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MEC vai liberar R$ 125 milhões
adicionais para universidades

Contas públicas têm saldo positivo
 de R$ 9,4 bilhões em outubro
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Renegociação da dívida ativa renderá
R$ 6,4 bilhões ao governo em 2020

Ministério da Saúde: 135 mil
convivem com HIV
 no país e não sabem

Esporte

São Paulo, 30/11, 1 e 2 de dezembro de 2019www.jornalodiasp.com.br

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,23
Venda:       4,24

Turismo
Compra:   4,06
Venda:       4,40

Compra:   4,66
Venda:       4,67

Lucas Vicente é o campeão
mundial Pro Junior 2019

da WSL no Taiwan
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 fi-
nal de alto nível com o norte-ame-
ricano Kade Matson. Ele comple-
tou 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 des-
ta competição para surfistas com
até 18 anos de idade.      Página 7
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Lucas Vicente

São Cristóvão Saúde/São
Caetano enfrenta Pinheiros

neste sábado
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São Cristóvão Saúde/São Caetano vai jogar em casa

Irmãos Varela em busca da
oitava vitória na temporada

Depois da conquista do tí-
tulo de campeão antecipado por
parte de Bruno Varela na etapa
anterior, disputada em Lençóis
Paulista (SP), ele e seu irmão
Rodrigo voltam ao Campeona-
to Brasileiro de Rally Baja em
busca de mais uma vitória na
categoria UTV. Somados, Bru-
no, Rodrigo e o pai Reinaldo Va-
rela – que disputou apenas dois
rallies do Brasileiro nesta tem-
porada – somam sete primeiros
lugares em 2019. “Foi sensaci-
onal ser campeão e a meta é ter-
minar o ano em alta, quem
sabe com uma nova vitória
para a nossa família”, disse
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Bruno salta em uma de suas vitórias: irmãos somam cinco títulos
consecutivos

Bruno, que compete com um mo-
delo Can-Am Maverick X3 da equi-

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

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

17º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de. À noite o tem-
po fica aberto.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

31º C

18º C

Domingo: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

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 Conversaci-
ón Nacional, em espanhol)
Ele busca de solução para a
crise que afeta o país. Repre-
sentantes 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, am-
bientalistas afirmaram estar
alinhados com o Comitê Naci-
onal 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 em-
presários e representantes do
Ministério Público. O Comitê
exige uma negociação sem in-
termediários e ressalta que a
agenda de diálogo deve girar
em torno de propostas da so-
ciedade civil e não da atual po-
lítica do governo.       Página 3

Condições especiais
para KTM offroad

A partir desta sexta-feira
(29), devedores com mais de
R$ 15 milhões inscritos na dí-
vida ativa da União podem pe-
dir o parcelamento instituído
pela Medida Provisória 899,
também conhecida como Me-
dida Provisória do Contribuin-
te Legal. O Ministério da Eco-
nomia publicou no Diário Ofi-
cial da União portaria que re-
gulamenta 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
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) de
seu domicílio fiscal. O re-
querimento deverá ser
protocolado acompanhado
de um plano de pagamento e
de recuperação fiscal. 

Os devedores de menos de
R$ 15 milhões, que concen-
tram os 98% restantes, preci-
sarão esperar o início da se-
mana que vem para serem
notificados por edital. Eles pre-
cisarão fazer o pedido pela Pla-
taforma Regularize. A ferra-
menta está disponível na pági-
na da PGFN na internet, mas o
serviço só será liberado após a
publicação do edital.   Página 4

Às vésperas do Dia Mundial
de Luta Contra a Aids, celebrado
no domingo (1) o Ministério da
Saúde fez um alerta: 135 mil pes-
soas 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 popu-
lação 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 conti-
nua subindo no país: há um ano,
eram 866 mil pessoas. Somente
no ano passado, foram notifica-
dos 43,9 mil novos casos.

Ao ressaltar que o Brasil ofe-
rece acesso universal ao trata-
mento, não só de Aids, mas tam-
bém HIV, o ministro da Saúde
comemorou a redução nos casos

e, também, na mortandade cau-
sada pela doença. Foram evitados
quase 12 mil registros de Aids
entre 2014 e 2018, e houve que-
da de mortalidade em 22,8% no
período de cinco anos. “Encer-
rando o ano de 2019, veremos
uma diferença ainda maior. Não
podemos ter casos de morte
com aids”, disse.           Página 4
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Governo de SP cria acordo
para redução de emissão

de poluentes

Diário Oficial publica
 decreto de programação

orçamentária

Dólar volta a subir e fecha
novembro com valorização

 de 5,77%
Depois de uma queda  na

quinta-feira (28), a moeda nor-
te-americana voltou a subir
na sexta-feira (29). O dólar
comercial encerrou o dia ven-
dido a R$ 4,241, com alta de
R$ 0,025 (+0,58%). Em valo-
res 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 se-
mana, a divisa acumulou valo-
rização de 1,14%. Em três ses-
sões, na segunda (25), na terça
(26) e na quarta-feira (27), a
moeda bateu recordes nominais
seguidos.                        Página 5
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SP registra maior queda de
infecção por HIV da história

O número de infecções por
HIV teve queda recorde em SP.
A redução foi de 11,7%, consi-
derando 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 ju-
nho de 2019.

