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Renegociação da dívida ativa renderá
R$ 6,4 bilhões ao governo em 2020
MEC vai liberar R$ 125 milhões
adicionais para universidades
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Contas públicas têm saldo positivo
de R$ 9,4 bilhões em outubro
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Previsão do Tempo

Tarde

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,23
Venda:
4,24
Turismo
Compra: 4,06
Venda:
4,40

EURO
Compra: 4,66
Venda:
4,67

17º C

Noite

Depois de uma queda na
quinta-feira (28), a moeda norte-americana voltou a subir
na sexta-feira (29). O dólar
comercial encerrou o dia vendido a R$ 4,241, com alta de
R$ 0,025 (+0,58%). Em valores nominais, desconsiderando
a inflação, a cotação está no
segundo maior nível desde a

Lucas Vicente é o campeão
mundial Pro Junior 2019
da WSL no Taiwan

18º C

17º C

e, também, na mortandade causada pela doença. Foram evitados
quase 12 mil registros de Aids
entre 2014 e 2018, e houve queda de mortalidade em 22,8% no
período de cinco anos. “Encerrando o ano de 2019, veremos
uma diferença ainda maior. Não
podemos ter casos de morte
com aids”, disse.
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criação do real.
Com a alta de sexta-feira, o
dólar fechou novembro com
alta de 5,77%. Apenas nesta semana, a divisa acumulou valorização de 1,14%. Em três sessões, na segunda (25), na terça
(26) e na quarta-feira (27), a
moeda bateu recordes nominais
seguidos.
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Esporte

31º C

27º C

Dólar volta a subir e fecha
novembro com valorização
de 5,77%

número de contaminados continua subindo no país: há um ano,
eram 866 mil pessoas. Somente
no ano passado, foram notificados 43,9 mil novos casos.
Ao ressaltar que o Brasil oferece acesso universal ao tratamento, não só de Aids, mas também HIV, o ministro da Saúde
comemorou a redução nos casos

Noite

Noite

Diário Oficial publica
decreto de programação
orçamentária
Página 3

Foto/ Tim Hain

Manhã

Domingo: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

30º C

Governo de SP cria acordo
para redução de emissão
de poluentes
Página 2

Lucas Vicente

O catarinense Lucas Vicente
é o novo campeão mundial Pro
Junior de 2019 e Amuro Tsuzuki
conquistou o primeiro título
mundial do Japão na história da
World Surf League. A vitória do
Lucas no Taiwan Open of Surfing
foi emocionante, de virada, na
última onda que surfou numa final de alto nível com o norte-americano Kade Matson. Ele completou um aéreo incrível que valeu
8,93, para vencer por 17,56 a
17,40 pontos e aumentar para nove,
o recorde de títulos mundiais do
Brasil em 21 anos de história desta competição para surfistas com
até 18 anos de ida de.
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Irmãos Varela em busca da
oitava vitória na temporada
Depois da conquista do título de campeão antecipado por
parte de Bruno Varela na etapa
anterior, disputada em Lençóis
Paulista (SP), ele e seu irmão
Rodrigo voltam ao Campeonato Brasileiro de Rally Baja em
busca de mais uma vitória na
categoria UTV. Somados, Bruno, Rodrigo e o pai Reinaldo Varela – que disputou apenas dois
rallies do Brasileiro nesta temporada – somam sete primeiros
lugares em 2019. “Foi sensacional ser campeão e a meta é terminar o ano em alta, quem
sabe com uma nova vitória
para a nossa família”, disse

Foto/ Sanderson Pereira

Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Às vésperas do Dia Mundial
de Luta Contra a Aids, celebrado
no domingo (1) o Ministério da
Saúde fez um alerta: 135 mil pessoas no Brasil convivem com o
vírus HIV e não sabem.
Na avaliação do ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
houve ganhos importantes nos
últimos anos, mas ainda há uma
série de desafios. ”Temos uma
epidemia estabilizada em torno
de 900 mil pessoas com casos
de Aids, e podemos observar uma
epidemia, principalmente em
homens jovens, na faixa etária de
25 a 39 anos. É com essa população que precisamos trabalhar
prioritariamente”, disse.
De acordo com os dados
apresentados na sexta-feira(29),
das 900 mil pessoas com HIV,
766 mil foram diagnosticadas,
594 mil fazem tratamento com
antirretroviral e 554 mil não
transmitem o HIV.
O balanço aponta ainda que o

pedido em uma unidade da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) de
seu domicílio fiscal. O requerimento deverá ser
protocolado acompanhado
de um plano de pagamento e
de recuperação fiscal.
Os devedores de menos de
R$ 15 milhões, que concentram os 98% restantes, precisarão esperar o início da semana que vem para serem
notificados por edital. Eles precisarão fazer o pedido pela Plataforma Regularize. A ferramenta está disponível na página da PGFN na internet, mas o
serviço só será liberado após a
publicação do edital. Página 4

Bruno salta em uma de suas vitórias: irmãos somam cinco títulos
consecutivos
Bruno, que compete com um modelo Can-Am Maverick X3 da equi-

pe Can-Am/Norton/Techbond/Arisun Pneus/Divino Fogão. Página 7

São Cristóvão Saúde/São
Caetano enfrenta Pinheiros
neste sábado

Foto/ Osvaldo F.

O presidente da Colômbia,
Iván Duque, está fazendo uma
série de encontros a que deu
o nome de Grande Diálogo
Nacional (Gran Conversación Nacional, em espanhol)
Ele busca de solução para a
crise que afeta o país. Representantes de estudantes, de
organismos de defesa do
meio ambiente e do Comitê
Nacional de Paralisação se
opõem ao diálogo conjunto
com outros setores.
Em reunião realizada na
quinta-feira (28), na Casa de
Nariño, sede do governo, ambientalistas afirmaram estar
alinhados com o Comitê Nacional de Paralisação que, no dia
26, após mais de três horas de
reunião, se recusou a aceitar o
Grande Diálogo Nacional e se
reunir, por exemplo, com empresários e representantes do
Ministério Público. O Comitê
exige uma negociação sem intermediários e ressalta que a
agenda de diálogo deve girar
em torno de propostas da sociedade civil e não da atual política do governo.
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Ministério da Saúde: 135 mil
convivem com HIV
no país e não sabem
Foto/Arquivo/ABr

Presidente da
Colômbia
enfrenta
resistência ao
Grande Diálogo
Nacional

A partir desta sexta-feira
(29), devedores com mais de
R$ 15 milhões inscritos na dívida ativa da União podem pedir o parcelamento instituído
pela Medida Provisória 899,
também conhecida como Medida Provisória do Contribuinte Legal. O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União portaria que regulamenta o processo de
renegociação e informou que
o governo deve arrecadar R$
460 milhões em 2019 e R$ 6,4
bilhões em 2020 com o
parcelamento.
Responsáveis por apenas
2% do total, os devedores de
maior porte poderão fazer o

São Cristóvão Saúde/São Caetano vai jogar em casa
Página 7

Condições especiais
para KTM offroad
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SP registra maior queda de
infecção por HIV da história
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
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 desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos sites pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Se o vereador Claudinho (PSDB) quisesse, a deputada federal
(SP) Renata Abreu (dirigente do PODEMOS) daria no ato a legenda pra ele disputar mais uma reeleição. Só que não. Desta vez
o candidato é seu chefe de gabinete, Leandro Gimenez, com quase 30 anos de histórias na Casa
.
PREFEITURA (SP)
Ao tirar 300 milhões de Reais, das aposentadorias e pensões
(reformas Previdenciárias municipais sinalizaram economia destes valores), o prefeito Bruno Covas (PSDB) fará as compensações tarifárias do sistema de Ônibus e contribuições. Como repercutirá na sua tentativa de reeleição ?
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputada estadual mais votada (mais de 2 milhões de votos
em 2018) da história dos Parlamentos estaduais do Brasil, Janaína Paschoal (ainda no PSL) segue lutando pela aceitação na Justiça Eleitoral por candidaturas avulsas (sem filiação partidária)
nas eleições majoritárias e proporcionais
.
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do PSDB ‘de centro’ e ‘quebrando muro’
segue dizendo não há outro(a) ou outra candidato(a) pra prefeitura de São Paulo 2020. Em outras palavras, caso Bruno consiga
reagir e sobreviver ao câncer que o acomete, ele é o candidato de
Doria pra tentar a reeleição
.
CONGRESSO (BR)
Discussões e votações das possibilidades de prisões em 2ª
Instância no Senado (na Câmara dos Deputados também) tão mais
difíceis que os mesmos senadores acabarem chegando ao ponto
de levarem ao plenário um dos pedidos de Impedimentos de ministros do Supremo
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro vai entrar em 2020 (2º ano do seu 1º mandato
de 4 anos) com foco nas eleições municipais nas Capitais e cidades de médio porte em todos os Estados, porque dependendo dos
resultados podem ficar muito prejudicadas as suas possibilidades de reeleição 2022
.
PARTIDOS (BR)
Pode rolar prisão preventiva do Lula (ainda dono do PT) e
agora condenado (2ª Instância) mas fora da prisão por corrupções e lavagens de dinheiro - nos casos duplex no Guarujá e sítio
em Atibaia. Basta seguir incitando que o povo cometa os crimes
que tão rolando por exemplo no Chile
.
POLÍTICOS (BR)
... Se o ex-governador (SP) Alckmin tivesse sido candidato
(PSDB - 2018) ao Senado e a ex-Presidente Dilma tivesse sido
candidata (PT - 2018) estariam hoje amargando derrotas à Presidência e Senado ? A resposta muito possível é não. Faltou bom
senso pra ele e humildade pra Impedida ?
.
EDITOR
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

cesar@cesarneto.com
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O número de infecções por
HIV teve queda recorde em SP.
A redução foi de 11,7%, considerando os 7.938 casos novos
detectados em 2018, contra
8.981, em 2017. No Estado de
São Paulo foram notificados
105.422 casos de infecção pelo
HIV no período de 2000 até junho de 2019.
A partir de 2016 observouse, pela primeira vez, uma queda
na taxa de detecção. Para os homens, no ano de 2018 essa queda foi de 16,5%, enquanto que
entre as mulheres essa queda foi
de 15,3%. No público masculino, houve 7.223 em 2017 e
6.306 em 2018. Já no feminino,
foram 1.758 e 1.632, respectivamente.
Entretanto, a queda da taxa de
detecção não ocorre de maneira
uniforme. Ainda se constata
crescimento das infecções entre homens que fazem sexo
(HSH) da raça negra, principalmente entre os mais jovens, ao
mesmo tempo em que há redução entre todas as faixas etárias
entre HSH brancos.
“Essa queda nas infecções é
uma conquista sem precedentes.

Foram mil casos novos a menos
de HIV, nos últimos dois anos,
fruto de um trabalho intenso das
equipes que trabalham com o
Programa Estadual de IST/Aids
e da conscientização da população. Precisamos avançar, garantir equidade no acesso à saúde,
e propagar a mensagem de que o
diagnóstico é uma forma de garantir tratamento adequado e,
ainda, de proteger outras pessoas”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique
Germann.
Prevenção e tratamento
A principal causa da diminuição é a incorporação da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao
conjunto das estratégias de prevenção combinada, a partir de
2018, associada ao aumento do
acesso ao teste para o HIV e ao
tratamento oportuno.
O acesso a PrEP porém, assim como ao tratamento para o
HIV/Aids, é maior entre os HSH
brancos em comparação aos negros, reproduzindo as desigualdades associadas à questão racial que afeta diversas políticas
públicas no Brasil.

“Precisamos criar estratégias para aumentar o acesso da
população negra e da população
mais jovem aos serviços de saúde e aos insumos de prevenção”,
afirma a coordenadora adjunta
do Programa Estadual de IST/
Aids, Maria Clara Gianna.
“É importante ressaltar que
estar infectado pelo HIV é diferente de ter Aids. Hoje em dia,
uma pessoa com HIV, que tem
acesso ao teste e ao tratamento
em tempo oportuno, pode ficar
com a carga viral indetectável;
assim, não evolui para Aids, nem
transmite o vírus. Isso é o tratamento como prevenção”, declara o coordenador do Programa
Estadual IST/Aids-SP, Alexandre
Gonçalves.
Sobre a PrEP
A Profilaxia Pré-Exposição
consiste no uso de medicamento anti-HIV de forma programada para evitar uma infecção pelo
vírus, com uso diário e contínuo
do remédio. Caso haja uma exposição (situação de risco), o
medicamento não permite que o
HIV se instale no organismo.
Atualmente, só há um produ-

to aprovado para PrEP, que é um
medicamento 2 em 1 (tenofovir
e entricitabina), que atua bloqueando alguns “caminhos“ que o
HIV usa para infectar o corpo
humano.
Trata-se do método mais recente de prevenção, entre os diversos disponíveis no Sistema
Único de Saúde, que a passou a
fornecê-lo no final de 2017, de
forma gradual. Em SP, está disponível em 48 cidades e o tratamento já foi ofertado para 9 mil
pessoas.
Conforme o protocolo nacional, a PrEP pode ser fornecida
para pessoas HIV-negativas dos
seguintes grupos: homens gays,
bissexuais e outros homens que
fazem sexo com homens; pessoas trans; profissionais do sexo;
pessoas que estejam se relacionando com uma pessoa vivendo
com HIV (casais sorodiferentes).
A PrEP não protege contra
outras infecções sexualmente
transmissíveis (IST) e gravidez.
Por isso, é importante que o paciente conheça e utilize outros métodos preventivos, como preservativos, também disponíveis gratuitamente nos serviços de saúde.

Governo de SP cria acordo para
redução de emissão de poluentes
O Governador João Doria,
por meio das secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Relações Internacionais e da Cetesb, lançou, na sexta-feira (29),
o “Acordo Ambiental São Paulo”,
iniciativa para redução de emissão de gases de efeito estufa e
incentivo às ações sustentáveis.
A ação precede a Conferência das
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP
25), que ocorrerá em dezembro
em Madri, na Espanha.
O acordo já conta com a assinatura de 55 empresas comprometidas com o envio de informações relativas ao balanço
das emissões para que a Cetesb
avalie e auxilie na elaboração de
planos de mitigação.
“São Paulo respeita o acordo de Paris e não tem desflorestamento. Pelo contrário, ampliamos a cobertura vegetal. Temos

uma boa relação com as instituições que defendem o meio ambiente. Eu sabia que nós teríamos aqui representatividade, mas
não imaginava que pudesse ser
desta ordem. Isso é prova de que
a obediência a este acordo e a
zeladoria pelo verde é representada por vocês”, disse Doria.
A adesão voluntária será renovada automaticamente até
2030 e pretende induzir a redução de gases poluentes nos próximos 20 anos. Também prevê o
reconhecimento dos signatários
como membros da comunidade
de líderes em mudanças climáticas, além do apoio técnico governamental.
“Com esta iniciativa, o Governo do Estado de São Paulo
coloca-se na vanguarda da política de mudanças climáticas,
promovendo o engajamento dos
principais atores do setor em-

presarial, da gestão pública e sociedade civil organizada na direção de medidas adequadas de
mitigação e adaptação aos fenômenos climáticos globais”, afirmou o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos
Penido.
“Esta ação incentivará a implementação de novas tecnologias e soluções inovadoras, realçando o protagonismo do estado
na agenda climática, que pode ser
visto em seus programas de qualidade do ar e, em especial, nos
protocolos assinados e implementados ao longo dos anos com
o setor sucroenergético”, ressaltou a Diretora-presidente da Cetesb, Patrícia Iglecias.
Preparativos para COP
Para o Secretário de Relações Internacionais, Julio Serson, o tema da COP-25 – Time

for Action, vem ao encontro do
que precisa ser feito. “Não dá
para esperar pela COP-26. A
hora é de agir. Precisamos acelerar e o Governo do Estado de
São Paulo tem trabalhado em
múltiplas ações com foco nessa
conciliação urgente entre meio
ambiente e desenvolvimento
econômico”, afirmou.
A ação lançada nesta sexta
também reafirma o compromisso do governo estadual em cumprir o Acordo de Paris, um tratado no âmbito da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), que rege medidas de
redução de emissão de gases
estufa a partir de 2020. Para
atender a meta mínima de 2ºC
em comparação à era pré-industrial, o planeta precisaria reduzir as emissões em 2,7% por ano
entre 2020 e 2030.

Com programa SP Pra Todos,
Secretaria de Turismo é finalista
de prêmio nacional
O programa SP Pra Todos,
lançado pelo Governo de São
Paulo para incrementar a conectividade aérea do Estado, é finalista da edição do Prêmio Nacional de Turismo 2019 – Iniciativas de Destaque. A premiação
é concedida pelo Ministério do
Turismo (MTur), em conjunto
com o Conselho Nacional de
Turismo, e a iniciativa concorre
na categoria “Melhoria do Ambiente de Negócios e Atração de
Investimentos”.
A cerimônia de premiação
acontecerá no dia 5 de dezembro, em Belo Horizonte (MG).

