” - “A Casa do Jornalista”,
convoca todos os senhores associados, na forma dos Artigos 116º, 117º e 118º do Estatuto
Social, a participarem da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas
na sede da entidade, localizada na Rua Álvares Machado, 22, Edifício “JORNALISTA
ADOLFO LEMES GILIOLI”,  1º andar no “AUDITÓRIO PAULO ZINGG”, no centro de
São Paulo, no dia 09 de dezembro de 2019 (segunda-feira), com inicio às 17:00h para
a primeira convocação, com a presença de no mínimo 100 associados quites com suas
anuidades junto a entidade, apresentando a credencial atualizada, e, em segunda
convocação, às 17:30h, com o quórum mínimo de 10 associados , suficiente para a
deliberação do assunto da ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária: 1.Apresentação
do Relatório de Realizações da Diretoria Executiva, bem como o Balanço e a
Prestação das Contas do ano 2018, para discussão e deliberação.    Todos os
documentos referentes ao item 1 da AGO ficarão à disposição dos associados, diretores
e conselheiros, no período de 29 de novembro  á 06  de  dezembro 2019, para análise das
contas (receitas e despesas), (extratos bancários) apresentadas pela Contadoria, Diretoria
Financeira e Conselho Fiscal, mediante prévio agendamento na Administração da entidade.
- AGE As 18:00h a primeira chamada e 18:30h a segunda chamada nos mesmos termos
do Estatuto Social, com a abertura dos trabalhos da  ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA para discussão e apresentação dos Pré - Projetos de Revitalização,
Reforma, Construção e Intervenção Urbana no Logradouro Público para a  Construção
do Pólo Cultural, Boulevard Imprensa Paulista, Museu da Imprensa Bandeirante e Túnel
do Tempo do Jornalismo Brasileiro, compreendendo o Edifício Adolfo Lemes Gilioli sede
da API, à Rua Álvares Machado com inicio à Avenida Liberdade e termino na Praça Carlos
Gomes assim como, a ladeira que da acesso a Avenida 23 de Maio, com o braço de acesso
ao Viaduto Dona Paulina, abrangendo o quadrilátero formado pelas duas quadras da
Praça João Mendes e da Avenida Liberdade em confrontação com a Rua Dr. Rodrigo Silva
e Rua Álvares Machado.   Contamos com a honrosa presença dos ilustres Associados,
Diretores e Conselheiros. São Paulo, 28 de Novembro de 2019. SÉRGIO DE AZEVEDO
REDÓ – PRESIDENTE e CLAÚDIO AURICCHIO TURI - VICE PRESIDENTE
DIRETOR SECRETARIO GERAL.

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, GUSTAVO CÉSAR ALKIMIM LOPES DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresário sócio, RG nº MG-7.979.011-PC/MG,
CPF nº 012.453.046-07, domiciliado na cidade de Nova Lima/MG, residente na Alameda
Oscar Niemeyer nº 436, apartamento nº 705, Vila da Serra, ficam intimados a purgarem
a mora mediante o pagamento referente a 10 (dez) prestações em atraso, vencidas de 10/
01/2019 a 10/10/2019, no valor de R$104.098,36 (cento e quatro mil e noventa e oito reais
e trinta e seis centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$114.801,59 (cento e quatorze mil, oitocentos e um reais e cinquenta e nove centavos),
que atualizado até 27/01/2020, perfaz o valor de R$138.615,21 (cento e trinta e oito mil,
seiscentos e quinze reais e vinte e um 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 Marcos Lopes nº 272,
apartamento nº B41, localizado no 4º pavimento da Torre West, Lado B, integrante do
empreendimento denominado Condomínio Residencial Vila Nova Luxury Home Design,
em Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 3 na matrícula
nº 217.987. 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, 19 de novembro de 2019. O Oficial.  28, 29 e 30/11/19
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24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL  SP  FORO CENTRAL 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1096262-93.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, 
forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) ANGELA DOLORES BRANDÃO, CPF 008.620.408-41, que lhe 
foi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento COMUM por parte de CAIXA BENEFICENTE 
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, objetivando a cobrança 
de R$ 6.530,33 (10/06/2017), referente as mensalidades do Plano de Saúde Cabesp-Família dos 
meses de agosto e setembro/2015, bem como utilização indevida do plano em dezembro/2015. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de S.Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. 