A partir de 2016 observou-
se, pela primeira vez, uma queda
na taxa de detecção. Para os ho-
mens, no ano de 2018 essa que-
da foi de 16,5%, enquanto que
entre as mulheres essa queda foi
de 15,3%. No público masculi-
no, houve 7.223 em 2017 e
6.306 em 2018. Já no feminino,
foram 1.758 e 1.632, respecti-
vamente.

Entretanto, a queda da taxa de
detecção não ocorre de maneira
uniforme. Ainda se constata
crescimento das infecções en-
tre homens que fazem sexo
(HSH) da raça negra, principal-
mente entre os mais jovens, ao
mesmo tempo em que há redu-
ção 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 popula-
ção. Precisamos avançar, garan-
tir equidade no acesso à saúde,
e propagar a mensagem de que o
diagnóstico é uma forma de ga-
rantir tratamento adequado e,
ainda, de proteger outras pesso-
as”, afirma o Secretário de Es-
tado da Saúde, José Henrique
Germann.

Prevenção e tratamento
A principal causa da diminui-

ção é a incorporação da Profila-
xia Pré-Exposição (PrEP) ao
conjunto das estratégias de pre-
venção combinada, a partir de
2018, associada ao aumento do
acesso ao teste para o HIV e ao
tratamento oportuno.

O acesso a PrEP porém, as-
sim como ao tratamento para o
HIV/Aids, é maior entre os HSH
brancos em comparação aos ne-
gros, reproduzindo as desigual-
dades associadas à questão raci-
al que afeta diversas políticas
públicas no Brasil.

“Precisamos criar estratégi-
as para aumentar o acesso da
população negra e da população
mais jovem aos serviços de saú-
de 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 dife-
rente 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 trata-
mento como prevenção”, decla-
ra o coordenador do Programa
Estadual IST/Aids-SP, Alexandre
Gonçalves.

Sobre a PrEP
A Profilaxia Pré-Exposição

consiste no uso de medicamen-
to anti-HIV de forma programa-
da para evitar uma infecção pelo
vírus, com uso diário e contínuo
do remédio. Caso haja uma ex-
posição (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 bloque-
ando alguns “caminhos“ que o
HIV usa para infectar o corpo
humano.

Trata-se do método mais re-
cente de prevenção, entre os di-
versos disponíveis no Sistema
Único de Saúde, que a passou a
fornecê-lo no final de 2017, de
forma gradual. Em SP, está dis-
ponível em 48 cidades e o trata-
mento já foi ofertado para 9 mil
pessoas.

Conforme o protocolo naci-
onal, a PrEP pode ser fornecida
para pessoas HIV-negativas dos
seguintes grupos: homens gays,
bissexuais e outros homens que
fazem sexo com homens; pesso-
as trans; profissionais do sexo;
pessoas que estejam se relacio-
nando 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 paci-
ente conheça e utilize outros mé-
todos preventivos, como preser-
vativos, também disponíveis gra-
tuitamente nos serviços de saúde.

Governo de SP cria acordo para
redução de emissão de poluentes

O Governador João Doria,
por meio das secretarias de In-
fraestrutura e Meio Ambiente,
Relações Internacionais e da Ce-
tesb, lançou, na sexta-feira (29),
o “Acordo Ambiental São Paulo”,
iniciativa para redução de emis-
são de gases de efeito estufa e
incentivo às ações sustentáveis.
A ação precede a Conferência das
Nações Unidas sobre as Mudan-
ças Climáticas de 2019 (COP
25), que ocorrerá em dezembro
em Madri, na Espanha.

O acordo já conta com a as-
sinatura de 55 empresas com-
prometidas com o envio de in-
formações relativas ao balanço
das emissões para que a Cetesb
avalie e auxilie na elaboração de
planos de mitigação.

“São Paulo respeita o acor-
do de Paris e não tem desflores-
tamento. Pelo contrário, ampli-
amos a cobertura vegetal. Temos

uma boa relação com as institui-
ções que defendem o meio am-
biente. Eu sabia que nós tería-
mos 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 represen-
tada por vocês”, disse Doria.

A adesão voluntária será re-
novada automaticamente até
2030 e pretende induzir a redu-
ção de gases poluentes nos pró-
ximos 20 anos. Também prevê o
reconhecimento dos signatários
como membros da comunidade
de líderes em mudanças climá-
ticas, além do apoio técnico go-
vernamental.

“Com esta iniciativa, o Go-
verno do Estado de São Paulo
coloca-se na vanguarda da polí-
tica de mudanças climáticas,
promovendo o engajamento dos
principais atores do setor em-

presarial, da gestão pública e so-
ciedade civil organizada na dire-
ção de medidas adequadas de
mitigação e adaptação aos fenô-
menos climáticos globais”, afir-
mou o Secretário de Infraestru-
tura e Meio Ambiente, Marcos
Penido.