Ao todo, são 10 categorias que
somam 33 finalistas, com iniciativas concorrentes tanto do
setor privado quanto do setor
público.
A principal ação do SP Pra
Todos foi a redução do ICMS
sobre o combustível de aviação,
de 25% para 12%, o que refletiu na abertura de 700 novas frequências semanais em todo o
Estado, além da ativação de aeroportos de menor movimento.
O Prêmio Nacional de Turismo busca identificar, reconhecer e premiar iniciativas de
destaque do setor e profissio-

nais que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para
o desenvolvimento do Turismo
no Brasil.
Estímulo
Lançado em 5 de fevereiro
deste ano, o programa SP Pra
Todos reduziu a alíquota do
ICMS que incide sobre o querosene de aviação em São Paulo (QAV). Trata-se de uma reivindicação antiga das companhias aéreas.
Segundo estudos do setor, o
preço do combustível representa em torno de 40% do custo

operacional total das empresas.
Com a redução do ICMS cobrado sobre o combustível aéreo, o
Governo de São Paulo pediu
contrapartidas para aumentar o
fluxo de pousos e decolagens
dentro do Estado, principalmente em cidades que ainda não
eram atendidas por linhas comerciais regulares.
O regulamento prevê, ainda,
que as empresas operem voos
para novas cidades e elevem para
pelo menos 490 o número de
partidas semanais em São Paulo, com destino a 38 municípios em 21 Estados.

Instituto realiza mutirões para emissão
do novo documento de identidade
Para promover o atendimento à população (em especial, cidadãos com até 17 anos), o Setor de Identificação Móvel
(SIM) do DIPOL/IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt) promove uma série de mutirões
para emissão dos novos documentos de identidade
(RG), tanto na Região Metropolitana de São Paulo quanto no interior do Estado.
O efetivo de auxiliares de
papiloscopistas e papiloscopistas do IIRGD realizará atendimentos aos cidadãos em Ribeirão Preto neste sábado (30).
Em Mogi das Cruzes, a atividade ocorrerá em 7 de dezembro. Santa Rita do Passa Quatro receberá a ação nos dias 12,

13 e 14 de dezembro.
Os atendimentos são promovidos com o apoio das prefeituras locais. Em Ribeirão Preto, a
iniciativa também conta com
parceria da Secretaria da Justiça
e Cidadania do Estado. O objetivo dos mutirões é atender os
cidadãos menores de idade (até
17 anos) que necessitem da primeira via do documento.
Indivíduos com até 15 anos
precisam comparecer aos locais
acompanhados por pais ou responsáveis legais (portando guarda ou tutela). Cidadãos com 16
ou 17 anos não precisam de
acompanhamento. Em todos os
casos, os interessados precisam
apresentar certidão de nascimento original, cópia simples da
certidão e foto 3×4, recente,

colorida e com fundo branco.
Novo documento
Além de apresentar dimensões reduzidas, foram inclusos
novos dispositivos que aumentam a segurança contra falsificação. O novo RG traz a possibilidade de inclusão de até oito documentos: título de eleitor, numeração da carteira de trabalho e previdência social, certificado militar, carteira nacional de habilitação, documento de identidade profissional
(carteira da Fenaj para jorna listas), carteira nacional de saúde
e NIS/PIS/PASEP.
Também podem constar na
cédula indicativos para portadores de necessidades especiais e
códigos referentes ao CID (Có-

digo Internacional de Doenças).
A inclusão de informações adicionais no documento é facultativa, ou seja, cada cidadão pode
optar por incluir os registros
complementares que julgar necessários.
Para inclusão dos dados, é
preciso comprovar as informações, apresentando os documentos originais que se deseja incluir no RG no ato da solicitação do novo documento. É importante ressaltar que os documentos no modelo antigo continuam valendo normalmente.
A nova versão do RG atende
a uma determinação do Governo Federal, por meio do Decreto 9.278 de 2018, para a implantação do Documento Nacional
de Identidade (DNI).
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Contas públicas têm saldo positivo
de R$ 9,4 bilhões em outubro
O setor público consolidado, formado pela União, os estados e os municípios, registrou
superávit primário de R$ 9,444
bilhões, em outubro. As estatísticas fiscais foram divulgadas na
sexta-feira (29) pelo Banco
Central (BC). Esse é o maior
resultado para o mês desde outubro de 2016, quando o superávit primário chegou a R$
39,589 bilhões.
O resultado primário é formado pelas despesas menos as
receitas, sem considerar os gastos com juros. Em outubro de
2018, também houve superávit:
R$ 7,798 bilhões.
No mês passado, o Governo
Central (Previdência, Banco
Central e Tesouro Nacional)
registrou superávit primário de
R$ 8,545 bilhões.

Os governos estaduais registraram déficit de R$ 53 milhões e os municipais, saldo
negativo de R$ 163 milhões.
As empresas estatais federais,
estaduais e municipais, excluídas as dos grupos Petrobras
e Eletrobras, apresentaram superávit primário de R$ 1,115 bilhão no mês passado.
Acumulado
Em dez meses, o setor público registrou déficit primário de
R$ 33,047 bilhões, contra R$
51,523 bilhões em igual período de 2018.
Em 12 meses encerrados em
outubro, o déficit primário ficou
em R$ 89,782 bilhões, o que
representa 1,27% do Produto
Interno Bruto (PIB), soma de
todos os bens e serviços produ-

zidos no país.
A meta para o setor público consolidado é de um déficit primário de R$ 132 bilhões neste ano.
Despesas com juros
Os gastos com juros ficaram
em R$ 20,330 bilhões em outubro, contra R$ 13,905 bilhões
no mesmo mês de 2018.
De janeiro a julho, as despesas com juros acumularam R$
304,517 bilhões, ante R$
317,246 bilhões em igual período ano passado.
Em outubro, o déficit nominal, formado pelo resultado primário e dos juros, ficou em R$
10,885 bilhões, ante R$ 6,107
bilhões no mesmo mês de 2018.
No acumulado de dez meses do
ano, o déficit nominal chegou a

R$ 337,564 bilhões, contra R$
368,769 bilhões, em igual período de 2018.
Dívida pública
A dívida líquida do setor
público (balanço entre o total
de créditos e débitos dos governos federal, estaduais e
municipais) chegou a R$
3,961 trilhões em outubro, o
que corresponde a 55,9% do
PIB. Em setembro, essa relação era menor: 55,3%.
No mês passado, a dívida
bruta - que contabiliza apenas
os passivos dos governos federal, estaduais e municipais chegou a R$ 5,549 trilhões.
Esse saldo correspondeu a
78,3% do PIB, abaixo do percentual registrado em setembro (79%). (Agencia Brasil)

Nascidos em agosto sem conta
na Caixa podem sacar FGTS
A Caixa Econômica Federal
iniciou na sexta-feira (29) mais
uma etapa de liberação do saque
imediato do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS),
que paga até R$ 500 por conta
ativa ou inativa. Os trabalhadores nascidos em junho e julho
sem conta no banco poderão retirar o dinheiro.
O saque começou em setembro para quem tem poupança ou conta corrente na
Caixa, com crédito automático. Segundo a Caixa, no total
os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de
cerca de R$ 40 bilhões na economia até o fim do ano.
Originalmente, o saque imediato iria até março, mas o
banco antecipou o cronograma,
e todos os trabalhadores receberão o dinheiro este ano.
Atendimento
Os saques de até R$ 500 podem ser feitos nas casas lotéricas e terminais de autoatendi-

mento para quem tem senha do
cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar
nos correspondentes Caixa
Aqui, apresentando documento
de identificação, ou em qualquer
outro canal de atendimento.
No caso dos saques de até
R$ 100, a orientação da Caixa é
procurar casas lotéricas, com
apresentação de documento de
identificação original com
foto. Segundo a Caixa, mais de
20 milhões de trabalhadores
podem fazer o saque só com o
documento de identificação
nas lotéricas.
Quem não tem senha e cartão cidadão e vai sacar mais de
R$ 100, deve procurar uma
agência da Caixa.
Embora não seja obrigatório,
a Caixa orienta, para facilitar o
atendimento, que o trabalhador
leve também a carteira de trabalho para fazer o saque. Segundo
o banco, o documento pode ser
necessário para atualizar dados.
As dúvidas sobre valores e

a data do saque podem ser consultadas no aplicativo do
FGTS (disponível para iOS e
Android), pelo site da Caixa
ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800-7242019, disponível 24 horas.
A data limite para saque é 31
de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data,
os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador.
Horário especial
Para facilitar o atendimento,
a Caixa vai abrir 2.302 agências
em todo o país, na segunda-feira (2). As agências que abrem às
8h terão o encerramento do
atendimento duas horas depois
do horário normal de término.
As que abrem às 9h terão
atendimento uma hora antes e
uma hora depois. Aquelas que
abrem às 10h iniciam o atendimento com duas horas de antecedência. E as que abrem às
11h também iniciam o atendimento duas horas antes do ho-

rário normal.
A lista das agências com
horário especial de atendimento pode ser consultada
no site da Caixa. Nesses pontos, o trabalhador poderá tirar
dúvidas, fazer ajustes de cadastro dos trabalhadores e emitir
senha do Cartão Cidadão.
A Caixa destaca que o saque
imediato não altera o direito de
sacar todo o saldo da conta do
FGTS, caso o trabalhador seja
demitido sem justa causa ou
em outras hipóteses previstas
em lei.
Essa modalidade de saque
não significa que houve adesão ao saque aniversário, que
é uma nova opção oferecida
ao trabalhador, em alternativa ao saque por rescisão do
contrato de trabalho.
Por meio do saque aniversário, o trabalhador poderá retirar parte do saldo da conta do
FGTS, anualmente, de acordo
com o mês de aniversário.
(Agencia Brasil)

Preços na indústria extrativa e de
transformação sobem 3,65% no ano
Os preços dos produtos das
indústrias extrativas e de transformação aumentaram 0,64%
em outubro na comparação com
setembro. É o terceiro mês consecutivo com variação positiva,
segundo o Índice de Preços ao
Produtor (IPP), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento acu-

mulado no ano é de 3,65%.
No IPP é medida a evolução
dos preços de produtos na porta
da fábrica, sem impostos e fretes. O levantamento é feito com a
indústria extrativa e com 23 setores da indústria de transformação.
Em outubro, 15 de 24 setores
apresentaram variações positivas
de preços. Em setembro, 17 havi-

am registrado alta de preços.
Os maiores aumentos em
outubro ocorreram no refino de
petróleo e produtos de álcool, de
4,04%, e na indústria de alimentos, 2,12%. As maiores quedas
foram registradas nas indústrias
extrativas, de 4,76%, e de papel
e celulose, 1,89%.
No acumulado dos últimos

12 meses, a variação de preços
foi de 0,37%. As quatro maiores variações nesse período
ocorreram em outros produtos
químicos, queda de 11,99%;
papel e celulose queda de
11,37%; farmacêutica, alta de
11,02%, e outros equipamentos de transporte, alta de 9,08%.
(Agencia Brasil)

Teto de juros do cheque especial
vai proteger consumidor, diz BC
Mesmo com aumento na
taxa de juros do cheque especial, as pessoas com baixa escolaridade continuam usando essa
modalidade de crédito. Foi este
dado que levou o Banco Central
(BC) a propor ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a imposição de limite para a taxa de
juros do cheque especial. O BC
considerou, ainda, o poder de
mercado dos bancos e o acesso
restrito a empréstimos com taxas mais baixas.
A avaliação consta de estudo
do BC e do voto do CMN, que
decidiu na última quarta-feira
(27) limitar a taxa do cheque em
8% ao mês (151,8% ao ano), a
partir de 6 de janeiro. Além disso, o CMN autorizou as instituições financeiras a cobrar, a partir de 1º de junho do próximo
ano, tarifa de quem tem limite
do cheque especial maior que R$
500 por mês. A tarifa, equivalente a 0,25% do limite que exceder R$ 500, será descontada do
valor devido em juros do cheque
especial
O BC destacou que o cheque
especial é mais usado por quem

tem menor renda e escolaridade. “A falta de sensibilidade da
demanda à taxa de juros, combinada com a existência de poder
de mercado, em um cenário de
restrição a linhas de crédito
menos onerosas ou de comportamento ‘imediatista’, impede
que a concorrência atinja todo
seu potencial benéfico para os
consumidores”, diz o BC.
Para o BC, a imposição do
teto de juros “cumprirá o papel
normalmente exercido pela
concorrência nos mercados
nos quais ela funciona a contento, além de mitigar as consequências da hipossuficiência
de consumidores de baixa escolaridade e com forte restrição
ao crédito”.
De acordo com o estudo do
BC, um aumento de 10% na taxa
de juros do cheque especial, o
que corresponde a uma elevação
de aproximadamente 30 pontos
percentuais na taxa média anual,
leva a uma queda de aproximadamente 4% na demanda pela
modalidade. No caso do cartão
de crédito rotativo, compara o
BC, a queda da demanda “é mais

do que o dobro”. “No caso do
crédito para financiamento de
automóveis, um aumento de10%
na taxa de juros – equivalente a
um aumento de dois pontos percentuais na taxa anual – leva a
uma queda de mais de 30% na
demanda por financiamentos de
automóveis”, acrescenta.
O BC concluiu ainda que, no
caso dos clientes com menor
escolaridade, a demanda por cheque especial se mantém inalterada mesmo com aumento dos juros. “Esse resultado sugere que
os mais vulneráveis são os que
possuem menos alternativas à utilização do cheque especial”, diz.
No estudo, o BC acrescentou que diversos países têm limitação na cobrança de juros,
“com o objetivo de proteger o
cidadão hipossuficiente em suas
relações bancárias”. O BC citou
países como Portugal, França,
Espanha, Reino Unido e Estados
Unidos, como exemplo de países com teto de juros.
“Se por um lado a limitação
da taxa de juros contribuirá para
corrigir falhas de mercado no
produto cheque especial e para

a redução do endividamento das
famílias, por outro, a tarifa induzirá a uma melhor concessão
de limite pelas instituições financeiras e à utilização racional
do cheque especial por parte dos
clientes”, conclui.
No estudo, o BC explicou
que antes da mudança o cheque
especial embutia subsídio cruzado, ou seja, tomadores de
renda que usam mais intensamente a modalidade de crédito
pagam pelos limites não utilizados dos tomadores de maior renda. Isso acontece porque quando o banco abre uma linha de
crédito para uso pelo cliente em
qualquer momento há um custo
de capital para a instituição financeira. Esse custo é cobrado
pelos bancos por meio das taxas
de juros. O problema é que
quem tem maior renda e, portanto, maior limite no cheque especial, não costuma usar os recursos tanto quanto quem tem
menor renda. Assim, quem paga
os juros dessa linha de crédito
são as pessoas que usam o cheque especial, ou seja, as de menor renda. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Presidente da
Colômbia enfrenta
resistência ao Grande
Diálogo Nacional
O presidente da Colômbia, Iván Duque, está fazendo uma
série de encontros a que deu o nome de Grande Diálogo Nacional (Gran Conversación Nacional, em espanhol) Ele busca de solução para a crise que afeta o país. Representantes
de estudantes, de organismos de defesa do meio ambiente e
do Comitê Nacional de Paralisação se opõem ao diálogo conjunto com outros setores.
Em reunião realizada na quinta-feira (28), na Casa de
Nariño, sede do governo, ambientalistas afirmaram estar alinhados com o Comitê Nacional de Paralisação que, no dia
26, após mais de três horas de reunião, se recusou a aceitar
o Grande Diálogo Nacional e se reunir, por exemplo, com
empresários e representantes do Ministério Público. O Comitê exige uma negociação sem intermediários e ressalta
que a agenda de diálogo deve girar em torno de propostas da
sociedade civil e não da atual política do governo.
“O Movimento Nacional do Meio Ambiente e várias organizações continuam firmes na greve. Viemos ratificar que
fazemos parte do Comitê Nacional de Paralisação, não iremos nos dividir”, afirmou Renzo García, líder do Movimento Nacional do Meio Ambiente.
Fazem parte desse Comitê algumas associações de estudantes e sindicatos de trabalhadores, que também se manifestaram de forma parecida. Um acordo com essas entidades será fundamental para frear os protestos e manifestações no país.
A vice-presidente da Colômbia, Marta Lucía Ramírez,
afirmou que o governo fará uma nova reunião com o Comitê
e espera que a nova greve geral, convocada para o dia 4 de
dezembro, possa ser cancelada.
“Obviamente que, neste momento, não podemos ter conversas exclusivamente com eles [do Comitê] ou excluí-los,
porque é fundamental que o governo ouça todos os setores”,
afirmou Ramírez.
A onda de protestos começou na última quinta-feira (21),
com greve geral contra o governo de Iván Duque, convocada
por sindicalistas, estudantes, professores e indígenas. O presidente do país está há apenas quinze meses no poder e tem
69% de rejeição. (Agencia Brasil)