Andorra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 13.159.862/0001-03 - NIRE: 35.225.026.880

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 13.11.2019, 10hs, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presen-
ça. totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 
Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 8.520.000,00, considerados excessivos em relação ao 
objeto, com o cancelamento de 8.520.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 6.816.000 de quotas de pro-
priedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., e 1.704.000 de quotas de propriedade da Magik LZ 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de 
restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 33.301.929,00 para R$ 24.781.929,00, divi-
dido em 24.781.929 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 13.11.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Es-
thy Attié Petzenbaum; Magik LZ Empreendimentos Imobiliários Ltda. por Levi Zylberman.

Rail Incorporadora Ltda. - CNPJ/MF 05.316.883/0001-67 - NIRE 35.217.833.101
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 22.11.2019

Data, hora, local: 22.11.2019, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 17º andar, conjunto E-173, par-
te, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Moise Matalon, Secretário: David Ades. 
Deliberações aprovadas: 1) Redução do capital social em R$ 90.000,00, considerados excessivos em relação ao 
objeto, com o cancelamento de 90.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, passando o capital social dos atuais 
R$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00, para R$ 10.000,00, dividido em 
10.000 quotas de valor nominal e unitário de R$ 1,00. 2) Autorizar os administradores a assinar os documentos neces-
sários. Encerramento. Nada mais. Sócios: Mac Investimentos e Participações Ltda. por Moise Matalon, David Ades; 
Ades Investimentos e Participações Ltda por Cesar Ades; Koema Empreendimentos e Participações Ltda por Rosely Ko-
raicho; Tikva Participações Ltda. por Jacques El Kobbi.

Revita Engenharia S.A. - CNPJ 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 24.10.2019

Data, Hora, Local: 24.10.2019, 10h, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: Lucas Quintas Radel. Deliberações 
Aprovadas: O pagamento de dividendos aos acionistas, provenientes da conta de Reserva de Lucros constituída conforme 
o Balanço de 31.12.2018, no valor de R$ 15.000.000,00. Nada mais. São Paulo, 24.10.2019. Acionistas: Solví Participações 
S.A. - Celso Pedroso e Patricia Bicudo Barbosa, Servy Participações S.A. - Lucas Quintas Radel e Célia Maria Bucchianeri 
Francini Vasconcellos. JUCESP 599.929/19-4 em 21.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

TECA IV INCORPORAÇÃO SPE LTDA. - CNPJ 20.741.697/0001-69 - NIRE 35228580187
Ata de Reunião de Sócios

Data, Hora e Local: 25.10.2019, às 14 horas, na sede da Sociedade. Convocação: dispensada em face da presença da
totalidade dos sócios. Ordem do Dia: deliberar sobre a redução do capital social. Deliberações: restou aprovada pela
unanimidade dos presentes, com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil em vigor, a redução do capital da
Sociedade em até R$ 11.717.795,00 (onze milhões setecentos e dezessete mil setecentos e noventa e cinco reais), medi-
ante o cancelamento de até 117.177.950 (cento e dezessete milhões cento e setenta e sete mil novecentas e cinquenta)
quotas, na proporção da participação de cada sócio e que será efetivada com a devolução de capital em dinheiro a cada
sócio. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Carlos Magno N. Rodrigues
- Presidente, Michelle Karina Marteleto Silveira - Secretária. Sócios: Caserta Comercial Ltda. - Liliana Aufiero; Onni Empre-
endimento e Participações Ltda. - Andrea Cury Sharp de Andrade; Teddework Imobiliária Ltda. - Pedro Augusto Lia Tedde;
Angela Maria de Genova Moretti; Eduardo de Genova Moretti; Camila Moretti Maluhy.