“Esta ação incentivará a im-
plementação de novas tecnolo-
gias e soluções inovadoras, real-
çando o protagonismo do estado
na agenda climática, que pode ser
visto em seus programas de qua-
lidade do ar e, em especial, nos
protocolos assinados e imple-
mentados ao longo dos anos com
o setor sucroenergético”, ressal-
tou a Diretora-presidente da Ce-
tesb, Patrícia Iglecias.

Preparativos para COP
Para o Secretário de Rela-

ções Internacionais, Julio Ser-
son, 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 ace-
lerar 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 compromis-
so do governo estadual em cum-
prir o Acordo de Paris, um tra-
tado no âmbito da Convenção-
Quadro das Nações Unidas so-
bre a Mudança do Clima (CQ-
NUMC), 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-indus-
trial, o planeta precisaria redu-
zir 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 conec-
tividade aérea do Estado, é fina-
lista da edição do Prêmio Naci-
onal de Turismo 2019 – Inicia-
tivas 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 Am-
biente de Negócios e Atração de
Investimentos”.

A cerimônia de premiação
acontecerá no dia 5 de dezem-
bro, em Belo Horizonte (MG).

Ao todo, são 10 categorias que
somam 33 finalistas, com ini-
ciativas 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 refle-
tiu na abertura de 700 novas fre-
quências semanais em todo o
Estado, além da ativação de ae-
roportos de menor movimento.

O Prêmio Nacional de Tu-
rismo busca identificar, reco-
nhecer e premiar iniciativas de
destaque do setor e profissio-

nais que tenham inovado ou tra-
balhado 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 que-
rosene de aviação em São Pau-
lo (QAV). Trata-se de uma rei-
vindicação antiga das compa-
nhias aéreas.

Segundo estudos do setor, o
preço do combustível represen-
ta em torno de 40% do custo

operacional total das empresas.
Com a redução do ICMS cobra-
do sobre o combustível aéreo, o
Governo de São Paulo pediu
contrapartidas para aumentar o
fluxo de pousos e decolagens
dentro do Estado, principalmen-
te em cidades que ainda não
eram atendidas por linhas co-
merciais 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 Pau-
lo, com destino a 38 municípi-
os em 21 Estados.

Instituto realiza mutirões para emissão
do novo documento de identidade

Para promover o atendimen-
to à população (em especial, ci-
dadãos com até 17 anos), o Se-
tor de Identificação Móvel
(SIM) do DIPOL/IIRGD (Ins-
tituto de Identificação Ricar-
do Gumbleton Daunt) pro-
move uma série de mutirões
para emissão dos novos do-
cumentos  de  iden t idade
(RG), tanto na Região Me-
tropolitana de São Paulo quan-
to no interior do Estado.

O efetivo de auxiliares de
papiloscopistas e papilosco-
pistas do IIRGD realizará aten-
dimentos aos cidadãos em Ri-
beirão Preto neste sábado (30).
Em Mogi das Cruzes, a ativi-
dade ocorrerá em 7 de dezem-
bro. Santa Rita do Passa Qua-
tro receberá a ação nos dias 12,

13 e 14 de dezembro.
Os atendimentos são promo-

vidos com o apoio das prefeitu-
ras locais. Em Ribeirão Preto, a
iniciativa também conta com
parceria da Secretaria da Justiça
e Cidadania do Estado. O obje-
tivo dos mutirões é atender os
cidadãos menores de idade (até
17 anos) que necessitem da pri-
meira via do documento.

Indivíduos com até 15 anos
precisam comparecer aos locais
acompanhados por pais ou res-
ponsáveis legais (portando guar-
da ou tutela). Cidadãos com 16
ou 17 anos não precisam de
acompanhamento. Em todos os
casos, os interessados precisam
apresentar certidão de nasci-
mento original, cópia simples da
certidão e foto 3×4, recente,

colorida e com fundo branco.

Novo documento
Além de apresentar dimen-

sões reduzidas, foram inclusos
novos dispositivos que aumen-
tam a segurança contra falsifica-
ção. O novo RG traz a possibili-
dade de inclusão de até oito do-
cumentos: título de eleitor, nu-
meração da carteira de traba-
lho e previdência social, cer-
tificado militar, carteira naci-
onal de habilitação, documen-
to de identidade profissional
(carteira da Fenaj para jornalis-
tas), carteira nacional de saúde
e NIS/PIS/PASEP.

Também podem constar na
cédula indicativos para portado-
res de necessidades especiais e
códigos referentes ao CID (Có-

digo Internacional de Doenças).
A inclusão de informações adi-
cionais no documento é facul-
tativa, ou seja, cada cidadão pode
optar por incluir os registros
complementares que julgar ne-
cessários.

Para inclusão dos dados, é
preciso comprovar as informa-
ções, apresentando os documen-
tos originais que se deseja in-
cluir no RG no ato da solicita-
ção do novo documento. É im-
portante ressaltar que os docu-
mentos no modelo antigo con-
tinuam valendo normalmente.