Japão e Coreia do Sul
reiniciarão negociações
comerciais em dezembro
O Japão e a Coreia do Sul concordaram em reiniciar um diálogo de alto nível sobre políticas comerciais no mês que vem.
Este movimento ocorre após o Japão ter decidido impor controles mais severos sobre exportações ao seu país vizinho desde o
mês de julho.
Autoridades do setor comercial dos dois países se encontraram em Seul na quinta-feira (28). Um dos membros da parte sulcoreana disse que ambos os países estão capacitados a reconstruir a confiança na reunião a nível de trabalho. Eles decidiram
realizar conversações inicialmente em nível técnico, em Tóquio
e, posteriormente, em nível político. Estas serão as primeiras
conversações neste patamar em mais de três anos.
Contudo, existem diferenças entre os pontos de vista dos dois
países em relação à reunião. O Japão vê o evento como uma oportunidade para confirmar os progressos feitos pela Coreia do Sul
no seu sistema de controles comerciais. Seul vai pedir ao Japão
para abolir seus controles de exportação através do diálogo.
Hiroshi Kajiyama, ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, expressou otimismo em relação às conversações.
Ele disse que “é importante que os dois lados confirmem mutuamente seus pontos de vista atuais através de discussões e movimentos significativos nas conversações”. (Agencia Brasil)

Diário Oficial publica
decreto de programação
orçamentária
O Diário Oficial da União
publicou na sexta-feira (29) o
decreto de programação orçamentária, com detalhes sobre
novos limites de empenho e
movimentação entre os ministérios.
De acordo com o decreto,
ficam ampliados em até R$
25,360 bilhões os limites para
alguns órgãos e em até R$
20,287 bilhões para outros.
No último dia 22, o decreto relativo ao Relatório Extemporâneo de Avaliação de

Receitas e Despesas de Novembro de 2019 liberou todas as despesas discricionárias (não obrigatórias) contingenciadas (bloqueadas) em
meses anteriores. Foram descontingenciados 13, 976 bilhões do Orçamento de 2019.
O órgão que teve a maior liberação, de R$ 3, 473 bilhões,
foi o Ministério da Defesa, seguido pelo da Educação, R$
2,695 bilhões, e pelo do Desenvolvimento Regional, R$ 1,905
bilhão. (Agencia Brasil)
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Renegociação da dívida ativa renderá
R$ 6,4 bilhões ao governo em 2020
MEC vai liberar
R$ 125 milhões adicionais
para universidades
O ministro da Educação,
Abraham Weintraub, anunciou
na sexta-feira (29) que o governo vai disponibilizar R$ 125
milhões em recursos extras
para as universidades federais.
De acordo com o ministro,
65% dos recursos serão destinados para a aquisição de painéis solares e o restante para a
conclusão de obras paradas ou
em andamento.
“Estamos liberando recursos para investimentos em
energia fotovoltaica renovável
e isso vai liberar orçamento na
veia para as universidades”, disse o ministro.
Os recursos, advindos de
remanejamento do orçamento
da Secretária de Educação Superior (Sesu), serão distribuídos para todas as 63 universidades federais, que em média
receberão cerca de R$ 2,5 milhões. Mas, segundo o secretário de Ensino Superior, Arnaldo Lima, terão acesso a um
volume maior de recursos as
universidades que estiverem
melhor classificadas em um
ranking do ministério que avalia a qualidade e desempenho e
que tenham o menor custo por
aluno.
Para tanto, as universidades
foram classificadas em cinco
faixas. Quanto maior for a pontuação no ranking, maior será o
volume de recursos recebidos.
De acordo com a assessoria do ministério, o objetivo é
beneficiar as universidades que
possuem menores condições
orçamentárias de realizar esse
tipo de investimento. A estimativa do Ministério da Educação
é que após a implantação dos

painéis haja uma redução média nas contas de luz das universidades de até 25,5 milhões
por ano.
Mercosul
Durante a coletiva de imprensa para anunciar a liberação dos recursos, o ministro
disse ainda que o Brasil não vai
mais participar das reuniões do
Mercosul, grupo que reúne
Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que tratam
de educação.
Segundo o ministro a decisão foi motivada por não haver
“resultados concretos” das
reuniões. O ministro também
afirmou que, na prática, a decisão não muda a relação do
Brasil com o Mercosul.
“Depois de 28 anos que o
Brasil está participando na área
educacional do Mercosul, a
decisão do governo é a partir
de hoje começar a discutir
apenas relacionamentos bilaterais com Argentina, Paraguai e
Uruguai”, disse Weintraub.
“Tudo que tiver de iniciativa na
área de educação vai ser mantida a única coisa é que essas
reuniões não vão acontecer
mais com a presença do Brasil”, afirmou.
Para Weintraub, a realização de reuniões bilaterais são
mais efetivas. “Numa conversa bilateral conseguimos avançar muito mais rapidamente.
Na reunião [do grupo] que tivemos hoje apenas o ministro [da Educação] do Paraguai
veio, a Argentina mandou alguém da Embaixada e o Uruguai não mandou ninguém”,
disse. (Agencia Brasil)

STJ revoga mandado de
prisão contra ex-presidente
do Paraguai
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogério
Schietti revogou na sexta-feira
(29) o mandado de prisão expedido contra o ex-presidente do
Paraguai Horácio Cartes. Ele é
investigado na Operação Patrón,
desdobramento da Operação
Lava Jato, por corrupção, lavagem de dinheiro e participação
em organização criminosa, em
esquema envolvendo o doleiro
Dario Messer, preso em julho
deste ano. O ex-presidente não
chegou a ser preso porque está
no Paraguai, onde é senador.
De acordo com as investigações, mensagens de WhatsApp
atestaram o auxílio de autoridades paraguaias e de outros cidadãos
para Messer ficar foragido ora no
Paraguai, ora no Brasil. Por esses
dados constatou-se que a organização criminosa disponibilizou
pelo menos US$ 2,5 milhões a
Messer. As apurações revelaram
que Cartes teria enviado US$ 500
mil para o doleiro, a quem se
referiu como “hermano de
alma”, após sua fuga para o país
que ele governava até agosto do
ano passado, acusa o Ministério

Público Federal (MPF).
Ao analisar um habeas corpus
protocolado pela defesa, o ministro entendeu que a suposta entrega de US$ 500 mil que Cartes teria feito ao doleiro não é indício
unicamente suficiente de que o expresidente teria cometido crime
de lavagem de dinheiro. A suposta
entrega foi um dos argumentos
utilizados pelo juiz federal Marcelo Bretas para decretar a prisão.
“Não está claro, a partir da
leitura do édito prisional, se o
numerário pertencia ao paciente
ou a Dario Messer. Também não
se pode apontar, com segurança,
a finalidade da ajuda. Nada indica
que Horácio entregou o dinheiro
com o conhecimento de que, tempos depois, os ativos seriam enviados ao Brasil, como parte de
atividades para encobrir o patrimônio de Dario Messer ou para
patrocinar supostas operações
ilícitas”, disse o ministro.
A defesa do ex-presidente
argumentou no pedido de soltura que não há provas de nenhum
ilícito cometido por Cartes e
que o mandado de prisão era ilegal. (Agencia Brasil)

A partir desta sexta-feira
(29), devedores com mais de R$
15 milhões inscritos na dívida
ativa da União podem pedir o
parcelamento
instituído
pela Medida Provisória 899,
também conhecida como Medida Provisória do Contribuinte
Legal. O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial
da União portaria que regulamenta o processo de renegociação e informou que o governo
deve arrecadar R$ 460 milhões
em 2019 e R$ 6,4 bilhões em
2020 com o parcelamento.
Responsáveis por apenas 2%
do total, os devedores de maior
porte poderão fazer o pedido em
uma unidade da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
(PGFN) de seu domicílio fiscal.
O requerimento deverá ser protocolado acompanhado de um
plano de pagamento e de recuperação fiscal.
Os devedores de menos de
R$ 15 milhões, que concentram
os 98% restantes, precisarão
esperar o início da semana que

vem para serem notificados por
edital. Eles precisarão fazer o
pedido pela Plataforma Regularize. A ferramenta está disponível na página da PGFN na internet, mas o serviço só será liberado após a publicação do edital.
A portaria publicada hoje instituiu as duas modalidades de
renegociação. O parcelamento
individual é destinado a contribuintes com dívida ativa total
superior a R$ 15 milhões; devedores falidos, em processo de
liquidação ou recuperação, com
dívida ativa de qualquer tamanho;
entes públicos com dívidas de
qualquer tamanho e dívidas de
mais de R$ 1 milhão suspensas
pela Justiça e devidamente garantidas.
Destinado principalmente há
pequenos devedores, o parcelamento por adesão abrangerá débitos inscritos na dívida ativa há
mais de 15 anos sem garantia,
dívidas antigas suspensas pela
Justiça há mais de dez anos, empresas declaradas extintas ou
inaptas, pessoas físicas falecidas

e devedores com capacidade de
pagamento insuficiente pelos
critérios da PGFN.
Benefícios
Pelas regras do parcelamento, somente dívidas consideradas
irrecuperáveis ou de difícil recuperação receberão desconto
de 50% sobre o valor total, podendo chegar a 70% em caso de
pessoa física, empresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte em recuperação judicial. Os demais débitos inscritos na dívida ativa poderão ser renegociados, mas
sem desconto.
Os débitos poderão ser parcelados em até 84 meses (sete
anos), com a possibilidade de
chegar a 100 meses nas quatro
categorias de devedores citadas
anteriormente. No caso de empresas em recuperação judicial,
a primeira parcela pode começar a ser paga até seis meses depois do fechamento da renegociação. O parcelamento prevê a
flexibilização das regras de pres-

tação de garantias, penhora e alienação de bens e a possibilidade de usar precatórios federais
próprios ou de terceiros para
amortizar ou liquidar o débito.
Dívidas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), com o Simples Nacional e com multas qualificadas e
criminais não poderão ser renegociadas. A própria medida provisória especificava a exclusão
desses débitos do programa.
A portaria também definiu
uma série de obrigações de
quem adere à renegociação. O
contribuinte deverá prestar informações sobre seus bens e
receitas quando a PGFN pedir,
não usar o parcelamento para
prejudicar concorrentes, reconhecer definitivamente as dívidas renegociadas, manter-se regular com o FGTS e regularizar
em 90 dias eventuais débitos que
venham a ser incluídos na dívida
ativa ou tornarem-se exigíveis
(com autorização de cobrança)
após a formalização do acordo.
(Agencia Brasil)

Ministério da Saúde: 135 mil convivem
com HIV no país e não sabem
Às vésperas do Dia Mundial
de Luta Contra a Aids, celebrado no domingo (1) o Ministério
da Saúde fez um alerta: 135 mil
pessoas no Brasil convivem
com o vírus HIV e não sabem.
Na avaliação do ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, houve ganhos importantes nos últimos anos, mas ainda há uma série de desafios.
”Temos uma epidemia estabilizada em torno de 900 mil
pessoas com casos de Aids, e
podemos observar uma epidemia, principalmente em homens jovens, na faixa et ária de
25 a 39 anos. É com essa população que precisamos trabalhar
prioritariamente”, disse.
De acordo com os dados
apresentados na sexta-feira(29),
das 900 mil pessoas com HIV,
766 mil foram diagnosticadas,

594 mil fazem tratamento com
antirretroviral e 554 mil não
transmitem o HIV.
O balanço aponta ainda que
o número de contaminados continua subindo no país: há um ano,
eram 866 mil pessoas. Somente
no ano passado, foram notificados 43,9 mil novos casos.
Ao ressaltar que o Brasil
oferece acesso universal ao tratamento, não só de Aids, mas
também HIV, o ministro da Saúde comemorou a redução nos
casos e, também, na mortandade causada pela doença. Foram
evitados quase 12 mil registros
de Aids entre 2014 e 2018, e
houve queda de mortalidade em
22,8% no período de cinco anos.
“Encerrando o ano de 2019, veremos uma diferença ainda maior. Não podemos ter casos de
morte com aids”, disse.

Campanha
A nova campanha do Ministério é direcionada à população
jovem, onde a contaminação
está crescendo. O foco é reforçar a importância da prevenção, testagem e tratamento: “Se a dúvida acaba, a vida
continua. Precisamos incentivar o diagnóstico precoce para
salvar vidas. O maior problema ainda é o medo. É importante esse incentivo para fazer
o teste. Temos que atingir
metas internacionais, como
algumas cidades já estão fazendo. E o Brasil, da forma
como está indo, ainda precisa
testar 90% da população”, disse o diretor do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle
das Infecções Sexualmente
Transmissíveis, do HIV/Aids,
Gerson Pereira.

Até o fim do ano, o governo
estima que serão distribuídos
462 milhões de preservativos,
que segundo o Ministério é a
forma mais eficaz de prevenção.
HIV e Aids têm diferença. A primeira situação é quando a pessoa é portadora do vírus.
Na segunda, o infectado já desenvolveu a doença.
Transmissão vertical
Mandetta também comemorou a informação de que o município de São Paulo receberá
certificação pela erradicação
vertical do HIV, quando o vírus
é transmitido durante a gestação,
parto e amamentação. No Paraná, as cidades de Curitiba e Umuarama foram as primeiras a serem certificadas em 2017 e
2019, respectivamente. (Agencia Brasil)

Bolsonaro participa de formatura
de sargentos no interior mineiro
O presidente Jair Bolsonaro
participou na sexta-feira (29) da
solenidade de diplomação do
curso de formação de sargentos
da Escola de Sargentos das Armas do Exército, em Três Corações, Minas Gerais.
“Nas próximas semanas, vocês estarão pelos quatro cantos dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados que compõem nosso querido Brasil,
levando patriotismo, amizade,
consideração, fraternidade e,
acima de tudo, amor a nossa
querida pátria”, disse.
Bolsonaro agradeceu aos
formandos pelo compromisso
de servir ao país. “Se preciso for,
daremos a nossa vida para que a
democracia e a liberdade nunca

deixem de existir entre nós”,
disse o presidente, dirigindose aos novos sargentos. “Na
América do Sul, alguns países
ainda vivem momento de crise, mas nós venceremos tudo
isso. Pela gratidão e sentimento de irmandade que existe entre nós da América do
Sul, nós, brasileiros, só estaremos felizes quando todos os
países da América do Sul, e o seu
povo gozarem de liberdade e democracia.”
A Escola de Sargentos das
Armas é o estabelecimento de
ensino de nível superior (tecnólogo) do Exército Brasileiro,
responsável pela formação e graduação de sargentos combatentes de carreira das armas de: In-

fantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações.
Energia nuclear
No início da tarde, Bolsonaro embarca para Resende, no
Rio de Janeiro, onde participa de
cerimônia de inauguração da oitava cascata de ultracentrífugas,
na Fábrica de Combustível Nuclear das Indústrias Nucleares do
Brasil (INB). Com a entrada em
operação dessa cascata, a INB
aumentará em 20% a produção
de urânio enriquecido no país,
sendo possível produzir 60% do
necessário para abastecer a Usina Nuclear de Angra 1.
A inauguração faz parte da
primeira fase da implantação da
Usina de Enriquecimento Isotó-

pico de Urânio, um projeto em
parceria com a Marinha do Brasil, que visa à instalação de
10 cascatas de ultracentrífugas.
Previsto para ser concluído em
2021, ao final, o projeto atenderá 80% da demanda de Angra
1. De acordo com a INB, a nona
cascata está com parte da estrutura pronta, aguardando instalação da ultracentrífuga pela Marinha. A previsão é que seja inaugurada no final de 2020.
Neste sábado (30), Bolsonaro continua em Resende para
participar da solenidade de entrega das espadas aos novos
aspirantes a oficial da Academia Militar das Agulhas Negras, do Exército Brasileiro.
(Agencia Brasil)