Salatec Comércio de Colas e Vedantes S.A.
CNPJ/MF nº 43.571.066/0001-44 | NIRE 35.300.090.764

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 1ª convocação 
no dia 09/12/2019, às 10 hs, e em 2ª convocação às 11 hs, na sede social da Companhia, na Rua Cangati, nº 230, Vila Lajeado, 

(a) alteração da 
(b)

(c) reeleição e eleição dos membros da 
(d) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 28/11/2019. Salatec Comércio de Colas e Vedantes S.A. 

p. Carlos Sala

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1006822-23.2016.8.26.0100 (USUC 105) 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) Carmen Fidelis, Dirceu Adalberto Vicente, Marisa Mangueira
Vicente, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manuel Eduardo Cabral Pereira de Faria, Carla Aparecida
da Conceição, Nicolly Caroline Conceição, Claudia Cristina da Conceição, Márcia da Conceição, Valdecir da
Conceição, Cristiane Ligia da Conceição Faria, João Henrique de Souza, Agostinho Belmiro da Conceição, Edina
da Conceição, Fátima Regina Rebechi e Catia Alessandra da Conceção ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando
a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua José Marcos de Albuquerque, lote nº 30 da quadra 1
- Jardim Santa Monica, 31º Subdistrito Pirituba - São Paulo SP, com área de 251,00 m², contribuinte nº 124.085.0033-
7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J – 29 e 30/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013093-60.2019.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CEZAR AUGUSTO VALENTIM DE
SOUZA, CPF 032.680.408-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por INSTITUTO MARIA IMACULADA. Estando o réu em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV
do CPC, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20
dias úteis supra, pague a quantia de R$ 8.225,19 (07/2017), a ser atualizada, sob pena de multa de 10% e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523, § 1º, IV do CPC). 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. J – 29 e 30/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1027508-41.2013.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel D’Emidio
Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REGIANE APARECIDA RATO GALDINO, Brasileiro,
Casada, RG 247180774, CPF 135.529.578-55, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária por parte de ‘Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, relativa ao bem: marca
GM, modelo VECTRA ELEGAN. 2.0, ano/fabricação 2006, chassi 9BGAB69W97B162088, placa DTB-0248,
cor PRETA e renavam nº 089724494, e não localizada requerida, defere-se edital, para que no prazo de 05
dias, efetue o pagamento, podendo em 15 dias oferecer resposta, ambos a fluir após o prazo de 20 dias supra,
nos termos do artigo 257 do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

J – 29 e 30/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO DIGITAL Nº 1007616-15.2019.8.26.0011 . A MM.
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz
Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc , FAZ SABER a FINALIZE CONSULTORIA – PLATINUM
ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA EPP, CNPJ 13.939.422/0002-50, que foi proposta por Eduardo da Silva
Guimarães ação de Procedimento Comum, objetivando rescisão de contrato e devolução de dinheiro. Estando
a executada em lugar incerto e não sabido, que foi deferida 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,
querendo apresente resposta. Não sendo contestada a ação, serão presumidos verdadeiros os fatos alegados
pelo autor na inicial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. J – 29 e 30/11

CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1033790-56.2017.8.26.0100 A MMa. Juíza da 30ª Vara Cível SP - Dra.
DANIELA DEJUSTE DE PAULA, FAZ SABER a H.M. DE ARAÚJO & CIA LTDA - EPP, CNPJ 07.741.511/
0001-03 e HÉLIO MELO DE ARAÚJO CPF/MF 440.887.102-82, Ação: Execução de Título Extrajudicial
proposta por BRADESCO SAÚDE S/A, , objetivando o recebimento de R$ 6.264,84 (março/2017) e não
localizados os requeridos, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na
petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo,
sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo
apresente embargos no prazo de quinze dias. Afixe - se e Publique-se na forma da lei. J – 29 e 30/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0024365-
39.2019.8.26.0007 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços Exequente:
Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvario - Hosp Sta Virginia Executado: Jose Roberto
Gomes e outro .EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024365-39.2019.8.26.0007
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).
Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIO CESAR GOMES, Brasileiro, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CONGREGAÇÃO DAS
FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO - HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 61.638.227/0001-42, . 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$ 464.125,00, 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 18 de novembro de 2019. 29 e 30/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0004155-
17.2019.8.26.0152 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens Exequente: Visão Recreação Pré Escola e Ensino Fundamental Sc Ltda Executado:
Marcio Figueiredo Frias EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004155-
17.2019.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo,
Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO
FIGUEIREDO FRIAS, Brasileiro, Casado, Corretor de Imóveis, RG 7975113, CPF 030.247.748-90, com
endereço à Avenida Otacilio Tomanik, 343, ap.81- bloco B, Vila Polopoli, CEP 05363-000, São Paulo - SP
NADIA PENNO DE CAMARGO FRIAS, Brasileiro, Educadora, RG 146860299, CPF 063.437.588-10, com
endereço à Avenida Otacilio Tomanik, 343, ap. 81- bloco B- Vila Polopoli, jardim Bonfiglioli, CEP 05363-000,
São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Visão
Recreação Pré Escola e Ensino Fundamental Sc 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$
50.763,21, 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 Cotia, aos 23 de julho de 2019.         29 e 30/11