A nova versão do RG atende
a uma determinação do Gover-
no Federal, por meio do Decre-
to 9.278 de 2018, para a implan-
tação do Documento Nacional
de Identidade (DNI).

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

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

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

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

.
CÂMARA (SP)
Se o vereador Claudinho (PSDB) quisesse, a deputada federal

(SP) Renata Abreu (dirigente do PODEMOS) daria no ato a le-

genda pra ele disputar mais uma reeleição. Só que não. Desta vez

o candidato é seu chefe de gabinete, Leandro Gimenez, com qua-
se 30 anos de histórias na Casa            

. 

PREFEITURA (SP)
Ao tirar 300 milhões de Reais, das aposentadorias e pensões

(reformas Previdenciárias municipais sinalizaram economia des-

tes valores), o prefeito Bruno Covas (PSDB) fará as compensa-
ções tarifárias do sistema de Ônibus e contribuições. Como re-

percutirá 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, Jana-

ína Paschoal (ainda no PSL) segue lutando pela aceitação na Jus-
tiça 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 prefeitu-

ra 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 mi-

nistros 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 cida-
des de médio porte em todos os Estados, porque dependendo dos

resultados podem ficar muito prejudicadas as suas possibilida-

des 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 corrup-
ções 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 Presi-

dência e Senado ? A resposta muito possível é não. Faltou bom

senso pra ele e humildade pra Impedida ?          
.

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

Neto foi se tornando referencial da liberdade possível. Recebeu

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

de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Estado de São

Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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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 Na-
cional (Gran Conversación Nacional, em espanhol) Ele bus-
ca 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 con-
junto com outros setores.

Em reunião realizada  na quinta-feira (28), na Casa de
Nariño, sede do governo, ambientalistas afirmaram estar ali-
nhados 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 Co-
mitê 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 or-
ganizações continuam firmes na greve. Viemos ratificar que
fazemos parte do Comitê Nacional de Paralisação, não ire-
mos nos dividir”, afirmou Renzo García, líder do Movimen-
to Nacional do Meio Ambiente.

Fazem parte desse Comitê algumas associações de estu-
dantes e sindicatos de trabalhadores, que também se mani-
festaram de forma parecida. Um acordo com essas entida-
des será fundamental para frear os protestos e manifesta-
ções 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 con-
versas 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 pre-
sidente 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 diá-
logo de alto nível sobre políticas comerciais no mês que vem.
Este movimento ocorre após o Japão ter decidido impor contro-
les mais severos sobre exportações ao seu país vizinho desde o
mês de julho.

Autoridades do setor comercial dos dois países se encontra-
ram em Seul na quinta-feira (28). Um dos membros da parte sul-
coreana disse que ambos os países estão capacitados a recons-
truir 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 opor-
tunidade 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 Indús-
tria do Japão, expressou otimismo em relação às conversações.
Ele disse que “é importante que os dois lados confirmem mutu-
amente seus pontos de vista atuais através de discussões e movi-
mentos significativos nas conversações”. (Agencia Brasil)

O setor público consolida-
do, formado pela União, os es-
tados e os municípios, registrou
superávit primário de R$ 9,444
bilhões, em outubro. As estatís-
ticas fiscais foram divulgadas  na
sexta-feira (29) pelo Banco
Central (BC). Esse é o maior
resultado para o mês desde ou-
tubro de 2016, quando o supe-
rávit primário chegou a R$
39,589 bilhões.

O resultado primário é for-
mado pelas despesas menos as
receitas, sem considerar os gas-
tos 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 re-
gistraram déficit de R$ 53 mi-
lhões e os municipais, saldo
negativo de R$ 163 milhões.
As empresas estatais federais,
estaduais e municipais, exclu-
ídas as dos grupos Petrobras
e Eletrobras, apresentaram su-
perávit primário de R$ 1,115 bi-
lhão no mês passado.

Acumulado
Em dez meses, o setor públi-

co registrou déficit primário de
R$ 33,047 bilhões, contra R$
51,523 bilhões em igual perío-
do 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 públi-

co consolidado é de um défi-
cit primário de R$ 132 bi-
lhões neste ano.

Despesas com juros
Os gastos com juros ficaram

em R$ 20,330 bilhões em outu-
bro, contra R$ 13,905 bilhões
no mesmo mês de 2018.

De janeiro a julho, as despe-
sas com juros acumularam R$
304,517 bilhões, ante R$
317,246 bilhões em igual perí-
odo ano passado.

Em outubro, o déficit nomi-
nal, formado pelo resultado pri-
mário 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 perí-
odo de 2018.

Dívida pública
A dívida líquida do setor

público (balanço entre o total
de créditos e débitos dos go-
vernos federal, estaduais e
municipais)  chegou a R$
3,961 trilhões em outubro, o
que corresponde a 55,9% do
PIB. Em setembro,  essa rela-
ção era menor: 55,3%.