ANP aprova inclusão de novas áreas
petrolíferas em oferta permanente
A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
aprovou a inclusão, na oferta
permanente, de 173 blocos e
da área com acumulação marginal Juruá, na Bacia do Solimões. Esse modelo de licitação mantém a oferta contínua
de um portfólio de áreas para
exploração e produção de petróleo e gás natural.
A partir desta sexta-feira
(29) a nova versão do edital
estará em consulta pública.
Uma audiência pública está
marcada para 5 de fevereiro
do ano que vem. A versão
atual, publicada em maio
deste ano, contempla 600
blocos com risco exploratório e 14 áreas com acumulações marginais. Em setembro, na sessão pública
de ofertas, foram arrematados 33 blocos e 12 áreas com

acumulações marginais.
De acordo com a agência
reguladora do setor, 149 dos
173 novos blocos já estavam
em estudo e tinham conseguido, recentemente, manifestação de viabilidade ambiental,
Os outros 24 são blocos ofertados e não arrematados na 16ª
Rodada de Licitações, realizada no último 10 de outubro.
Inclusão de blocos
Após as alterações, o novo
edital vai oferecer 740 blocos,
sendo 567 remanescentes do
edital anterior, 173 novos e
três áreas com acumulações
marginais, duas remanescentes e a nova área de Juruá, devolvida à ANP pela Petrobras,
conforme resolução de diretoria de maio do ano passado.
A minuta de edital trará os
parâmetros técnicos e econômicos para os blocos e área

incluídos e, ainda, a atualização dos parâmetros dos blocos e as áreas que já constavam na versão anterior, em especial com relação à metodologia para definição das alíquotas de royalties.
Conforme a ANP, para as
áreas situadas em bacias de
nova fronteira e maduras, foi sugerida a redução considerando o
risco geológico e a expectativa
de produção dos setores. Para
áreas com acumulações marginais, foi proposta a alíquota de
royalties mínima equivalente a
5%. No caso das áreas externas
ao polígono do pré-sal das Bacias de Campos e Santos e aquelas
classificadas como bacias de
elevado potencial, a proposta
é manter a alíquota de royalties em 10%.
Aprimoramento
A minuta inclui também al-

guns aprimoramentos técnicos decorrentes da experiência com o 1º Ciclo da Oferta
Permanente e outras rodadas
de licitações realizadas neste
ano, bem como, de contribuições de técnicos da agência,
além de alterações na redação
para tornar as regras mais claras e objetivas.
A oferta permanente é
composta de disponibilidade
contínua de campos devolvidos ou em processo de devolução e de blocos exploratórios ofertados em licitações
anteriores e não arrematados
ou devolvidos à ANP.
Para a agência reguladora,
isso permite que as empresas,
especialmente as que ainda não
atuam no Brasil, tenham oportunidade de estudar as áreas
sem a limitação de tempo que
as rodadas tradicionais proporcionam. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Nacional

São Paulo, 30/11, 1 e 2 de dezembro de 2019

Página 5

Dólar volta a subir e fecha
novembro com valorização de 5,77%
Depois de uma queda na
quinta-feira (28), a moeda norte-americana voltou a subir
na sexta-feira (29). O dólar comercial encerrou o dia vendido
a R$ 4,241, com alta de R$ 0,025
(+0,58%). Em valores nominais,
desconsiderando a inflação, a
cotação está no segundo maior nível desde a criação do real.
Com a alta de sexta-feira, o

dólar fechou novembro com
alta de 5,77%. Apenas nesta semana, a divisa acumulou valorização de 1,14%. Em três sessões, na segunda (25), na terça
(26) e na quarta-feira (27), a moeda bateu recordes nominais
seguidos.
Diferentemente dos últimos
dias, o Banco Central (BC) não
interveio no câmbio. O órgão,

no entanto, anunciou a venda
de até US$ 500 milhões das reservas internacionais no mercado à vista na segunda-feira (2).
No mercado de ações, o dia
foi de oscilações. O índice Ibovespa, da B3, chegou a operar
em alta durante a manhã, mas
fechou o dia em baixa de 0,05%,
aos 108.239 pontos. O indicador, que chegou a bater recor-

de no último dia 7 e aproximouse dos 110 mil pontos, encerrou novembro com alta de
0,95%.
Além de tensões políticas
no Brasil, o mercado financeiro foi influenciado por vários
fatores em novembro. A venda
pelos lances mínimos dos barris excedentes da cessão onerosa de dois campos do pré-sal

e a não venda de outros dois
campos fez o dólar subir e a
bolsa cair no início do mês. Nas
semanas seguintes, o agravamento da turbulência política
na América Latina e a indefinição sobre o fechamento de um
acordo comercial entre Estados Unidos e China pressionaram o dólar em todo o planeta.
Nesta semana, a divulgação

de indicadores positivos no
mercado de trabalho norteamericano reduziu as perspectivas de cortes de juros pelo
Federal Reserve (Fed), Banco
Central dos Estados Unidos.
Juros mais altos nas economias avançadas desencadeiam a
fuga de capitais de países
emergentes, como o Brasil.
(Agencia Brasil)

Edital de Angra 3 sai no segundo trimestre de 2020
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse
na sexta-feira (29) que o edital
de licitação para retomada das
obras da usina nuclear de Angra 3 será publicado no segundo trimestre de 2020. Segundo ele, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está
finalizando estudos de viabilidade para permitir parceria
privada no projeto.
“O BNDES está concluin-

do o modelo de negócios que
permitirá a participação privada no empreendimento, para
que seja possível publicar o
edital para a seleção do parceiro ainda no segundo trimestre de 2020”, afirmou, durante inauguração da 8ª cascata de ultracentrífugas para
enriquecimento de urânio,
na Fábrica de Combustível
Nuclear (FCN), em Resende/
RJ. O evento também contou
com a participação do presi-

dente Jair Bolsonaro e de outras autoridades do governo
federal.
A retomada das obras da
usina foi incluída, por meio de
decreto presidencial, como
parte do portfólio do Programa
de Parcerias e Investimentos
(PPI) do governo. Angra 3 será
a terceira usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, localizada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis (RJ).
Segundo a Eletronuclear,

quando entrar em operação
comercial, a nova unidade, que
tem potência de 1.405 megawatts, será capaz de gerar mais
de 12 milhões de megawattshora por ano, energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte durante o mesmo período.
Com Angra 3, a energia nuclear passará a gerar o equivalente a 50% do consumo do
estado do Rio de Janeiro.
Mais de 60% da usina de

Angra 3 já foi construída, a um
custo de quase R$ 10 bilhões.
Para concluir a obra faltam mais
R$ 15 bilhões em investimentos, que devem vir do parceiro
privado, a ser selecionado a
partir da definição do modelo.
A previsão é que as obras sejam retomadas no ano que vem
e concluídas em 2026.
Programa nuclear
O programa nuclear brasileiro começou nos anos

1950 com o início da construção das usinas de Angra 1
e Angra 2. Além de retomar as
obras da terceira unidade do
complexo, o ministro Bento
Albuquerque anunciou que a
extensão de vida útil de Angra 1 já foi requerida à Comissão Nacional de Energia Nuclear com cinco anos de antecedência. A perspectiva é
aprovar a continuidade da
operação até 2044. (Agencia
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Gestora de Inteligência de Crédito S.A.

NIRE 35.300.505.182 | CNPJ/MF 28.042.871/0001-97
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração Realizada em 11/10/2019
Data, Hora e Local: 11/10/2019, às 14h30m, na Alameda Araguaia 2104, 8º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP. Presenças:
Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Matias
Granata, Francisco Javier Muñoz Bermejo, Paulo Henrique Angelo Souza, Eurico Ramos Fabri e Carlos Renato Bonetti, este último, por
videoconferência, conforme previsão contida no artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. Participaram ainda
desta reunião os Srs. Luiz Flaviano dos Santos, Gustavo José Marrone de Castro Sampaio - Diretor Jurídico e Regulatório da Companhia,
na qualidade de Secretário do Conselho, e, como convidados, Edson Moreto - Conselheiro Suplente e Marco Tulio de Oliveira Mendonça
- Conselheiro Suplente. MESA: Sr. Francisco Javier Muñoz Bermejo - Presidente; e Sr. Gustavo José Marrone de Castro Sampaio - Secretário. Ordem do Dia: (1) Aprovar a destituição do cargo de Diretor Estatutário da Companhia o Sr. Rodrigo Modesto de Abreu, brasileiro,
casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 12.754.381 SSP/SP, inscrito no
CPF sob o nº. 119.437.828-78, em face de carta renúncia por ele apresentada; e (2) Aprovar a nomeação do Sr. Luiz Flaviano dos Santos
como Diretor Presidente (#HIEF%XECUTIVE/FlCER) interino, acumulando este cargo com o de Diretor de Operações (#HIEF/PERATING
/FlCER). Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade dos
presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas deliberações da seguinte forma: (1) Aprovaram a destituição
do cargo de Diretor Estatutário da Companhia o Sr. Rodrigo Modesto de Abreu, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial
de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 12.754.381 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 119.437.828-78, em face
de carta renúncia por ele apresentada. (2) Aprovaram, por unanimidade dos presentes, a nomeação do Sr. Luiz Flaviano dos Santos,
brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2.551.072
SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 512.041.776-00, para ocupar de forma interina o cargo de Diretor Presidente (Chief Executive
/FlCER), acumulando este cargo com o de Diretor de Operações (#HIEF/PERATING/FlCER), que atualmente ocupa, dentro das condições
DElNIDASNOARTIGO CAPUT, do Estatuto Social referentes ao número mínimo de composição de membros da Diretoria. Os materiais
APRESENTADOSEQUESERVIRAMDEBASEPARASASDELIBERA¼ÊESACIMAREFERIDASFAZEMPARTEINTEGRANTEDESTAATAElCARAMARQUIVADOS
na Secretaria do Conselho de Administração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada
por todos os Conselheiros participantes: Srs. Eurico Ramos Fabri, Francisco Javier Muñoz Bermejo, Paulo Henrique Angelo Souza, Matias
'RANATAE#ARLOS2ENATO"ONETTI#ERTIlCOQUEAPRESENTEATA½CÆPIAlELDALAVRADAEMLIVROPRÆPRIO"ARUERI30 Gustavo
Jose Marrone de Castro Sampaio - Secretário; JUCESP nº 599.062/19-8, em 19/11/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Living Barbacena Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 10.970.439/0001-09 - NIRE 35.223.427.437
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 26.11.2019, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 1.068.000,00, considerados excessivos em
relação ao objeto, com o cancelamento de 1.068.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia
Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá com expressa anuência da sócia Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das
quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 4.866.065,00 para R$ 3.798.065,00 dividido em 3.798.065
quotas. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais.
São Paulo, 26.11.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Fernão Dias Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 08.576.165/0001-18 - NIRE 35.221.138.985
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 26.11.2019, 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, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 1.864.148,00, sendo R$
1.583.148,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 281.000,00 por serem considerados excessivos, passando de R$ 1.968.438,00 para R$ 104.290,00 dividido em 104.290 quotas, mediante o cancelamento de
1.864.148 quotas do Capital Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 745.659 quotas da Licy Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 1.118.489 quotas da Living Empreendimentos Imobiliários
S.A.. 2. Autorizar os administradores a assinar e firmar todos os documentos necessários. Encerramento.
Nada mais. São Paulo, 26.11.2019. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e Licy Empreendimentos
Imobiliários Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

J.Z.M Planejamentos Imobiliários e Construções S/A
CNPJ/ME nº 52.118.668/0001-31 – NIRE 35.3.0047081.8
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de novembro de 2019
Data, Hora e Local: Aos 28/11/2019, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391,
8º andar, conjuntos 81 e 82, Jardim Paulista, São Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme se verifica pelas assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Moises Singal
Gordon; Secretário: Sr. Jonas Gordon. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §
4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ordem do Dia: (a) exame e aprovação da proposta da administração da Companhia
para redução do capital social; (b) modificação do artigo 5º do estatuto social da Companhia, a fim de refletir a deliberação
constante do item “a” acima; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia. Deliberações: Os Acionistas, por unanimidade
de votos dos presentes: (a) aprovaram a redução do capital social da Companhia nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada, em razão deste afigurar-se excessivo para suas atividades, no montante de R$100.000.000,00, mediante
o cancelamento de 100.000.000 de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$1,00 de sua emissão e restituição
dos recursos aos acionistas, proporcionalmente à sua participação no capital da Companhia. (a.1) decorrido o prazo de 60
dias contados da publicação da presente ata, os seguintes valores serão restituídos aos acionistas da Companhia, em virtude
do cancelamento de ações acima previsto: (i) Moises Singal Gordon receberá o valor de R$47.309.764,00, em virtude
do cancelamento de 47.309.764 ações de sua propriedade; (ii) Jonas Gordon receberá o valor de R$41.450.342,00, em
virtude do cancelamento de 41.450.342 ações de sua propriedade; e (iii) Fine Real Estate Capital Partners L.P. receberá
R$11.239.894,00, em virtude do cancelamento de 11.239.894 ações de sua propriedade. (a.2) ainda, tendo em vista a
redução de capital aprovada acima, os acionistas resolvem alterar o artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com
a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital social é de R$21.550.954,00, representado por R$21.550.954,00 ações ordinárias
nominativas, com valor nominal de R$1,00 cada uma. § Único. As ações representativas do capital social são indivisíveis em
relação à Sociedade e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.” (a.3) a redução
de capital ora aprovada e a consequente a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia tornar-se-ão efetivas após
o decurso do prazo de 60 dias contados da publicação desta ata, conforme o artigo 174 da Lei nº 6.404/76. (b) Finalmente,
autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a assembleia
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas
presentes. Moises Singal Gordon – Presidente da Mesa; Jonas Gordon – Secretário. Acionistas: Moises Singal Gordon;
Jonas Gordon. Fine Real Estate Capital Partners L.P. p.p. Arthur Rotenberg.

LC Transportes Logísticas e Armazéns Gerais Ltda.
CNPJ/ME nº 03.017.938/0001-02 – NIRE 35.215.486.314
Memorial Descritivo
Artigo 1º, itens 1º a 4º do Decreto nº 1.102/1903. Qualificação: LC Transportes Logísticas e Armazéns Gerais Ltda.,
localizada na Rua Nova São Paulo, 480/500, Bairro Itaqui, Município Itapevi, Estado de São Paulo, CEP 06.696-100, registrada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35215486314, e inscrita no CNPJ sob nº 03.017.938/0001-02.
Capital Social: 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, no valor total de R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais). Capacidade: A área de armazenagem do galpão é de 4.927,50m² em com um pátio de
640.00 m² e 262,00 m² de área administrativa. Comodidade: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias
no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato. A edificação destinada ao galpão
atende plenamente às necessidades de armazenagem em todos os processos (carga/descarga e recepção), com acessos
devidamente dimensionados e áreas específicas para manobra dos veículos. De modo geral, todos os compartimentos
apresentam boas condições de atendimento ao trabalho e higiene. Segurança: Está de acordo com as normas técnicas
do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. Também estão instaladas e em perfeito funcionamento as
Instalações de Combate à Incêndios, que conta com uma rede de hidrantes, extintores e monitoramento por câmeras,
estrategicamente distribuídos em toda a edificação. Natureza e Discriminação das Mercadorias: As mercadorias a serem
recebidas para armazenamento são de diversas naturezas, tais como: produtos de plástico, elétrico, eletrônico, alimentício,
farmacêutico, móveis e aparelhos eletrodomésticos, exceto mercadorias de natureza agropecuária. Obs.: A sociedade se
compromete a obter nos Órgãos específicos as respectivas autorizações. Descrição Minuciosa dos Equipamentos do
Armazém, Conforme o Tipo de Armazenamento: Para o manuseio, transporte, estocagens das mercadorias na área do
armazém serão utilizadas: 8 computadores, um sistema WMS versão estoque fornecedor ALCIS, 2 Empilhadeiras retrateis,
4 transpaleteiras, 3 paleteiras hidráulicas, 7 niveladores de doca, 278 montantes Mecalux com Altura 10m, 6108 longarinas
Mecalux 2.30m, 820 paletes PBR 1,00x1,20m, 5 leitores de código de barras Datalogic, 2 impressoras zebra. Operações e
Serviços a que se Propõe: O galpão e toda a estrutura de serviços à ele associada, se destina às atividades de Armazém
Geral compreendendo: o recebimento, conferência, armazenagem, separação e expedição de mercadorias de terceiros;
a administração, organização e serviços pertinentes, depósito, e centro de distribuição no atacado e varejo. Itapevi, 23 de
outubro de 2019. LC Transportes Logísticas e Armazéns Gerais Ltda. Luiz Carlos de Oliveira Júnior – Administrador.
JUCESP – Registrado sob o nº 599.613/19-1 em 22/11/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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
Nªª%STANDOªOªEXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASª
SUPRA ªPAGUEªOªhQUANTUMvªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªª
SOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAª
METADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ª
RECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERª
OªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOª
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
EXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3
B 29 e 30/11
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040206-86.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito
da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER ao CANTEIROS HORTIFRUTI E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 14.128.679/0001-03, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por L.A FERRETTI EIRELI EPP,
CNPJ 02.291.295/0002-09. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
#0# ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOª
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$9.067,93, devidamente atualizada, sob pena de multa de
ªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª
&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOª
SEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEªOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEISªPARAªQUEªOªEXECUTADO ªINDEPENDENTEMENTEªDEª
PENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOª
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 29 e 30/11
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004291-27.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Nabor S/A Empreendimentos Imobiliários, CNPJ ignorado, na pessoa de seu representante legal, que Alberto João
Gramani, Espólio de Therezinha de Jesus Queiroz Gramani, Maria de Lourdes Gramani Guedes, Espólio de Luiz Gonzaga
Guedes Pinto, Almir Thales Gramani, Espólio de Roberto Sylvio Gramani, Roberto Sylvio Gramani Júnior, Cristiane Gramani,
Marcia Gramani, Espólio de Laerte Gramani, Maria Celia Gramani Arnoni e Maria Eliza Gramani Hipolide, ajuizaram uma ação
de Adjudicação Compulsória, pelo Procedimento Comum Cível, objetivando que a ré outorgue aos requerentes a escritura
DElNITIVAªDEªVENDAªEªCOMPRAªDAªUNIDADEªNª ªDOª%DIFÓCIOª!NAª"OLENA ªSITUADOªNAª2UAªDOSª(ELIOTROPOS ª ªESQUINAªCOMª
Rua Caputira, sob pena de adjudicação compulsória. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por
EDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADAªREVELªEªPRESUMIR SE ÍO
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores (art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de
REVELIAªARTªªe ª)6 ª3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
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Cyma 01 Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/ME nº 18.938.219/0001-00 - NIRE: 35.300.510.852
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 27.11.2019
Data, hora, local: 27.11.2019, 11hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença:
totalidade capital social. Mesa: Presidente: Cassio Mantelmacher, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Deliberações
aprovadas: 1. Redução do capital social de R$ 5.167.022,00, passando dos atuais R$ 5.200.000,00 para R$
32.978,00, sem o cancelamento de ações. 2. Consignar que, nos termos do artigo 174, § 1º, Lei das S.A., durante o prazo de 60 dias contados da data de publicação da presente ata, eventuais credores quirografários por títulos que sejam
anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social. 3. Consignar, ainda, que a redução do capital social ora deliberada somente se tornará efetiva, ﬁndo o prazo mencionado no item 7.1.1 acima, (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata,
ou, (ii) existindo oposição de algum credor, mediante pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância
respectiva, conforme disposto no artigo 174, §2º, Lei S.A.. 4. Total da redução do capital social, no montante de R$
5.167.022,00, será restituída às acionistas Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos e Participações e
Cyma Desenvolvimento Imobiliário S.A., na proporção de suas respectivas participações na Companhia, conforme quadro abaixo: Acionista: Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos e Participações, 1.033.404 ações
restituídas; Acionista: Cyma Desenvolvimento Imobiliário S.A., 4.133.618 ações restituídas. 5. Alteração do
caput do artigo 5º do Estatuto: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 32.978,00, totalmente subscrito e integralizado em
moeda nacional, representado por 32.978 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”. 6. Autorizar os
administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 25.11.2019. Acionistas:
Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum; Cyma Desenvolvimento Imobiliário S.A. por Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Cassio Mantelmacher.