Edital de Citação de David Guedes, brasileiro, casado, motorista, portador do RG nº 27.038.041-3 e 
inscrito no CPF/MF nº 264.908.728-54, expedido nos autos da Ação de Resolução Contratual Com 
Pedido de Antecipação de Tutela Cumulada Com Por Perdas e Danos, pelo Procedimento Comum 
Cível, requerida pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-SP., com prazo 
de 30 dias - Processo nº 0035575-05.2010.8.26.0007. O Doutor Carlos Alexandre Böttcher, Juiz de 
Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera - Comarca de São Paulo-SP, na forma da lei, etc... 
Faz Saber a David Guedes, brasileiro, casado, motorista, portador do RG nº 27.038.041-3 e inscrito 
no CPF/MF nº 264.908.728-54, que por parte da Companhia Metropolitana de Habitação de São 
Paulo-COHAB-SP., lhe foi ajuizada uma Ação de Resolução Contratual Com Pedido de Antecipação 
de Tutela Cumulada Com Por Perdas e Danos, pelo Procedimento Comum Cível, tendo como 
corréus Marli Santos Guedes, Katia Guedes do Nascimento e Josué Guedes, relativo ao Contrato 
de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Arroio Sarandi, 353, apartamento 41-
C, o qual integra o Conjunto Habitacional “Santa Etelvina São Paulo-SP”; porque os réus, violando 

objetiva, bem como se encontram em débito com o pagamento das parcelas vencidas. Foi requerida 
a tutela antecipada para rescisão do contrato e a perda das prestação pagas, como compensação 
pela utilização do imóvel e pelo desgate e desvalorização por seu uso, custas e demais cominações 
de direito. Estando o requerido em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que 

sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, 

4ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera
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Cacá Bueno e Sylvio de Barros
disputam etapa final em Interlagos
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Porsche Endurance Series

Cacá Bueno e Sylvio de Barros no pódio em Goiânia

A edição de 2019 da Porsche
Império Endurance Series chega
ao fim neste final de semana com
a última etapa da competição, que
terá 500km de duração e será dis-
putada no Autódromo de Interla-
gos, em São Paulo (SP). Com os
campeões sendo definidos nes-
te sábado (30), a experiente du-
pla formada por Cacá Bueno e
Sylvio de Barros buscará finali-
zar o ano com uma vitória na clas-
se 4.0 GT3.

“A expectativa para o final de
semana é boa para um grande
evento de encerramento da tem-
porada. É uma prova mais longa,
com 500 km. As outras duas fo-
ram com 300 km e essa é de 500.
Vamos andar mais, então preci-
samos ver a temperatura do final
de semana, mas a preparação fí-
sica é importante. O carro está
ótimo, o guiei recentemente na
preliminar da F1. Com o Cacá

fazendo o acerto, já nos ajuda
muito e a expectativa é de estar-
mos ali no pódio, estar entre os
cinco na geral e estar entre os
três da nossa categoria buscan-
do a vitória”, diz Sylvio de Bar-

ros, que é tricampeão do Pors-
che GT3 Cup.