No mês passado, a dívida
bruta - que contabiliza apenas
os passivos dos governos fede-
ral, estaduais e municipais -
chegou a R$ 5,549 trilhões.
Esse saldo correspondeu a
78,3% do PIB, abaixo do per-
centual registrado em setem-
bro (79%). (Agencia Brasil)

O Diário Oficial da União 
publicou na sexta-feira (29) o
decreto de programação orça-
mentária, com detalhes sobre
novos limites de empenho e
movimentação entre os minis-
térios.

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 decre-
to relativo ao Relatório Ex-
temporâneo de Avaliação de

Diário Oficial publica
decreto de programação

orçamentária
Receitas e Despesas de No-
vembro de 2019  liberou  to-
das as despesas discricioná-
rias (não obrigatórias) con-
tingenciadas (bloqueadas) em
meses anteriores. Foram des-
contingenciados 13,976 bi-
lhões do Orçamento de 2019.

O órgão que teve a maior li-
beração, de R$ 3, 473 bilhões,
foi o Ministério da Defesa, se-
guido pelo da Educação, R$
2,695 bilhões, e pelo do Desen-
volvimento Regional, R$ 1,905
bilhão. (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 trabalhado-
res nascidos em junho e julho
sem conta no banco poderão re-
tirar o dinheiro.

O saque começou em se-
tembro para quem tem pou-
pança ou conta corrente na
Caixa, com crédito automáti-
co. Segundo a Caixa, no total
os saques do FGTS podem re-
sultar em uma liberação de
cerca de R$ 40 bilhões na eco-
nomia até o fim do ano.

Originalmente, o saque ime-
diato iria até março, mas o
banco antecipou o cronograma,
e todos os trabalhadores recebe-
rão o dinheiro este ano.

Atendimento
Os saques de até R$ 500 po-

dem ser feitos nas casas lotéri-
cas e terminais de autoatendi-

mento para quem tem senha do
cartão cidadão. Quem tem car-
tão 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 car-
tão 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 traba-
lho 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 con-
sultadas no aplicativo do
FGTS (disponível para iOS e
Android), pelo site da Caixa 
ou pelo telefone de atendi-
mento exclusivo 0800-724-
2019, disponível 24 horas.

A data limite para saque é 31
de março de 2020. Caso o sa-
que não seja feito até essa data,
os valores retornam para a con-
ta do FGTS do trabalhador.

Horário especial
Para facilitar o atendimento,

a Caixa vai abrir 2.302 agências
em todo o país, na segunda-fei-
ra (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 atendi-
mento com duas horas de an-
tecedência. E as que abrem às
11h também iniciam o atendi-
mento duas horas antes do ho-

rário normal.
A lista das agências com

horário especial de atendimen-
to pode ser consultada
no site da Caixa. Nesses pon-
tos, o trabalhador poderá tirar
dúvidas, fazer ajustes de cadas-
tro 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 ade-
são ao saque aniversário, que
é uma nova opção oferecida
ao trabalhador, em alternati-
va ao saque por rescisão do
contrato de trabalho.

Por meio do saque aniver-
sário, o trabalhador poderá re-
tirar 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 trans-
formação aumentaram 0,64%
em outubro na comparação com
setembro. É o terceiro mês con-
secutivo com variação positiva,
segundo o Índice de Preços ao
Produtor (IPP), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (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 fre-
tes. O levantamento é feito com a
indústria extrativa e com 23 seto-
res 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 alimen-
tos, 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 maio-
res 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 equipamen-
tos 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 especi-
al, as pessoas com baixa escola-
ridade continuam usando essa
modalidade de crédito. Foi este
dado que levou o Banco Central
(BC) a propor ao Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) a im-
posição 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 ta-
xas 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 dis-
so, o CMN autorizou as institui-
ções financeiras a cobrar, a par-
tir de 1º de junho do próximo
ano, tarifa de quem tem limite
do cheque especial maior que R$
500 por mês. A tarifa, equivalen-
te a 0,25% do limite que exce-
der 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 escolarida-
de. “A falta de sensibilidade da
demanda à taxa de juros, combi-
nada com a existência de poder
de mercado, em um cenário de
restrição a linhas de crédito
menos onerosas ou de compor-
tamento ‘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 con-
tento, além de mitigar as con-
sequências da hipossuficiência
de consumidores de baixa es-
colaridade 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 aproxima-
damente 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 per-
centuais 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 che-
que especial se mantém inaltera-
da mesmo com aumento dos ju-
ros. “Esse resultado sugere que
os mais vulneráveis são os que
possuem menos alternativas à uti-
lização do cheque especial”, diz.