Isec Securitizadora S.A.

CNPJ/ME 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
Extrato da Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 13.11.2019.
Data, Hora, Local: 13.11.2019, 10hs, na sede social, Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215, São Paulo/SP.
Presença: unanimidade dos diretores. Mesa: Fernando Pinilha Cruz, Presidente, Eduardo Caires, Secretário.
Discussões: (i) retiﬁcação das deliberações da Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 7.10.2019 (“Reunião
de Diretoria”), referente à emissão em série única da 8ª emissão de certiﬁcados de recebíveis do agronegócio (“CRA”
e “Emissão”, respectivamente), exclusivamente com relação às condições de distribuição parcial; e (ii) a ratiﬁcação e
consolidação de todas as características da Emissão, nos termos da presente deliberação. Deliberações Aprovadas:
(i) A retiﬁcação de termos e condições da Emissão e dos CRA previstos na ata da Reunião da Diretoria, de forma a
alterar o item (ix) e incluir o novo item (ix)(a), conforme a nova redação a seguir: “(...) (ix) Distribuição: Os CRA
serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400 e da lnstrução CVM 600, de 10.08.2018,
conforme em vigor (“lnstrução CVM 600”), sob regime misto de garantia ﬁrme e melhores esforços de colocação, com
intermediação do BB-Banco de Investimento S.A., instituição ﬁnanceira integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, com sede no Rio de Janeiro/RJ, CNPJ 24.933.830/0001-30 (“Coordenador Líder”). (ix) (a)
Distribuição parcial: A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRA, na forma do
artigo 30 da Instrução CVM 400, desde que haja a colocação de CRA em montante equivalente a, no mínimo, R$
400.000.000,00 (“Montante Mínimo”). O investidor poderá, no ato de aceitação, condicionar sua adesão a que haja
distribuição: (i) da totalidade dos CRA ofertados, sem considerar eventual exercício da Opção de Lote Adicional; ou (ii)
de uma proporção ou quantidade mínima dos CRA originalmente objeto da Oferta, deﬁnida conforme critério do
próprio investidor, mas cujo montante correspondente não poderá ser inferior ao Montante Mínimo. Na hipótese
prevista no item (ii), acima, o Investidor deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando-se a condição
prevista, pretende receber a totalidade dos CRA por ele subscritos e integralizados ou quantidade equivalente à
proporção entre o número de CRA efetivamente distribuídos e o número de CRA originalmente ofertados, presumindose, na falta da manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade dos CRA por ele subscritos. Para os ﬁns
deste item, entende-se como CRA efetivamente distribuídos todos os CRA objeto de subscrição, inclusive aqueles
sujeitos às condições previstas nos incisos acima. Na hipótese de o Investidor indicar o item (ii) conforme acima
mencionado, o valor mínimo a ser subscrito por investidor no contexto da Oferta poderá ser inferior ao Montante
Mínimo. Caso, ao ﬁnal do prazo de até 6 meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, ou até
a data de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer 1º, a quantidade de CRA integralizada seja inferior
ao necessário para atingir o Valor Total da Emissão, respeitada a colocação de CRA em montante equivalente a, no
mínimo, o Montante Mínimo, os CRA que não forem colocados no âmbito da Oferta serão cancelados pela Emissora.”
(ii) a ratiﬁcação e consolidação das demais características da Emissão, nos termos da presente deliberação e da
Reunião da Diretoria, conforme ratiﬁcada. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.11.2019. Fernando Pinilha CruzDiretor Presidente e de Relações com Investidores, Juliane Effting Matias, Ila Alves Sym e Jefferson Pavarin - Diretores,
Eduardo Caires - Secretário. JUCESP 606.933/19-0 em 22.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Cyrela Somerset de Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 05.437.475/0001-63 - NIRE 35.217.979.989
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 26.11.2019, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 9.742.450,00, sendo R$ 7.242.450,00
direcionados a absorção de prejuízos e R$ 2.500.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento
de 9.742.450 quotas do Capital Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 8.086.234 quotas da sócia
Cyrela Imobiliária Ltda.; 740.426 quotas do sócio George Zausner; 545.577 quotas do sócio Rafael Novellino;
345.857 quotas do sócio Saulo de Tarso Alves de Lara; 24.356 quotas da sócia Sandra Esthy Attie
Petzenbaum, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo será restituído às Quotistas em moeda
corrente nacional. Passando o capital social de R$ 26.375.321,00 para R$ 16.632.871,00 dividido em 16.632.871
quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, 26.11.2019. Sócios: Cyrela Imobiliária Ltda. por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
Rafael Novellino, George Zausner, Sandra Esthy Attie Petzenbaum, Saulo de Tarso Alves de Lara

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
FBVV – CNPJ 45.186.848/0001-95
Ficam convocadas todas as entidades filiadas a FBVV, a comparecerem a AGO que se
realizará nas dependências do Aeroclube Palmeira das Missões, localizado no Aeroporto
Municipal de Palmeira das Missões, Caixa Postal, 46 – Palmeira das Missões – RS. Cep.:
98300-000, no dia 07 de DEZEMBRO de 2019, às 10:00 h em primeira convocação, e as
10:30 h em segunda convocação, para na forma e com o quórum estatutariamente previstos,
deliberar sobre a seguinte pauta/ordem do dia: 1) Conhecer o relatório de atividades
administrativas do Biênio 2018/2019; 2) Aprovar as Contas da FBVV do Exercício 2020 já
verificadas pelo Conselho Fiscal; 3) Apresentar as contas da FBVV até 30/10/2019; 4)
Eleição do Conselho de Direção da FBVV para o biênio 2020/2021. A Assembleia Geral
Ordinária será realizada na cidade de Palmeira das Missões/RS, sede de uma das
entidades filiadas da FBVV, haja vista, a realização do 61° Campeonato Brasileiro de Voo
a Vela, onde teremos a presença de vários pilotos e representantes dos Aeroclubes
filiados. São Paulo, 28 de novembro de 2019. Valéria Maria Caselato - Presidente da
FBVV.
29, 30/11 e 02/12

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FBVV – CNPJ 45.186.848/0001-95
Ficam convocadas todas as entidades filiadas a FBVV, a comparecerem a AGE que se
realizará nas dependências do Aeroclube Palmeira das Missões, localizado no Aeroporto
Municipal de Palmeira das Missões, Caixa Postal, 46 – Palmeira das Missões – RS. Cep.:
98300-000, no dia 07 de DEZEMBRO de 2019, às 11:30 h em primeira convocação, e as
12:00 h em segunda convocação, para na forma e com o quórum estatutariamente previstos,
deliberar sobre a seguinte pauta/ordem do dia: 1)Eleição do Representante dos Atletas
eleito para o biênio 2020/2021; 2) Atualização do endereço sede FBVV; 3) Assuntos
Gerais. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada na cidade de Palmeira das
Missões/RS, sede de uma das entidades filiadas da FBVV, haja vista, a realização do 61°
Campeonato Brasileiro de Voo a Vela, onde teremos a presença de vários pilotos e
representantes dos Aeroclubes filiados. São Paulo, 28 de novembro de 2019. Valéria
Maria Caselato- Presidente da FBVV.
29, 30/11 e 02/12
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 CÉSARALKIMIM 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 W est, 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

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, iniciase 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
RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial naAlameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária RENO INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 12.299.362/0001-04, com sede na Avenida República do Líbano, 1921,
Ibirapuera, São Paulo - CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e
Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, datado de 17/08/
2016, devidamente registrado e averbado sob nº R.1 e R.2, na matrícula nº 222.308 no qual figura como
fiduciante LUZANTONIO CASSIANO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, maior, médico, portador da Cédula de
Identidade RG n.º 33.498.837-8-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 382.427.961-49, residente e domiciliado
na Rua Borebi, 110, apto 112, Chácara Inglesa, São Paulo/SP, CEP: 05458-001, levará à PÚBLICO LEILÃO,
de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 17/12/2019 às 10h00min,
no escritório do leiloeiro sito na Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 1.170.164,06 (um milhão e cento e setenta mil e cento e
sessenta e quatro reais e seis centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada
em nome dos credores fiduciários, constituído por IMÓVEL: CONJUNTO COMERCIAL nº 610, localizado
no 6º pavimento BLOCOA – PARIS do empreendimento “EZ MARK”, situado na Rua Domingos de Morais
nº 2.187, na Saúde – 21º Subdistrito,com as áreas privativa 60,430m², comum 54,364m², total 114,794m2,
coeficiente de proporcionalidade de 0,0025987 e fração ideal de 18,217m2 no terreno e nas demais partes e
coisas comuns do condomínio, cabendo-lhe o direito de uso de 01 vaga indeterminada, sujeita ao auxílio de
manobrista, na garagem localizada no térreo, 1º, 2º ou 3º subsolos. OBSERVAÇÃO: IMÓVELOCUPADO,
DESOCUPAÇÃO POR CONTADO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DALEI nº 9.514/97; Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 18/12/2019 às 10h00min, no mesmo local,
a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 787.898,74 (setecentos e
oitenta e sete mil e oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) e, neste será aceito o maior
lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela
data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais
eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade,
despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio
onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para
o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço
alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se
encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro
correspondente é 5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilão. No caso de não cumprimento da
obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por
perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado
á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste
leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o
leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº.
22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483
02, 09 e 16/12
ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br
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BP BIOCOMBUSTÍVEIS S.A. - CNPJ 08.204.974/0001-07 - NIRE 353.003.332-25 - Edital de Convocação de
Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os acionistas da Companhia a se reunirem em AGE, a ser
realizada no dia 09/12/2019, às 10hs, na sede, em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 12.399, 4º andar,
Conjunto 43B, Torre C, Edifício Landmark, Brooklin Paulista, a ﬁm de deliberar sobre (i) a ratiﬁcação das deliberações
tomadas na AGE em 29/11/2019, quais sejam (a.1) retiﬁcar o número de ações da Companhia que constou na ata
de 11/10/2019 e registrada na JUCESP em 24/10/2019, (a.2) aumento de capital social, (a.3) alteração do artigo 5º
do Estatuto Social; (ii) alteração da sede social da Companhia; (iii) destituição e eleição de membros da Diretoria; e
(iv) consolidação do estatuto social. São Paulo, 30/11/2019. Marcus Miranda Schlosser - Presidente; Adriano
Luiz Miranda Dalbem - Secretário.

Cazan Transportes Ltda - CNPJ 07.797.011/0001-93 - NIRE 35226281859
Edital de Termo de Responsabilidade Nº 86/2019
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o ﬁel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz
da empresa, “Cazan Transportes Ltda.”, NIRE 35226281859, localizada na rua Soldado Anésio Antão Ferreira, nº 185, Jardim Japão,
CEP 02142-000, São Paulo/SP, Sr. Jerison Almeida Canuto, portador da cédula de identidade RG nº 32.409.211-8 SSP/SP, CPF/MF nº
308.660.168-05, residente e domiciliado na Rua Soldado José Fernandes da Silva, nº 382, Apartamento 75, Bloco 1, Jardim Japão, CEP
02143-050, São Paulo/SP, assinou em 05/11/2019 o Termo de Responsabilidade nº 86/2019, com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto
Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e
arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 8º da supracitada Instrução Normativa.Walter Iihoshi, Presidente da JUCESP.

Jornal O DIA SP
Jornal
O DIA SP

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

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,
#%0  3»O0AULO30 AlMDEDELIBERARACERCADASSEGUINTESMAT½RIASCONSTANTESDA/RDEMDO$IA(a) alteração da
COMPOSI¼»ODA$IRETORIADA#OMPANHIAEACONSEQUENTEMODIlCA¼»ODESEU%STATUTO3OCIAL(b)RATIlCA¼»ODEATOSPRATICADOS
PELOS $IRETORES APÆS O T½RMINO DE SEUS RESPECTIVOS MANDATOS E AT½ A PRESENTE DATA (c) reeleição e eleição dos membros da
$IRETORIAE(d) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 28/11/2019. Salatec Comércio de Colas e Vedantes S.A.
p. Carlos Sala $IRETOR!DMINISTRATIVO&INANCEIRO

Cyrela Anis Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 14.131.935/0001-11 - NIRE 35.225.706.856
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 26.11.2019, 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, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 348.000,00, por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 348.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil
Realty S.A. Empreendimentos e Participações., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo,
passando o capital social de R$ 2.635.526,00 para R$ 2.287.526,00, dividido em 2.287.526 quotas. 2. Autorizar os
administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo,
26.11.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário
Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cyrela Jamaica Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE 35.222.347.782 - CNPJ/MF 09.586.109/0001-27
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local. 26.11.2019, às 10 hs, com sede, Rua do Rócio, 109, andar 03, sala 01 - parte, São Paulo/SP.
Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 839.037,00 sendo R$ 449.037,00
direcionados a absorção de prejuízos e R$ 390.000,00 por serem considerados excessivos, passando de R$
1.719.581,00 para R$ 880.544,00, dividido em 880.544 quotas, mediante o cancelamento de 839.037 quotas do
Capital Social da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada uma, de titularidade da sócia Cyrela Brazil Realty
S.A. Empreendimentos e Participações, com expressa anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário
Ltda. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo,
26.11.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário
Ltda. - ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Convocamos todos os associados da COOPERZAAP COOPERATIVA DE
TRANSPORTE E LOGISTICA – CNPJ n.º 11.141.096/0001-24 – NIRE n.º 35400109661, SITUADA A Rua
Tomé Portes, n.º 279 – PARADA INGLESA – CEP 02241-010 – SÃO PAULO , a participarem de Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará a Rua Tomé Portes, n.º 279, Parada Inglesa, São Paulo, SP, no dia 10
de dezembro de 2019, com início previsto para as 18:00 hs. em primeira chamada com a presença de 2/3 dos
cooperados; as 19:00 hs. em segunda chamada, com a presença de ½ dos cooperados; as 20:00 hs. em terceira
chamada, com a presença mínima de 10 cooperados, para tratarem dos seguintes assuntos: 1- Apresentação
de pedido de dissolução voluntária da cooperativa. 2- Nomeação de Liquidante. 3- Outros assuntos de interesse
geral. Informamos ainda que o número de associados aptos a votar nesta assembleia é de 20 sócios. São Paulo,
21 de novembro de 2019. Alfredo Leonel de Ornelas Noronha - Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Convocamos todos os associados da AUXÍLIUM SAÚDE COOPERATIVA DE
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE – CNPJ n.º 25.993.504/0001-80, NIRE n.º 35400171456, situada a
Rua Zuferey, n.º 155, bloco 2 apto 304 – Jardim Pitangueiras – CEP 13.202-420 – Jundiaí - SP , a participarem
de Assembleia Geral Extraordinária que se realizará a Rua Zuferey, n.º 155, bloco 2 apto 304 – Jardim Pitangueiras – CEP 13.202-420 – Jundiaí – SP, no dia 10 de dezembro de 2019, com início previsto para as 18:00 hs. em
primeira chamada com a presença de 2/3 dos cooperados; as 19:00 hs. em segunda chamada, com a presença
de ½ dos cooperados; as 20:00 hs. em terceira chamada, com a presença mínima de 10 cooperados, para tratarem dos seguintes assuntos: 1- Apresentação de pedido de dissolução voluntária da cooperativa. 2- Nomeação
de Liquidante. 3- Outros assuntos de interesse geral. Informamos ainda que o número de associados aptos a votar nesta assembleia é de 20 sócios. São Paulo, 21 de novembro de 2019. Alexande Viana - Diretor Presidente