Pentacampeão da Stock Car,
Cacá Bueno acredita que o entro-
samento com seu companheiro
de equipe é vital para o bom de-

sempenho dos dois na Porsche.
A dupla está atualmente na se-
gunda colocação do campeona-
to com 96 pontos conquistados.

“Eu e o Sylvio temos um en-
trosamento bem legal, até por
estarmos em contato direto nas
provas da Sprint em que sou o
coach dele. Então isso nos ajuda
bastante e tenho certeza de que
temos grandes chances de ven-
cer neste final de semana. Na úl-
tima etapa, uma punição injusta
nos prejudicou, mas estou con-
fiante de que a vitória virá nesta
que é a etapa final do campeona-
to”, diz Cacá.

O treino classificatório está
marcado para sexta-feira (29) às
15h45. No sábado, os 500 km de
Interlagos terão largada às 14h10
(horário de Brasília) e contará
com transmissão ao vivo do Spor-
TV e dos canais oficiais da cate-
goria no YouTube e Facebook.
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O momento que é aguar-
dado com ansiedade pelos
consumidores do mundo in-
teiro está chegando ao seu dia
oficial neste ano. Será
nesta sexta-feira, dia 29 de
novembro, a realização da
Black Friday de 2019 e, a
principal agência organizado-
ra de eventos de ciclismo do
País, não poderia ficar de
fora, oferecendo promoções
aos ciclistas que participam
do circuito. Duas provas do
calendário de 2020 - Road
Brasil Ride e Maratona dos
Descobrimentos - terão des-
conto de 20% no preço do
atual lote de vendas, utilizan-
do o cupom BLACKFRIDAY.

Eleita por três anos, de
2016 a 2018, como a melhor
prova de ciclismo de estrada
do País, a Road Brasil Ride,
marcada para 7 de junho de
2020, em Pardinho (SP), está
com as inscrições abertas no
lote inicial: com o kit básico
(placa com chip e medalha de
participação) por R$ 249,00
+ taxas; e o kit gold (soman-
do ao básico jersey Road Bra-
sil Ride e sacochila) por R$
289,00 + taxas. Assim, com
os 20% de desconto da Black
Friday, os preços cairão para
R$ 199,20 + taxas e R$
231,20 + taxas, o kit básico e
o gold, respectivamente.

Já a Maratona dos Desco-
brimentos, que em 2019 reu-
niu 2.000 participantes em
Porto Seguro, passando por
Arraial d’Ajuda e Trancoso,
também tem suas inscrições
abertas no primeiro lote: com
o kit básico (placa com chip
e medalha de participação)
por R$ 159,00 + taxas; e o
kit gold (somando ao básico
jersey Road Brasil Ride e sa-
cochila) por R$ 199,00 + ta-
xas. Assim, com os 20% de
desconto da Black Friday, os
preços cairão para
R$ 127,20 + taxas e R$
159,20 + taxas, o kit básico e
o gold, respectivamente, uti-
lizando o cupom:  BLACK-
FRIDAY. O evento encerra a
ultramaratona Brasil Ride em
2020 e está marcado para 24
de outubro.

Para garantir a inscrição na
Road Brasil Ride com os 20%

Kartismo

Na vitória de Biondo, Otazú
mantém liderança na F-4 Akasp

Bruno Biondo ladeado por Alberto Otazú (E) e Alexandre Albino
(D)

A decisão da temporada da F-
4 da Associação de Kart Amador
de São Paulo (Akasp) será ele-
trizante. Com a vitória de Bruno
Biondo na quarta-feira (27) no
Kartódromo Granja Viana (Co-
tia/SP), Alberto Otazú manteve a
liderança do campeonato com
apenas dois pontos de vantagem,
após terminar em segundo na 39ª
e penúltima etapa. Agora a dupla
Hélio Bianchi/Alberto Otazú
soma 180 pontos, enquanto que
Arnaldo e Bruno Biondo se apro-
ximaram bastante com 178 pon-

tos. A seguir , com 166 pontos
aparece Carlos Santana, comple-
tando os três concorrentes ao tí-
tulo de 2019.