No estudo, o BC acrescen-
tou que diversos países têm li-
mitação 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 paí-
ses 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 in-
duzirá a uma melhor concessão
de limite pelas instituições fi-
nanceiras 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 cruza-
do, ou seja, tomadores de
renda que usam mais intensa-
mente a modalidade de crédito
pagam pelos limites não utiliza-
dos dos tomadores de maior ren-
da. Isso acontece porque quan-
do o banco abre uma linha de
crédito para uso pelo cliente em
qualquer momento há um custo
de capital para a instituição fi-
nanceira. Esse custo é cobrado
pelos bancos por meio das taxas
de juros. O problema é que
quem tem maior renda e, portan-
to, maior limite no cheque es-
pecial, não costuma usar os re-
cursos tanto quanto quem tem
menor renda. Assim, quem paga
os juros dessa linha de crédito
são as pessoas que usam o che-
que especial, ou seja, as de me-
nor renda. (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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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 Medi-
da Provisória do Contribuinte
Legal. O Ministério da Econo-
mia publicou no Diário Oficial
da União portaria que regula-
menta o processo de renegocia-
ção 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 Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) de seu domicílio fiscal.
O requerimento deverá ser pro-
tocolado acompanhado de um
plano de pagamento e de recu-
peração 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 Regula-
rize. A ferramenta está disponí-
vel na página da PGFN na inter-
net, mas o serviço só será libera-
do após a publicação do edital. 

A portaria publicada hoje ins-
tituiu as duas modalidades de
renegociação. O parcelamento
individual é destinado a contri-
buintes com dívida ativa total
superior a R$ 15 milhões; deve-
dores 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 ga-
rantidas. 

Destinado principalmente há
pequenos devedores, o parcela-
mento por adesão abrangerá dé-
bitos inscritos na dívida ativa há
mais de 15 anos sem garantia,
dívidas antigas suspensas pela
Justiça há mais de dez anos, em-
presas declaradas extintas ou
inaptas, pessoas físicas falecidas

e devedores com capacidade de
pagamento insuficiente pelos
critérios da PGFN. 

Benefícios
Pelas regras do parcelamen-

to, somente dívidas consideradas
irrecuperáveis ou de difícil re-
cuperação receberão desconto
de 50% sobre o valor total, po-
dendo chegar a 70% em caso de
pessoa física, empresário indi-
vidual, microempresa ou empre-
sa de pequeno porte em recupe-
ração judicial. Os demais débi-
tos inscritos na dívida ativa po-
derão ser renegociados, mas
sem desconto.

Os débitos poderão ser par-
celados em até 84 meses (sete
anos), com a possibilidade de
chegar a 100 meses nas quatro
categorias de devedores citadas
anteriormente. No caso de em-
presas em recuperação judicial,
a primeira parcela pode come-
çar a ser paga até seis meses de-
pois do fechamento da renego-
ciação. O parcelamento prevê a
flexibilização das regras de pres-

tação de garantias, penhora e ali-
enação de bens e a possibilida-
de de usar precatórios federais
próprios ou de terceiros para
amortizar ou liquidar o débito. 

Dívidas com o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS), com o Simples Nacio-
nal e com multas qualificadas e
criminais não poderão ser rene-
gociadas. A própria medida pro-
visória especificava a exclusão
desses débitos do programa. 

A portaria também definiu
uma série de obrigações de
quem adere à renegociação. O
contribuinte deverá prestar in-
formações sobre seus bens e
receitas quando a PGFN pedir,
não usar o parcelamento para
prejudicar concorrentes, reco-
nhecer definitivamente as dívi-
das renegociadas, manter-se re-
gular 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)

O ministro da Educação,
Abraham Weintraub, anunciou 
na sexta-feira (29) que o gover-
no vai disponibilizar R$ 125
milhões em recursos extras
para as universidades federais.
De acordo com o ministro,
65% dos recursos serão desti-
nados para a aquisição de pai-
néis solares e o restante para a
conclusão de obras paradas ou
em andamento.

“Estamos liberando recur-
sos para investimentos em
energia fotovoltaica renovável
e isso vai liberar orçamento na
veia para as universidades”, dis-
se o ministro.

Os recursos, advindos de
remanejamento do orçamento
da Secretária de Educação Su-
perior (Sesu), serão distribuí-
dos para todas as 63 universi-
dades federais, que em média
receberão cerca de R$ 2,5 mi-
lhões. Mas, segundo o secre-
tário de Ensino Superior, Arnal-
do Lima, terão acesso a um
volume maior de recursos as
universidades que estiverem
melhor classificadas em um
ranking do ministério que ava-
lia 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 pon-
tuação no ranking, maior será o
volume de recursos recebidos.

De acordo com a assesso-
ria do ministério, o objetivo é
beneficiar as universidades que
possuem menores condições
orçamentárias de realizar esse
tipo de investimento. A estima-
tiva do Ministério da Educação
é que após a implantação dos

MEC vai liberar
 R$ 125 milhões adicionais

para universidades
painéis haja uma redução mé-
dia nas contas de luz das uni-
versidades de até 25,5 milhões
por ano.

Mercosul
Durante a coletiva de im-

prensa para anunciar a libera-
ção dos recursos, o ministro
disse ainda que o Brasil não vai
mais participar das reuniões do
Mercosul, grupo que reúne
Brasil, Argentina, Uruguai, Pa-
raguai e Venezuela, que tratam
de educação.