Cyrela Urbanismo 5 – Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 18.542.122/0001-75 - NIRE 35.227.710.214
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e local: 26.11.2019, às 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, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 500.000,00, considerados excessivos
em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da
sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da
sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a
título de capital excessivo. 2. O Capital Social passará de R$ 524.319,00 para R$ 24.319,00, dividido em 24.319
quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São
Paulo, 26.11.2019. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda. ambas Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1123835-09.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).André Augusto Salvador
Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mauro Freire Penna, RG 21.881.687-X, CPF 384.699.600-91, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando
a cobrança de R$ 4.884,45 (junho/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados nos
anos letivos de 2013 e 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5%
do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2019.
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0008208-85.2019.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens
Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Viridiano Rodrigues Blaco, CPF 758.398.148-49, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec 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, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 3.008,35 (outubro/2019), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 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 29 de outubro de 2019.
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0019803-05.2019.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira
Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rubens Reinaldo Barbosa, RG 13893086-7, CPF
091.888.168-42, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 16.848,34 (atualizado até agosto de 2019),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que 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 16 de outubro de 2019.
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0010223-48.2019.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone de
Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Marta Coelho Mercadante, CPF 103.007.72823, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.433,34 (maio/2019), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2019.
EDITALDE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013873-85.2016.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
Regis Rodrigues Bonvicino, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Alex Eduardo dos Santos, CPF 385.973.35831, que lhe proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A, objetivando
a cobrança de R$ 15.673,22 (maio/2016), referente ao inadimplemento do contrato de financiamento nº
30419-465101046. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para, em 03 dias, efetuar o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes)
à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos,
ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderá o executado requerer
seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Fica ainda intimado o réu do
bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 2.240,13, em conta bancária de sua titularidade, para que, no prazo
de 05 dias, comprove a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, do CPC), podendo, no prazo de 15
dias, apresentar impugnação (art. 917, §1º, 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 08 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1008525-40.2013.8.26.0020 . O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia
Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a SpeedAcabamentos Ltda. ME, CNPJ 02.282.489/000167, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse
por parte de Banco Itauleasing S.A, objetivando o veículo marca Marcopolo, tipo Volare W8 ON, cor branca, ano/
modelo 2004/2004, placa DJC 6521, chassi 93PB12B3P4C013240, assim como a condenação nas cominações
legais, haja vista o inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil nº 82511-50313063. 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 São Paulo, aos 01 de outubro de 2019.
30.11 e 03.12

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
DEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALª
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEI
B 29 e 30/11

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial naAlameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São
Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária CROWN INCORPORADORA LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.094.289/0001-20, com sede na Alameda Jauaperi, 299, Moema, São
Paulo - CEP 04523-010, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia,
datado de 28/10/2015, aditado em 15/03/2019, devidamente registrado e averbado sob nºAv. 4 eAv. 05, na
matrícula nº 417.404, no qual figuram como fiduciantes JERONIMO GOMIDES FRANÇA, brasileiro, solteiro,
maior, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.448.112-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob
o n.º 060.306.178-85, residente e domiciliado na Rua André de Leão, nº 138, apto 409, Vila Socorro, São Paulo/
SP – CEP: 04762-030, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo
27 e parágrafos, no dia 12/12/2019 às 10h00min, no escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala
1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$
677.566,40 (seiscentos e setenta e sete mil e quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) o imóvel
abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído
por IMÓVEL: o APARTAMENTO nº 141, localizado no 14º pavimento do empreendimento denominado “THE
VIEW NOVA ATLÂNTICA”, situado na Rua Marcilio Dias, nº 104 e Avenida Pinedo, no 32º Subdistrito –
Capela do Socorro, com a área real privativa de 67,000m² e a área real comum de 49,304m², nesta já incluída
a área referente a 01 vaga para automóvel de passeio, operada, se necessário, com o auxílio de manobrista,
localizada no subsolo e/ou pavimento térreo, perfazendo a área real total de 116,304m2, cabendo-lhe a fração
ideal de terreno de 20,712m2 e o coeficiente de proporcionalidade de 0,0046232 do terreno e das coisas comuns
do condomínio. Referido empreendimento foi submetido ao regime de condomínio, conforme o registro feito sob
nº 12 na matrícula nº 384.377 deste Serviço Registral. OBSERVAÇÃO: IMÓVELOCUPADO, DESOCUPAÇÃO
POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante
em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 13/12/2019 às 10h00min, no mesmo local, a realização do
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 496.386,39 (quatrocentos e noventa e seis mil
e trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel,
desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das
despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em
aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com
edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situase o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel,
reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado
por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra.
O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é
5% sobre o valor do arremate à vista no ato do leilã. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no
prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso
de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do
leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores,
datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de
leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº.
21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro
de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro:
27/11, 02 e 09/12
contato@raicherleiloes.com.br

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 arquivados 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 resultaram 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)

Isec Securitizadora S.A. - CNPJ/MF 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
Extrato da Ata da Reunião de Diretoria de 07.10.2019
Data, hora, local: 07.10.2019, 10hs, na sede, Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, Conjunto 215, São Paulo/SP. Presença: Totalidade
dos diretores eleitos. Mesa: Presidente: Fernando Pinilha Cruz, Secretária: Michelle Pagnocca. Discussões: Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a emissão em série única, da 8ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” e “Oferta”, respectivamente), sendo certo que os CRA terão como lastro direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única (“Debêntures”) de emissão da MINERVA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM nº 02093-1, com sede em Barretos/SP, CNPJ/ME nº
67.620.377/0001-14 (“Devedora”), as quais serão colocadas de forma privada junto à Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única,
para Colocação Privada, da Minerva S.A.”. Os CRA possuem as seguintes características: (i) Emissão: 8ª emissão de CRA da Companhia. (ii) Série: em série única. (iii) Quantidade de CRA: Serão emitidos, inicialmente, 500.000 CRA. Os Coordenadores, após
consulta e concordância prévia da Devedora, poderão optar por aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertados em até
20%, ou seja, em até 100.000 CRA, totalizando até 600.000 CRA, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, §2º,
da Instrução CVM 400 (“Opção de Lote Adicional”). Aplicar-se-ão aos CRA oriundos do exercício de Opção de Lote Adicional as mesmas condições e preço dos CRA inicialmente ofertados e sua distribuição será conduzida sob o regime de melhores esforços. (iv)
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão (“Valor Total da Emissão”) será de, inicialmente, R$ 500.000.000,00, na Data de
Emissão, observado que tal montante poderá ser aumentado em virtude do exercício da Opção de Lote Adicional. (v) Valor Nominal
Unitário: Os CRA terão valor nominal de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). O Valor Nominal Unitário poderá ser acrescido de ágio ou deságio, utilizando-se 8 casas decimais, sem arredondamento, sendo que, caso aplicável, o ágio ou
deságio, conforme o caso, será o mesmo para todas as Debêntures. (vi) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário dos CRA
será atualizado, a partir da Data de Integralização, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
IPCA, de acordo com a fórmula prevista no Termo de Securitização. (vii) Prazo e Data de Vencimento dos CRA: Os CRA terão prazo de vencimento conforme previsto no Termo de Securitização, ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado e Oferta de Resgate Antecipado dos CRA previstas no Termo de Securitização. (viii) Regime Fiduciário: o Regime Fiduciário será instituído pela Securitizadora sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio e sobre a Conta do Patrimônio Separado, na forma dos artigos 9º e 10º, Lei
9.514, com a consequente constituição do Patrimônio Separado. (ix) Distribuição: Os CRA serão objeto de distribuição pública, nos
termos da Instrução CVM 400 e CVM 600/2018, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, com intermediação de BB Banco de Investimento S.A., instituição financeira, integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com
cede no Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/ME nº 24.933.830/0001-30 (“Coordenador Líder”), Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 06.271.464/010343, Banco J.P. Morgan S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede São Paulo/
SP, CNPJ nº 33.172.537/0001-98 e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 02.332.886/0011-78 (em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”). (x) Remuneração: A partir da Data de Integralização (inclusive), os CRA farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, a serem apurados em Procedimento de Bookbuilding a ser
conduzido pelos Coordenadores, correspondentes a determinado percentual, que não e, em qualquer caso, limitados a (i) 1,50% ao
ano, acrescidos exponencialmente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em
15.08.2024, que deverá ser a maior cotação indicativa entre (a) a divulgada pela ANBIMA no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding (“Data de Apuração”); e (b) a média das cotações divulgadas pela
ANBIMA no fechamento dos 3 últimos Dias Úteis imediatamente anteriores à data de realização do Procedimento de Bookbuilding;
ou (ii) 4,50% ao ano, entre os itens (i) e (ii) o que for maior na Data de Apuração; (xi) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga em cada Data de Pagamento de Remuneração dos CRA, conforme cronograma constante no Termo de Securitização;
(xii) Amortização: o Valor Nominal Unitário dos CRA será amortizado em 1 parcela, na Data de Vencimento, observado o disposto
no Termo de Securitização. (xiii) Garantias: não foram constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA; (xiv)
Regime Fiduciário: Sim; (xv) Garantia Flutuante: Não; (xvi) Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: Os CRA serão depositados, nos termos do artigo 3º da Instrução da CVM 541/2013, (i) para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA, operacionalizados e administrados pela B3, sendo a liquidação financeira
realizada por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela
B3, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica dos CRA realizada por meio da B3; (xvii) Forma e Comprovação de Titularidade: Os CRA serão emitidos sob a forma escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido pela B3, considerando a localidade de custódia eletrônica dos ativos na B3. Adicionalmente, caso aplicável, será considerado comprovante extrato emitido pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela B3; (xviii) Data de Emissão: Para todos os efeitos, a data de emissão dos CRA será aquela a ser prevista no Termo de Securitização (“Data de Emissão”); (xix) Local de Emissão: São Paulo/SP; (xx)
Data de Vencimento: Para todos os efeitos, a Data de Vencimento dos CRA será aquela a ser prevista no Termo de Securitização;
(xxi) Classificação de Risco: A Emissão não contará com classificação de risco. (xxii) Coobrigação da Emissora: não há; e (xxiii)
Demais características: conforme previsto no Termo de Securitização e nos demais documentos da Oferta. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 07.10.2019. Fernando Pinilha Cruz, Juliane Effting Matias. Ila Alves Sym, Jefferson Pavarin, Michelle Pagnocca - Secretária. JUCESP nº 606.932/19-7 em 22.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045806-76.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Agropecuária Ferreira & Martin Ltda. ME, CNPJ: 17.630.507/0001-21, que
lhe foi proposta Reintegração / Manutenção de Posse, por parte de BMC Hyundai S.A, CNPJ: 14.168.536/
0001-25, objetivando a retomada da Retroescavadeira H940c 4X4, série HHKHU601ED0000353, haja vista o
inadimplemento do contrato de compra e venda de equipamentos com cláusula de reserva de domínio, firmado
em 02.12.2015, cujo saldo devedor em maio de 2016, importava em R$ 78.000,33, requerendo ainda seja ao final
julgada procedente a ação para declarar rescindido o referido contrato, condenando-se a requerida em perdas
e danos e demais consectários legais. Deferida a liminar, o bem objeto da ação foi reintegrado em 17.05.2017.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2019.
30.11 e 03.12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013622-79.2019.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA
FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. Faz saber a Luiz Paulo Braga Correa Junior, CPF 151.507.658-05, que
nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Fundação Armando Alvares Penteado, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimado fica para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o
pagamento da importância de R$ 23.604,88 (março/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Fica ciente ainda, que nos
termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua
impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 28 de novembro de 2019.
30/11 e 03/12

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005811-25.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SACOLAO MEGA FRUTAS EIRELI - ME, CNPJ 03.257.413/
0001-44, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, alegando
inadimplemento do CONTRATO DE ABER TURA DE CREDITO EM CONTA CORRENTE -BB GIRO
CARTOES nº 319.702.431 datado de 15/09/2015, cujo obrigação de liquidar o débito não foi cumprida pelos
réus, importando o débito em R$ 210.316,33, até 16/02/2017. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando isento de custas e honorários incidindo em 5%,
ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
30/11 e 03/12