“Não engulo este resultado.
Eu esperava a vitória para entrar
na última etapa com uma boa fol-
ga. Agora a coisa está apertada,
mas vamos atrás deste título”,
desabafou Otazú (AVSP/Bianchi
Automóveis/Cardoso Funilaria e
Pintura/No Fire Services/Rolley
Ball/Speed Truck), que levou um
toque na pista molhada e rodou
quando buscava a liderança logo

no começo da prova.
Debaixo de garoa, logo na

largada Bruno Biondo assumiu a
liderança. No início da segunda
volta, quando Alberto Otazú ul-
trapassou Alexandre Albino, ele
recebeu um toque na traseira e
rodou. A manobra acabou resul-
tando em advertência e penaliza-
ção em tempo para Albino e um
prejuízo de cerca de 10 segun-
dos para o líder do campeonato.

Voltando na sétima posição,
Otazú foi estabelecendo a volta
mais rápida seguidamente en-
quanto recuperava terreno, até
chegar na vice-liderança, diminu-
indo a distância para 2s5 em re-
lação a Biondo. “Pelo meu de-
sempenho, se não fosse a rodada
eu estaria na liderança, pois eu
estava muito rápido. Pena que a
garoa parou no final da prova, e
aí o meu kart não rendeu bem
nesta situação, permitindo que o
Bruno (Biondo) caminhasse
tranquilo para a merecida vitó-
ria”, explicou o líder do campe-
onato. Com a pista seca, Biondo
estabeleceu a volta mais rápida,
ganhou mais um ponto de boni-
ficação, e ampliou a margem na
frente para 8s437.

Alexandre Biondo terminou
na terceira posição, e depois de

muita disputa Arnaldo Biondo foi
o quarto, seguido de Carlos San-
tana e Rogério Cebola, que ob-
teve seu melhor resultado desde
a sua estreia na Akasp.  

O campeonato da Akasp é
composto por cinco turnos, com
oito etapas cada, totalizando 40
corridas no ano. A decisão do
certame fica sempre para o tur-
no final, que começa com a pon-
tuação recalculada depois das
bonificações ao fim das 32 pri-
meiras etapas. Agora a decisão
do campeonato será na segunda-
feira (02/12), quando será apon-
tado o grande campeão de 2019,
na disputa entre Hélio Bianchi/
Alberto Otazú, Arnaldo Biondo/
Bruno Biondo e Carlos Santana.

O campeonato de F-4 da
Akasp é disputado com karts
Mega, equipados com motor
Honda GX 390, de 18 hp, equa-
lizados e sorteados pela MFS
Racing, e calçados com pneus
MG selo vermelho.

Resultado da 39ª e penúltima
etapa da F-4 Akasp: 1) Bruno Bi-
ondo, 26 voltas em 25min35s773;
2) Alberto Otazú, a 8s437; 3) Ale-
xandre Albino, a 22s524; 4) Ar-
naldo Biondo, a 35s015; 5) Car-
los Santana, a 49s353; 6) Rogé-
rio Cebola, a 1 volta.
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Superliga Feminina 19/20

Osasco-Audax e Sesc RJ disputam
clássico nesta sexta-feira

Um dos mais tradicionais
clássicos do voleibol mundial
terá mais um capítulo nesta sex-
ta-feira (29). O Osasco-Audax
(SP) receberá o Sesc RJ, às
21h30, no ginásio José Liberat-
ti, em Osasco (SP). As duas equi-
pes estão invictas na competição.
O SporTV 2 transmitirá ao vivo.

Na classificação geral, o Sesc
RJ está na liderança, com cinco
vitórias em cinco jogos, e 15 pon-
tos. Com um jogo a menos, o
Osasco-Audax aparece em quar-
to lugar, com 11 pontos (quatro
resultados positivos).

No Osasco-Audax, a central
Bia, uma das novidades para essa
temporada na equipe do treinador
Luizomar de Moura, espera um
jogo difícil contra o seu ex-time.