Segundo o ministro a deci-
são foi motivada por não haver
“resultados concretos” das
reuniões. O ministro também
afirmou que, na prática, a de-
cisão 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 bilate-
rais com Argentina, Paraguai e
Uruguai”, disse Weintraub.
“Tudo que tiver de iniciativa na
área de educação vai ser man-
tida a única coisa é que essas
reuniões não vão acontecer
mais com a presença do Bra-
sil”, afirmou.

Para Weintraub, a realiza-
ção de reuniões bilaterais são
mais efetivas. “Numa conver-
sa bilateral conseguimos avan-
çar muito mais rapidamente.
Na reunião [do grupo] que ti-
vemos  hoje  apenas o minis-
tro [da Educação] do Paraguai
veio, a Argentina mandou al-
guém da Embaixada e o Uru-
guai não mandou ninguém”,
disse. (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, celebra-
do 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 Man-
detta, houve ganhos importan-
tes nos últimos anos, mas ain-
da há uma série de desafios.
”Temos uma epidemia estabi-
lizada em torno de 900 mil
pessoas com casos de Aids, e
podemos observar uma epide-
mia, principalmente em ho-
mens jovens, na faixa etária de
25 a 39 anos. É com essa popu-
lação 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 con-
tinua subindo no país: há um ano,
eram 866 mil pessoas. Somente
no ano passado, foram notifica-
dos 43,9 mil novos casos.

Ao ressaltar que o Brasil
oferece acesso universal ao tra-
tamento, não só de Aids, mas
também HIV, o ministro da Saú-
de comemorou a redução nos
casos e, também, na mortanda-
de 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, ve-
remos uma diferença ainda mai-
or. Não podemos ter casos de
morte com aids”, disse.

Campanha
A nova campanha do Minis-

tério é direcionada à população
jovem, onde a contaminação
está crescendo. O foco é re-
forçar a importância da pre-
venção, testagem e tratamen-
to: “Se a dúvida acaba, a vida
continua. Precisamos incenti-
var o diagnóstico precoce para
salvar vidas. O maior proble-
ma ainda é o medo. É impor-
tante esse incentivo para fazer
o teste. Temos que atingir
metas internacionais, como
algumas cidades já estão fa-
zendo. E o Brasil, da forma
como está indo, ainda precisa
testar 90% da população”, dis-
se 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 pri-
meira situação é quando a pes-
soa é portadora do vírus.
Na segunda, o infectado já de-
senvolveu a doença.

Transmissão vertical
Mandetta também comemo-

rou a informação de que o mu-
nicípio de São Paulo receberá
certificação pela erradicação
vertical do HIV, quando o vírus
é transmitido durante a gestação,
parto e amamentação. No Para-
ná, as cidades de Curitiba e Umu-
arama foram as primeiras a se-
rem certificadas em 2017 e
2019, respectivamente. (Agen-
cia Brasil)

O ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) Rogério
Schietti revogou na sexta-feira
(29) o mandado de prisão expe-
dido contra o ex-presidente do
Paraguai Horácio Cartes. Ele é
investigado na Operação Patrón,
desdobramento da Operação
Lava Jato, por corrupção, lava-
gem 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 investiga-
ções, mensagens de WhatsApp
atestaram o auxílio de autorida-
des paraguaias e de outros cidadãos
para Messer ficar foragido ora no
Paraguai, ora no Brasil. Por esses
dados constatou-se que a organi-
zação 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

STJ revoga mandado de
 prisão contra ex-presidente

do Paraguai
Público Federal (MPF). 

Ao analisar um habeas corpus
protocolado pela defesa, o minis-
tro entendeu que a suposta entre-
ga de US$ 500 mil que Cartes te-
ria feito ao doleiro não é indício
unicamente suficiente de que o ex-
presidente teria cometido crime
de lavagem de dinheiro. A suposta
entrega foi um dos argumentos
utilizados pelo juiz federal Mar-
celo 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, tem-
pos depois, os ativos seriam en-
viados ao Brasil, como parte de
atividades para encobrir o patri-
mônio de Dario Messer ou para
patrocinar supostas operações
ilícitas”, disse o ministro. 

A defesa do ex-presidente
argumentou no pedido de soltu-
ra que não há provas de nenhum
ilícito cometido por Cartes e
que o mandado de prisão era ile-
gal. (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 Ar-
mas do Exército, em Três Cora-
ções, Minas Gerais.

“Nas próximas semanas, vo-
cês estarão pelos quatro can-
tos dos 8,5 milhões de quilô-
metros quadrados que com-
põem 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, dirigindo-
se aos novos sargentos. “Na
América do Sul, alguns países
ainda vivem momento de cri-
se, mas nós venceremos tudo
isso. Pela gratidão e senti-
mento de irmandade que exis-
te entre nós da América do
Sul, nós, brasileiros, só esta-
remos felizes quando todos os
países da América do Sul, e o seu
povo gozarem de liberdade e de-
mocracia.”