São Paulo, 30/11, 1 e 2 de dezembro de 2019
Highline Do Brasil II Infraestrutura
De Telecomunicações S.A.
CNPJ/MF nº 27.902.165/0001-05 | NIRE 35.300.511.131
RCA Realizada em 25 de Outubro de 2019
1. Local Data e Hora: Realizada em 25/10/2019, às 10h, na sede da HIGHLINE DO
BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., localizada em São
Paulo-SP, na Av. Nove de Julho, n° 5.229 e 5.257, 4° andar, cjto. 41-A e 42-B, Jardim
Paulista, CEP 01407-200. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades
de convocação em face da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do artigo 17, §4° do Estatuto Social da Companhia.
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo sr. André Franco Sales e secretariados
pelo sr. Sergio Bekeierman. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) recondução dos Sr.
Fernando Diez Viotti, Daniel Lafer Matandos, Carolina de Farias Vilela e Aldo Clementi,
aos cargos de Diretor Presidente, Diretor Finaceiros, Diretora Comercial e Diretor de
Operações respectivamente. 5. Deliberações: Após a discução da matéria objetiva da
ordem do dia, os membros do conselho de administração presentes deliberaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) aprovar a recondução
dos Srs. (i) Fernando Diez Viotti, brasileiro, casado, engenheiro, RG n°. 30.160.904-4
(SSP/SP), CPF sob n° 294.037.688-35, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com
endereço comercial na Av. Nove de Julho, 5229, 4°. andar, CEP 01407-200, no cargo de
Diretor Presidente; (ii) Daniel Lafer Matandos, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG n°
38.353.134-2 (SSP/SP), CPF sob o n°. 396.627.078-16, residente e domiciliado em São
Paulo-SP, com endereço comercial na Av. Nove de Julho, n° 5.229 e 5.257, 4° andar,
cjto. 41-A e 42-B, jardim Paulista, CEP 01.407.200, no cargo de Diretor Financeiro; e
(iii) Carolina de Farias Vilela, brasileira, casada, administradora de empresas, RG n°
34.424.964-5 e CPF sob o n°. 050.604.854-39, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Nove de Julho, n.° 5.229 e 5.257, 4.° andar,
cjto. 41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01.407.200, no cargo de Diretora Comercial de
Aldo Clementi, brasileiro, casado, engenheiro, RG n.° 9.383.282-5 (SSP/SP), e CPF
sob n.° 013.083.118-26, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Av. Nove de Julho, 5229, 4°. Andar, CEP 01407-200, no cargo de Diretor de
Operações. Os Diretores ora reeleitos terão mandato de 02 anos, a partir de 22/11/2019,
devendo permanecer em exercício até a investidura de seus sucessores. Os Diretores
ora reeleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse
mediante a assinatura dos respectivos termos de posse em livro próprio. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada. Local e
data: São Paulo, 25/10/2019. Mesa: Presidente - Sr. Andre Franco Sales; Secretário:
Sergio Bekeierman. Conselheiros Presentes: Andre Franco Sales, Sergio Bekeierman
e Felipe Andrade Pinto. 7. Assinaturas: Secretário: Sergio Bekeierman. JUCESP nº
606.401/19-2 em 21/11/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD*LVHOH9DOOH0RQWHLURGD5RFKD-Xt]DGH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD(Q\GDV*UDoDV&DVHWWD &3) TXHQRVDXWRVGD
DomRGH([HFXomRDMXL]DGDSRU)XQGRGH5HFXSHUDomRGH$WLYRV)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP'LUHLWRV&UHGLWyULRVQmR3DGURQL]DGRV
SURFHGHXVHDSHQKRUDVREUHDVTXDQWLDVEORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWHGH5H5(VWDQGRDH[HFXWDGDHPORFDO
LJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoDLPSXJQDomR
QDDXVrQFLDGDTXDOSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHRXWXEURGHH
(',7$/'(&,7$d2GLDV352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &OiXGLD 0DULD 3HUHLUD 5DYDFFL QD IRUPD GD /HL HWF )D]
6DEHU D 6pUJLR $OEpULFR &3)   TXH +6%& %DQN %UDVLO 6$  %DQFR 0~OWLSOR OKH DMXL]RX DomR GH
&REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH   GHFRUUHQWH GR
&RQWUDWR GH &UpGLWR 3DUFHODGR 3Up3UHPLHU3ULFH Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD /HL 1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXOKRGHH
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 $ 'UD $QGUpD *DOKDUGR 3DOPD -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO
63)D]6DEHUD+LGHR,QRXH &3) TXH)XQGDomR6mR3DXORPDQWHQHGRUDGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH
&DWyOLFD GH 6mR 3DXOR 38&63 OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR
GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH 2XWRUJD GH %ROVDV 5HVWLWXtYHO (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDV
SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR &3&  RX
RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR
&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $OHVVDQGUD /DSHUXWD 1DVFLPHQWR
$OYHV GH 0RXUD QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 6,/9,12 '26 6$1726 /23(6 &3)   TXH
$<025e &5e',72 ),1$1&,$0(172 ( ,19(67,0(172 6$ OKH DMXL]RX DomR GH %XVFD H $SUHHQVmR REMHWLYDQGR
R YHtFXOR GH PDUFD *0  &KHYUROHW  3ULVPD 6(' 0$;;  DQR GH IDEULFDomR  FRU SUDWD FKDVVL Q
%*50;%* SODFDV SUHIL[R (1/ DOLHQDGR ILGXFLDULDPHQWH $SUHHQGLGR R EHP H HVWDQGR R UHTXHULGR
HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJDU R GpELWR
GH 5  QRYHPEUR GH   VRE SHQD GH FRQVROLGDUVH D SURSULHGDGH H D SRVVH SOHQD GR EHP QR
SDWULP{QLR GD UHTXHUHQWH DUW    GR 'HF OHL  DOWHUDGR SHOD /HL   SRGHQGR DLQGD QR SUD]R
GH  GLDV D IOXLU DSyV R SUD]R VXSUD RIHUHFHU UHVSRVWD VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV
DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR)tVLFRQ&ODVVH$VVXQWR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
 5HTXHUHQWH %DQFR 1RVVD &DL[D 6D 5HTXHULGR 6LOYD  6LOYD &RPHUFLR GH 3URGXWRV 2GRQWRPpGLFR +RVSLWDODUHV /WGD
0HHRXWURV(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0DUFLD7HVVLWRUHQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5D R 6,/9$ 6,/9$&20(5&,2'(352'87262'21720e',&2+263,7$/$5(6/7'$0(&13-
 -$<0( 6,/9(5,2 '$ 6,/9$ 5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR
GH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFRGR%UDVLO6DREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDUoRGH (VWDQGR
RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R
FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR
UHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XP
SRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $1721,2 0$5&(/2 &81=2/2
5,02/$QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD5RJpULR6LPmR+HORX &3) TXH&RRSHUDWLYDGH&UpGLWR
0~WXRGRV7UDQVSRUWDGRUHVGH&DUJDV)LOLDGRVDRV6LQGLFDWRV,QWHJUDQWHVGD)(7&(63OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomR
REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR
UHSUHVHQWDWLYD GH RSHUDomR ILQDQFHLUD Q % (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi
UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH
 GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR
HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH
FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH SDUWH TXH FDEH DR H[HFXWDGR GH  GH XPD FDVD H VHX
UHVSHFWLYR WHUUHQR VLWXDGRV j 5XD 7DYDUHV *XHUUHLUR Q  /RWH  GD TXDGUD  GR /RWHDPHQWR GHQRPLQDGR
-DUGLP1RYHGH-XOKRQR'LVWULWRGH,WDTXHUD5HJLVWUDGRQR2ILFLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGD&DSLWDO/LYURQ
ILFKDPDWUtFXODQ'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV 
GHRXWXEURGHH

CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1033790-56.2017.8.26.0100A 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 qui

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO DIGITAL Nº 1007616-15.2019.8.26.0011 .AMM.
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 LTDAEPP, 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

(',7$/ '( ,17,0$d2 35$=2  ',$6 352&(662 Q  $ 'UD 0{QLFD 'L 6WDVL
*DQWXV (QFLQDV -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &RPDUFD GD &DSLWDO ID] VDEHU D 6DQGUR GH
/LPD &RPXQDOOL &13-   TXH QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU /3 (PSUHHQGLPHQWRV
(GXFDFLRQDLV /WGD IRL GHWHUPLQDGD VXD LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  FLQFR  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD
FRQVWLWXD QRYR SURFXUDGRU QRV DXWRV VRE SHQD GR SURVVHJXLPHQWR GD DomR (VWDQGR R UHTXHULGR HP ORFDO LJQRUDGR
H[SHGHVH HGLWDO R TXDO VHUi DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL6mR3DXORGHRXWXEURGHH
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 124.085.00337, 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

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0112746-27.2008.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho
Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) HORTO FLORESTAL PÃES E DOCES LTDA EPP, CNPJ
03.177.740/0001- 96, na pessoa de seu representante legal, tendo como coexecutados Carlos Alberto da Silva,
CPF 333.526.528-99 e José Felipe Santiago, CPF 264.664.304-72 já citados, que Banco do Brasil S/A, lhes
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando R$ 97.255,38 (11/04/2008), referente Contrato
de Abertura de Limite de Desconto Rotativo de Títulos, firmado em 13/10/2006. Estando o executado em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que efetuem o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento procedase imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias que fluirá
após o decurso do presente edital para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito,
os devedores poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante
em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária, nomeando-se Curador Especial em caso de silêncio.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 26 de novembro de 2019.
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ta-feira de boas ondas de 6-8
pés em Jinzun Harbour. Lucas
Vicente enfrentou quatro adversários no último dia. A primeira vítima foi o japonês
Arashi Murata, numa bateria
fraca de ondas, encerrada com
um baixo placar de 9,57 a 9,37
pontos. Depois, despachou o
norte-americano Jett Schilling
por 13,00 a 8,33 e nas semifinais começou a mostrar o seu
surfe moderno, fazendo grandes manobras progressivas de
borda e acertando os aéreos
para derrotar outro japonês,
Joh Azuchi, por 16,13 a 15,10,
com as notas 7,80 e 8,33 que
recebeu nas últimas ondas que
surfou.
A grande final foi eletrizante e o título veio de forma dramática, emocionante para o
brasileiro. O americano Kade
Matson largou na frente, começando muito forte numa
onda que valeu 8,33. Lucas Vicente falhou nas primeiras tentativas, mas entrou na briga
com notas 6,33 e 8,63 em duas
ondas seguidas. Só que o californiano arrebentou outra onda
muito boa que arrancou nota
9,07 dos juízes.
O catarinense não desistiu
e passou a arriscar os aéreos
para conseguir a vitória. Errou
numa onda, em outra e em mais
uma. O tempo já chegava ao
fim, mas Lucas ainda achou
uma direita para acertar o aéreo reverse de backside dessa
vez e ainda atacar a junção com
uma grande manobra para receber 8,93 e virar o placar para
17,56 a 17,40.
Enquanto Lucas Vicente
festejava o nono título mundial do Brasil, Kade Matson
amargou mais uma frustração
por não conseguir a primeira

Lucas Vicente
vitória dos Estados Unidos na
categoria Pro Junior da World
Surf League, que começou a
ser disputada em 1998. O catarinense faturou o prêmio
máximo de 10.000 dólares e o
título lhe garante participação
nas principais etapas do WSL
Qualifying Series em 2020,
que são decisivas na disputa
pelas dez vagas para o CT. O
norte-americano ganhou 5.000
dólares pelo vice-campeonato
mundial em Taiwan.
“Meu objetivo neste ano
era chegar na final aqui, então estou feliz por ter conseguido isso”, disse Kate Matson. “Obviamente, ser campeão mundial teria sido incrível, mas sei que fiz tudo o que
poderia fazer para ganhar,
então estou feliz por ter feito
o meu máximo. Eu consegui
mostrar o meu surfe em muitas ondas nessa semana aqui
em Taiwan e certamente quero voltar para cá no próximo
ano, para tentar o título que
escapou agora”.
TÍTULO INÉDITO – Na categoria feminina, a japonesa
Amuro Tsuzuki fez história
com a vitória no Taiwan Open
of Surfing. Ela também derro-

tou uma surfista dos Estados
Unidos na final, Alyssa Spencer, para conquistar o primeiro título mundial do Japão na
história da World Surf League.
Amuro surfou as melhores ondas que entraram no duelo decisivo e ganhou notas 6,00 e
7,00 em duas seguidas, para
ser a campeã mundial de 2019
por 13,00 a 10,16 pontos.
“Estou muito feliz e nem
consigo acreditar que venci,
que sou campeã mundial”,
disse Amuro Tsuzuki. “Foi um
evento incrível, com condições de ondas diferentes a
cada dia e eu realmente gosto muito de surfar aqui em
Taiwan. Hoje (sexta-feira), as
condições estavam muito desafiadoras, com grandes ondas e muita água se movendo
por toda parte. Mas, eu estava muito focada em não desistir nunca e isso foi determinante para a vitória. Estou
muito feliz”.
A japonesa fez ótimas apresentações durante todo o
evento e o grande momento foi
na semifinal. Foi uma bateria
de poucas ondas e cada uma só
conseguiu surfar as duas que
são computadas no resultado.

Superliga Feminina 19/20

São Cristóvão Saúde/São Caetano
enfrenta Pinheiros neste sábado
Foto/ Ricardo Bufolin

Equipe do ABC Paulista jogará com o time da capital paulista, às 19h, no ginásio Delenice Aparecida Oliveira, em São
Caetano (SP). TV Cultura transmitirá ao vivo

Pinheiros está sétimo lugar
Um duelo entre equipes do
estado de São Paulo é a atração
da Superliga feminina de vôlei
19/20 neste sábado (30). O São
Cristóvão Saúde/São Caetano
(SP) receberá o Pinheiros (SP),
às 19h, no ginásio Delenice

Aparecida Oliveira, em São
Caetano do Sul (SP). A TV Cultura transmitirá ao vivo.
Na classificação geral, o Pinheiros está em sétimo lugar ,
com seis pontos (duas vitórias e
três derrotas). O São Cristóvão

Saúde/São Caetano aparece na 11ª
posição e luta pela primeira vitória na Superliga 19/20. O Sesc RJ
é o líder da competição, com 15
pontos.
Um dos destaques do São
Cristóvão Saúde/São Caetano, a
ponteira Sonaly aposta na evolução da equipe contra o Pinheiros
e mostra confiança em uma boa
apresentação do time do ABC
Paulista.
“O jogo é muito importante
para a nossa equipe, para sequência do campeonato. Pegamos uma
sequência de jogos “pesada” neste início da Superliga, mas o time
evoluiu muito no último jogo contra o Flamengo. E acho que ainda
vamos evoluir mais. O Pinheiros
está na nossa frente na tabela de
pontuação, mas é considerado um
adversário direto e temos que brigar pela vitória e por evoluir também na tabela de pontuação. Aposto no equilíbrio e num grande

jogo”, disse Sonaly.
Pelo lado do Pinheiros, a ponteira Clarisse relembrou do histórico entre as equipes e falou da
busca por um resultado positivo.
“Jogar contra o São Cristóvão
Saúde/São Caetano exige sempre
muita atenção, pois estamos falando de um clássico paulista. São
anos enfrentando essa equipe e
nunca é fácil para nenhum dos lados. Estamos buscando uma classificação melhor do que ano passado e para realizarmos esse objetivo precisamos lutar por todos
os pontos. Esse é um duelo direto e vamos até lá buscar esses três
pontos”, explicou Clarisse, que
ainda falou do momento do time
paulista.
“Estamos nos reorganizando
por conta da perda da Edinara,
mas acredito no potencial de todas as atletas e estamos juntas
em um único propósito”, afirmou Clarisse.

As da havaiana Gabriela Bryan
valeram 7,00 e 6,70. Amuro
Tsuzuki só tinha 5,33 na primeira e precisava de uma nota
excelente, então destruiu sua
segunda onda, manobrando forte até o fim para ganhar 9,27 e
vencer por 14,60 a 13,70.
“Eu sabia que precisava
jogar tudo nessa última onda,
arriscar mais as manobras,
então ganhar dessa maneira,
me deu muita confiança para
a final”, disse Amuro Tsuzuki.
“É um título importante para
o meu país, o primeiro título
mundial do Japão e eu gostaria muito de poder disputar
as Olimpíadas no ano que
vem, só que não posso fazer
nada em r elação a minha
vaga. Mas, independentemente do que aconteça em
Maui (última etapa do CT),
estou muito feliz pelas minhas conquistas este ano”.
A campeã já havia confirmado sua primeira vitória da sexta-feira, também na última
onda que surfou e valeu 8,50.
Com ela, superou por 13,60 a
10,43 a norte-americana Kirra
Pinkerton, que tentava o bicampeonato mundial consecutivo no Taiwan Open of Sur-

fing. Alyssa Spencer começou
sua trajetória até a final, ganhando um duelo americano
super disputado com Caitlin
Summers, por uma pequena
vantagem de 15,20 a 15,00
pontos.
A peruana Sol Aguirre também competiu nas quartas de
final que abriram o último dia,
mas só conseguiu surfar uma
onda contra a japonesa Sara
Wakita, que venceu fácil por
13,00 a 4,67 pontos. A bicampeã sul-americana de 2017 e
2018, tem só 16 anos de idade ainda e terá mais chances
para tentar trazer um primeiro
título mundial Pro Junior feminino para a América do Sul.
Não só ela, mas também a outra bicampeã sul-americana,
de 2016 e 2019, Tainá Hinckel, pois a catarinense tem a
mesma idade da peruana e ficou em 13.o lugar esse ano.
Mais informações, notícias, fotos, vídeos e todos os resultados da disputa dos títulos
mundiais Pro Junior no Taiwan
Open of Surfing, podem ser
acessadas na página do evento
no www.worldsurfleague.com
que vai transmitir o Mundial de
Longboard na semana que vem.

Brasileiro de Rally Baja

Irmãos Varela em
busca da oitava
vitória na temporada
Família soma sete primeiros lugares nesta competição,
que abre no sábado a última etapa do ano

Foto/ Sanderson Pereira

O catarinense Lucas Vicente é o novo campeão mundial
Pro Junior de 2019 e Amuro
Tsuzuki conquistou o primeiro título mundial do Japão na
história da World Surf League.
A vitória do Lucas no Taiwan
Open of Surfing foi emocionante, de virada, na última
onda que surfou numa final de
alto nível com o norte-americano Kade Matson. Ele completou um aéreo incrível que
valeu 8,93, para vencer por
17,56 a 17,40 pontos e aumentar para nove, o recorde de títulos mundiais do Brasil em
21 anos de história desta competição para surfistas com até
18 anos de idade. Lucas repetiu o feito de Mateus Herdy no
ano passado, outro catarinense também revelado pelo ótimo trabalho da Associação de
Surf da Joaquina (ASJ) em
Florianópolis.
“Isso era um sonho meu e
nem acredito que consegui
realizar ainda”, disse Lucas
Vicente. “Toda bateria foi
uma batalha para mim, inclusive a final. Isso mostra que
você não pode desistir nunca. Mesmo que precise de
duas notas muito altas, tem
que tentar até o fim. Estou
muito feliz, porque é incrível
conseguir o título mundial
p ro Brasil, no ano seguinte
ao do Mateus (Herdy). Nós
dois surfamos juntos desde
que éramos crianças e vou
poder brincar com ele, que
agora eu sou o número 1. Estou muito orgulhoso pelo título e por ter conseguido isso
em um lugar tão bonito.
Taiwan é um paraíso e vai ficar marcado na minha vida”.
Os títulos mundiais de
2019 foram decididos na sex-