“Esse é um dos maiores clás-
sicos do voleibol mundial. São
dois grandes times. Acompanhei
os jogos do Sesc RJ e elas estão
em um bom momento. O Rio tem

um sistema defensivo bem mon-
tado e joga muito bem taticamen-
te. É uma equipe que erra pouco.
Também será importante sacar
bem para tentar quebrar a linha de
passe delas. O que pudermos fa-
zer para conseguir quebrar essa
linha de passe e dificultar o siste-
ma de ataque delas será importan-
te”, disse Bia.

Pelo lado do Sesc RJ, a capi-
tã e ponteira Amanda ressaltou o
papel das duas equipes no volei-
bol brasileiro.  

“Será um duelo entre dois ti-
mes tradicionais do voleibol
mundial. Os dois têm títulos de
Superliga e projetos importan-
tes. Sabemos que será um jogo
duro. O Osasco-Audax tem uma
equipe com atletas experientes e,
além disso, vai jogar em casa. É
um clássico, um jogo duro e es-
perado por todos os amantes do
voleibol. Nós estamos trabalhan-
do forte e estudando bastante o

time delas para fazermos uma
boa partida” afirmou Amanda.

Outros jogos  
A sexta rodada do turno terá

outros dois jogos nesta sexta-
feira e ambos com transmissão
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Sesc RJ é o líder da competição

do Canal Vôlei Brasil. O Vali-
nhos (SP) jogará com o Curitiba
Vôlei (PR), às 18h, no CT do
Valinhos, em Valinhos (SP). O
Flamengo (RJ) terá pela frente o
Sesi Vôlei Bauru (SP), às 20h, no
Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

Road Brasil Ride e Maratona
dos Descobrimentos têm
inscrições com desconto

 na Black Friday
Ambas as provas organizadas pela agência Brasil Ride
estarão com 20% de desconto em relação ao valor do lote
atual de vendas nesta sexta-feira, dia 29 de novembro
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Ciclistas na edição de 2019 da Road Brasil Ride

de desconto durante esta sex-
ta-feira, basta acessar o hot-
site da prova - http://
www.brasilride.com.br/press/
p r o v a /
road_brasil_ride_2020 -, cli-
car em Inscreva-se e utilizar
o cupom: BLACKFRIDAY.
Para inscrever-se na Marato-
na dos Descobrimentos os
ciclistas também devem
acessar o hotsite da disputa -
 h t t p : / /
www.brasilride.com.br/press/
p r o v a / m a r a t o n a
_dos_descobrimentos_2020 -
e clicar em Inscreva-se, para
em seguida utilizar o cupom
BLACKFRIDAY no site da
Sprint.

Calendário 2020 - O iní-
cio da temporada de 2020 da
Brasil Ride será em março,
com a estreia do XCO Seri-
es Brasil Ride, contando ain-
da com outras duas etapas, em
abril e maio, sempre em Am-
paro (SP), em um circuito
montado pela organização.
Em seguida, a Gravel Race
Brasil Ride voltará para sua
terceira edição, em abril, ou-
tra vez em Botucatu (SP).
O Warm Up Ilhabela, que tam-
bém será realizado pela ter-
ceira vez, será o primeiro
evento do estilo em 2020, em
maio, tendo em sua programa-
ção a abertura da temporada
da ”Trail Run Brasil Ride”. 

A Road Brasil Ride abrirá
o mês de junho, uma semana
antes da oitava edição
do Festival Brasil Ride, o
maior evento esportivo ou-
tdoor brasileiro, com provas
de MTB e Trail Run. Nos
meses de julho e agosto as
atrações serão os Warm Up
Costa Rica (MS) e Linhares
(ES), respectivamente. Por
fim, em outubro, será a vez da
11ª edição da ultramaratona 
Brasil Ride, eleita mundial-
mente com o ”Giro d’Italia
do MTB”, e da 5ª Maratona
dos Descobrimentos  de en-
cerrarem o calendário do ci-
clismo organizado pela agên-
cia, que contará ainda com
a 6ª Ultra Trail Run 70k Bra-
sil Ride, em dezembro, en-
cerrando a temporada. Brasil
Ride: Mais que uma prova,
uma etapa em sua vida.