Foto/ Matt Dunbar

Lucas Vicente é o campeão
mundial Pro Junior 2019 da WSL

Rodrigo: “No rally se supera”
Depois da conquista do demais que fizemos: muito
título de campeão antecipa- competitiva”, diz Rodrigo
do por parte de Bruno Varela Varela, que está em terceiro
na etapa anterior, disputada no campeonato. “O bom de
em Lençóis Paulista (SP), disputar um campeonato asele e seu irmão Rodrigo vol- sim é que você tem que estam ao Campeonato Brasilei- tar sempre motivado – e essa
ro de Rally Baja em busca de que é a graça do rally. Você
mais uma vitória na catego- está sempre se superando.
ria UTV. Somados, Bruno, Terminar o ano com um bom
Rodrigo e o pai Reinaldo Va- resultado será sensacional e
rela – que disputou apenas vamos fazer o melhor que
dois rallies do Brasileiro nes- pudermos mais uma vez”,
ta temporada – somam sete conclui o piloto da equipe
primeiros lugares em 2019. Can-Am/Norton/Techbond/
“Foi sensacional ser campeão Arisun Pneus/Divino Fogão.
e a meta é terminar o ano em
Ao todo, a família Varela
alta, quem sabe com uma nova somou até aqui no Campeovitória para a nossa família”, nato Brasileiro de Rally Baja
disse Bruno, que compete sete vitórias, cinco segundos
com um modelo Can-Am Ma- lugares e sete terceiros. Os
verick X3 da equipe Can-Am/ irmãos da equipe Can-Am/
N o r t o n / Te c h b o n d / A r i s u n Norton/Te c h b o n d / A r i s u n
Pneus/Divino Fogão.
Pneus/Divino Fogão domiA 15ª etapa corresponde nam a competição há cinco
ao Rally dos Campeões e anos: Rodrigo faturou os tíserá disputada a partir deste tulos de 2015 e 2018, ensábado (30) na região de quanto Bruno foi o primeiro
Inhaúmas (MG), com um per- em 2017 e 2019, com Gacurso total de 150 km. “Esta briel conquistando o campeúltima etapa vai ser como as onato de 2016.
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Motos

Triumph apresenta dois modelos inéditos
A Triumph Motorcycles foi uma das principais atrações do Salão Duas Rodas 2019.
A montadora inglesa apresentou para o público duas novas motocicletas que serão lançadas no mercado brasileiro somente em
2020: a nova geração da Street Triple RS e a
novíssima Rocket 3 R.
A nova Street Triple RS, que pertence
ao segmento Roadster tem seu lançamento
no mercado nacional previsto para o primeiro trimestre do próximo ano. Seu preço ainda
não foi definido. O novo modelo traz como
maior diferencial um aumento expressivo de
desempenho, graças a uma atualização significativa realizada no seu motor pela equipe
de motores da categoria Moto2. Em 2019, a
Triumph passou a ser a fornecedora exclusiva de motores para a categoria.
O novo motor da Street RS apresenta um
estilo completamente novo, mais agressivo, e
foi projetado para restabelecer a referência
da categoria em termos de capacidade e
manuseio, tornando essa a motocicleta de rua
de desempenho definitivo. O motor de 765
cc ganhou um aumento significativo no seu
torque, que agora ficou 9% maior na faixa
intermediária de rotações, atingindo um pico
de 79 Nm (a 9.350 rpm). Um novo escapamento suaviza a curva de torque do motor
para obter um torque desde o início até as
faixas de rotações mais elevadas. A curva
de potência também aumentou 9% na faixa

intermediária, chegando a 123 cv (a 11.750
rpm).
A Triumph Rocket III sempre se destacou por sua força maior, presença incrível e
torque superior a qualquer outro modelo da
concorrência. Agora, no Salão Duas Rodas,
a Triumph apresentou a mais nova geração

Condições especiais
para KTM offroad
Em uma ação exclusiva, a KTM Brasil,
em parceria com os concessionários offroad
da marca em todo o país, facilita a compra
das motocicletas 250 EXC-F e 350 EXC-F,
em suas versões 2019. As condições especiais são válidas até este sábado (30/11) ou enquanto durar o estoque.
Desconto de fábrica e valor reduzido para
a KTM 250 EXC-F, que passa de R$ 50.890
para R$ 45.990 no pagamento à vista, ou entrada de R$ 22.990 + 10 vezes fixas de R$

2.500 no cartão (Visa, Mastercard, Diners,
Elo, Amex e Hipercard), ou ainda, zero de
entrada + 10 vezes fixas de R$ 4.899 no cartão de crédito, com nota fiscal direto da fábrica.
Se preferir, a KTM 350 EXC-F teve o
preço reduzido de R$ 51.890 para R$ 47.990
à vista, ou com entrada de R$ 24.990 + 10
vezes fixas de R$ 2.500 no cartão, e ainda,
zero de entrada + 10 parcelas fixas de R$
5.099 no cartão de crédito.

Salão Duas Rodas
2019 foi sucesso

Em seis dias de corredores cheios no São
Paulo Expo e lotado de experiências nos mais
de 85.000m² de ocupação, recheado de novas
atrações, o Salão Duas Rodas reuniu a quantidade recorde de 560 motos em exposição.
Mais de 70 modelos estiveram à disposição
na maior operação de test rides do mundo, com
mais de 15 mil test rides realizados em 10 km
de percursos.
A edição 2019 reafirmou a sua força e
relevância no setor de motocicletas e para a
cadeia de equipamentos, acessórios e motopeças, como o principal evento de experiências no segmento do planeta. Estiveram presentes mais de 420 empresas de toda a cadeia do
setor e as principais fabricantes de motocicletas que, juntas, contabilizam mais de 98% da
produção e vendas do mercado nacional. São
elas: Honda, Yamaha, Kawasaki, Triumph,
Suzuki, KTM, Royal Enfield, Vespa, Kymco e
Hao Jue.
Durante o evento, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares - Abraciclo revisou as projeções para 2019 com a
retomada da indústria do setor. A nova estimativa para produção total de 2019 é de
1.105.000 unidades, correspondendo a uma alta
de 6,6% na comparação com o volume produzido em 2018 (1.036.788 unidades).
No programa Rodadas de Negócios foram realizadas 65 reuniões com 58 empresas
expositoras participantes e registrou expectativa de realização de negócios no valor de R$
41 milhões.
Recorde de atrações e experiências
A Reed Exhibitions Alcantara Machado
anunciou a ampliação de 200% no número de
atrações em relação à edição de 2017. Ao todo
foram 23 eventos simultâneos entre shows de
rock no SDR Rock Fest, apresentações e batepapos com as maiores lendas e personalidades do motociclismo naArena Lifestyle e um
estúdio de tatuagem onde foram feitas mais
de 250 tattoos durante os seis dias.
Entre as novidades apresentadas estavam
a Arena Racing, que realizou uma exposição
de motos de competição de várias categorias
do motociclismo, e a Arena SDR Extreme,
onde o público pode conferir as acrobacias
mais radicais das motos. Para as crianças foi
criado um Espaço Kids, em parceria entre a

Reed, Yamaha, E-One e Discovery Kids, que
atraiu os futuros pilotos para muita brincadeira com jogos, mini bikes e espaço para
fotos.
O público pôde experimentar a maior variedade de modelos já oferecidos. Scooters,
veículos de baixa cilindrada e elétricos estavam no Test Ride Mobilidade Urbana, localizado no maior circuito indoor já criado para
este tipo de experiência. Já o Test Ride SDR
Experience foi realizado na pista outdoor e
reuniu motos com média e alta cilindrada.
O Test Ride Off Road aconteceu numa
pista montada totalmente elaborada para dar
a sensação de estar numa trilha, repleta de
barro e obstáculos. Nela, os aventureiros puderam realizar testes em Dirt Bikes, Crossovers e nas Big Trials. No Test Ride VIP, as
montadoras disponibilizaram modelos exclusivos e de alta cilindrada num percurso misto
que chegou a 2,3 quilômetros de pista.
A Arena de Customização foi duplicada e
ganhou atrações de tirar o fôlego com mais de
40 motos super exclusivas e presença dos principais customizadores do Brasil: Johnnie Wash,
Shibuya Garage, Tarso Marques Concept, Joe
King e Bendita Macchina.
Já a Arena Games, montada em parceria
com a Monster Energy Drink, reuniu os mais
inovadores e tecnológicos jogos para o público
mais geek.
Pela primeira vez no evento, o Dream
Lounge ganhou uma versão especial para o
Salão Duas Rodas 2019. O espaço teve a participação das marcas Mercedes-Benz, Audi,
Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Shibuya, Bendita
Macchhina, Johnnie Wash, e Tarso Marques,
trazendo 16 supermáquinas dos sonhos.
A Ninja H2R da Kawasaki foi um dos
modelos super estrelados no espaço premium.
Ela bateu recorde mundial de velocidade com
Leandro Mello, a mais de 337 km por hora,
cujo valor é avaliado em cerca de R$ 400.000.
O Dream Lounge contou também com
alguns modelos icônicos de automóveis: Dentre eles o novo motor biturbo do carro Audi
RS 4 Avant, topo de linha da família A4; o
vintage TMC El Camino, modelo de carro de
1976, que chegou ao Salão Duas Rodas com
a customização de Tarso Marques e o Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+, avaliado em
mais de R$1.100.000.

dessa lenda, a Rocket 3 R. As vendas da moto
no mercado brasileiro terão início no primeiro trimestre do próximo ano.
Combinando uma postura incomparável,
muita força, estilo magnífico e os mais altos
níveis de tecnologia do mundo das motocicletas, a nova Triumph Rocket 3R consegue,

ao mesmo tempo, oferecer uma pilotagem
fácil e um manuseio líder na sua categoria.
Torque instantâneo, controle incrível e muito
conforto, capacidade e segurança em viagens
são alguns dos pontos marcantes do novo
modelo.
O modelo é equipado com o maior motor
do mundo para uma motocicleta produzida
em série, com 2.500 cc. O novíssimo motor
triplo (uma especialidade Triumph) de 2.500
cc oferece capacidade e desempenho ainda
maiores que seu antecessor. Este propulsor
oferece um incrível aumento no pico de potência, que agora chega a 167 cv, o que representa um aumento de 11% em relação ao
seu antecessor. Com mais potência na faixa
entre 3.500 e 7.000 rpm, a nova Rocket 3 R
oferece um nível impressionante de desempenho. O novo motor também possui o torque mais alto de qualquer motocicleta de produção do mundo, com 221 Nm – espantosos
71% a mais do que a concorrência mais próxima.
Garantia estendida e Mercado Livre
Durante o Salão Duas Rodas, a Triumph
fez dois anúncios estrategicamente muito
importantes para seus planos de crescimento
no mercado brasileiro. Uma das novidades é
o lançamento do Plano de Garantia Estendida para suas motocicletas vendidas no Brasil. O plano será gerenciado pela empresa
Car Care, a mesma que desenvolve este ser-

viço para a marca globalmente, e com muito
sucesso. A Rede de concessionárias Triumph já está comercializando a garantia estendida para toda a linha de motos da marca. O
cliente pode adquirir a garantia estendida em
dois momentos: na hora da compra da motocicleta zero quilômetro (com tolerância de até
5 mil km ou 90 dias) ou num período de três a
15 meses após a compra da moto zero quilômetro (com limite de quilometragem de até
20 mil km).
A empresa também anunciou sua parceria com o site Mercado Livre. Trata-se
de um projeto-piloto de uma parceria inédita no segmento de motocicletas premium:
a criação de uma loja virtual da marca
voltada para comercialização de peças
originais ao consumidor final. A ideia é
aproveitar o enorme prestígio e penetração do Mercado Livre na internet brasileira para abrir um novo canal de vendas
para o cliente, utilizando o próprio estoque de peças das concessionárias. Nesta fase inicial, entre novembro e dezembro de 2019, apenas as duas concessionárias de São Paulo (Triple e Autostar)
estão integradas ao projeto. Além disso,
por enquanto, foram disponibilizadas nesta loja virtual somente 16 peças de giro rápido, que equipam os modelos Tiger 800 e
Tiger 1200, os mais vendidos pela fabricante
inglesa no Brasil.

Vespa Club 125 chega ao Brasil
A marca italiana Vespa apresentou no
Salão Duas Rodas 2019 a linha 2020 completa - incluindo a Vespa Classic VXL 150,
Vespa GTS Super 300 e Vespa GTS 300 - e
lançou o seu mais novo modelo: a Vespa Club
125, com o preço estimado de R$ 14.980.
Ideal para os deslocamentos urbanos do
dia a dia, o lançamento vem equipado com
motor monocilíndrico de 125 cm³ refrigerado
a ar, que alcança potência máxima de 9,5 cv
a 7.250 rpm e torque de 9,9 Nm a 6.250 rpm.
O propulsor de três válvulas possui ainda cabeça de cilindro de alumínio, braço oscilante
e gerenciamento de tempo variável de faísca.
Disponível em quatro diferentes cores azzuro provenza, maze gray, amarelo brilhante
e vermelho brilhante -, a nova Vespa Club
125 mantém o design Premium da marca com
seus finos detalhes no acabamento que passam pelos espelhos, frisos laterais, alavancas
de freios e rodas de liga leve. Por fim, o lançamento possui suspensão dianteira de braço único, rodas de 10 polegadas sem câmara
de ar e freios a tambor nas duas rodas complementado pelo CBS – Combined Braking
System – na traseira, sistema em que os freios dianteiro e traseiro são ativados com um
único acionamento.
Concessionárias boutique
A Vespa ingressou no mercado nacional
com uma nova maneira de atender os clientes. Identificada como grife no setor de duas
rodas, a Vespa lançou o conceito de ‘concessionárias boutique’, inclusive com lojas em
Shooping Centeres, onde o visitante desenvolve experiências sensoriais, pode usufruir
de espaços de confraternização como lounge e café, e ainda recebe atendimento de pósvenda personalizado com profissionais treinados diretamente na fábrica da Piaggio, localizada em Pontedera, na Itália.
Atualmente com duas unidades em atividade, a Boutique Piaggio Vespa Vila Nova

Conceição, em São Paulo (SP), e a Mondo
Vespa, em Belo Horizonte (MG), as boutiques foram desenvolvidas com base no estilo
‘retrô-contemporâneo’.
Um dos pontos mais importantes das
Boutiques é o pós-vendas, que possui uma
área de assistência técnica abastecida com
equipamentos e ferramentas desenhados
com o padrão Vespa, ou seja, premium. Também armazena estoques de peças para suprir as necessidades de manutenção dos produtos.
Além das lojas de rua, a Vespa também
inovou ao levar uma concessionária para
dentro de um shopping. Por seu posicionamento premium, a rede Shopping Iguatemi,

em São Paulo, foi escolhida para iniciar o projeto piloto, com as primeiras unidades neste
formato.
Já fora das lojas físicas, outro diferencial
da operação da Vespa no Brasil é o ‘Vespa
Prime Service’, um serviço de atendimento
premium que utiliza unidades móveis para
conferir ainda maior comodidade aos clientes Vespa. Equipada com todo aparato de
ferramentas e estrutura necessária para realizar o atendimento de pós-venda em qualquer local, e com consultores técnicos capacitados diretamente na sede da Piaggio, na
Itália, o serviço utiliza peças genuínas e realiza a entrega da scooter diretamente na casa
do cliente.

Imotopeças, marketplace
de motopeças

Foi lançado no Salão Duas Rodas 2019 o
Imotopeças (www.imotopecas.com.br), primeiro marketplace da América Latina voltado exclusivamente para a venda ao consumidor final de motopeças, acessórios e vestuário para o segmento de duas rodas.
Apesar de pioneiro e inovador, o novo
marketplace começa a operar com uma grande base de produtos para o público: já são
mais de 10 mil itens disponíveis de mais de
50 lojas especializadas de todo o Brasil. A
meta é vender R$ 20 milhões com o Imotopeças em 2020. Para tanto, até o final do pró-

ximo ano será ampliada a oferta de produtos,
chegando a cerca de 40 mil itens no portal,
anunciados por cerca de 200 lojistas. Os itens
catalogados no Imotopeças são divididos da
seguinte forma: motopeças (40%), vestuário
(40%) e acessórios (20%).
Por se tratar de um marketplace especializado e bem completo, conta com produtos
similares com diferentes preços, oferecendo
produtos que custam menos de R$1,00 até
itens anunciados por R$10.000. Sendo assim,
diferentemente das lojas físicas apresenta
uma gama completa de produtos do setor, com

preços e condições variadas. O Imotopeças,
portanto, chega com a proposta de aproximar lojistas e o público do setor, permitindo
que o consumidor final tenha mais facilidade
e rapidez para identificar o produto que deseja e, ao mesmo tempo, também comparar
preços, prazos de entrega e custos de frete.
Além disso, poderá efetuar essa compra onde
estiver, em poucos minutos, e receber o produto em qualquer endereço.
Outra vantagem para o consumidor é a
segurança ao fechar o negócio. O Imotopeças garante uma c ompra segura, mantendo confidenciais todos os dados do cliente. Além disso, o Imotopeças disponibiliza um Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC), pelo telefone (1 1)
2463-391 1, que funciona de segunda a
sexta-feira, das 9h00 às 18h00.
O cliente tem a opção de efetuar o
pagamento das suas compras à vista,
pelo boleto ou com seu cartão de crédito, ou em até 10 parcelas pelo cartão
(o valor mínimo da parcela permitido é
de R$ 10,00). O perfil médio do cliente, segundo a empresa, é composto em
sua maioria por homens (70%) entre 24
e 44 anos. A proposta inovadora do Imotopeças também é muito interessante para
os lojistas do setor. Além de criar um novo
canal de vendas com consumidores de todo
o país, o lojista terá a oportunidade de participar do único marketplace do universo de
duas rodas da América Latina, o que também contribui para lhe dar mais prestígio e
tornar sua marca mais conhecida e confiável.
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