A Escola de Sargentos das
Armas é o estabelecimento de
ensino de nível superior (tecnó-
logo) do Exército Brasileiro,
responsável pela formação e gra-
duação de sargentos combaten-
tes de carreira das armas de: In-

fantaria, cavalaria, artilharia, en-
genharia e comunicações.

Energia nuclear
No início da tarde, Bolsona-

ro embarca para Resende, no
Rio de Janeiro, onde participa de
cerimônia de inauguração da oi-
tava cascata de ultracentrífugas,
na Fábrica de Combustível Nu-
clear 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 Usi-
na 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 Bra-
sil, que visa à instalação de
10 cascatas de ultracentrífugas.
Previsto para ser concluído em
2021, ao final, o projeto aten-
derá 80% da demanda de Angra
1. De acordo com a INB, a nona
cascata está com parte da estru-
tura pronta, aguardando instala-
ção da ultracentrífuga pela Ma-
rinha. A previsão é que seja inau-
gurada no final de 2020.

Neste sábado (30), Bolsona-
ro continua em Resende para
participar da solenidade de en-
trega das espadas aos novos
aspirantes a oficial da Acade-
mia Militar das Agulhas Ne-
gras, do Exército Brasileiro.
(Agencia Brasil)

ANP aprova inclusão de novas áreas
petrolíferas em oferta permanente

A diretoria da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP)
aprovou a inclusão, na oferta
permanente, de 173 blocos e
da área com acumulação mar-
ginal Juruá, na Bacia do Soli-
mões. Esse modelo de licita-
ção mantém a oferta contínua
de um portfólio de áreas para
exploração e produção de pe-
tróleo 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 ,  publ icada em maio
deste  ano,  contempla 600
blocos com risco explorató-
rio e 14 áreas com acumu-
lações  marginais .  Em se-
tembro, na sessão pública
de ofertas, foram arremata-
dos 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 consegui-
do, recentemente, manifesta-
ção de viabilidade ambiental,
Os outros 24 são blocos ofer-
tados e não arrematados na 16ª
Rodada de Licitações, realiza-
da 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 remanescen-
tes e a nova área de Juruá, de-
volvida à ANP pela Petrobras,
conforme resolução de dire-
toria de maio do ano passado.

A minuta de edital trará os
parâmetros técnicos e econô-
micos para os blocos e área

incluídos e, ainda, a atualiza-
ção dos parâmetros dos blo-
cos e as áreas que já consta-
vam na versão anterior, em es-
pecial com relação à metodo-
logia para definição das alí-
quotas de royalties.

Conforme a ANP, para as
áreas situadas em bacias de
nova fronteira e maduras, foi su-
gerida a redução considerando o
risco geológico e a expectativa
de produção dos setores. Para
áreas com acumulações margi-
nais, foi proposta a alíquota de 
royalties mínima equivalente a
5%. No caso das áreas externas
ao polígono do pré-sal das Baci-
as de Campos e Santos e aquelas
classificadas como bacias de
elevado potencial, a proposta
é manter a alíquota de  royal-
ties   em 10%.

Aprimoramento
A minuta inclui também al-

guns aprimoramentos técni-
cos decorrentes da experiên-
cia com o 1º Ciclo da Oferta
Permanente e outras rodadas
de licitações realizadas neste
ano, bem como, de contribui-
ções de técnicos da agência,
além de alterações na redação
para tornar as regras mais cla-
ras e objetivas.

A oferta permanente é
composta de disponibilidade
contínua de campos devolvi-
dos ou em processo de devo-
lução e de blocos explorató-
rios 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 opor-
tunidade de estudar as áreas
sem a limitação de tempo que
as rodadas tradicionais propor-
cionam. (Agencia Brasil)



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

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda 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 BLOCO A – 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: IMÓVEL OCUPADO,
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 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
ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br 02, 09 e 16/12
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002355-30.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a EVANIELSON ENOQUE DE OLIVEIRA, CPF 468.285.428-35, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de 
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 33.325,34 (31/03/2018), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário 

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

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

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

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

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

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

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores (art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de 
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento do BANCO BRADESCO S/A, FAZ SABER, a todos que o
presente edital virem ou interessar possa que, GUSTAVO CÉSAR ALKIMIM LOPES DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresário sócio, RG nº MG-7.979.011-PC/MG,
CPF nº 012.453.046-07, domiciliado na cidade de Nova Lima/MG, residente na Alameda
Oscar Niemeyer nº 436, apartamento nº 705, Vila da Serra, ficam intimados a purgarem
a mora mediante o pagamento referente a 10 (dez) prestações em atraso, vencidas de 10/
01/2019 a 10/10/2019, no valor de R$104.098,36 (cento e quatro mil e noventa e oito reais
e trinta e seis centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$114.801,59 (cento e quatorze mil, oitocentos e um reais e cinquenta e nove centavos),
que atualizado até 27/01/2020, perfaz o valor de R$138.615,21 (cento e trinta e oito mil,
seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos), cuja planilha com os valores diários para
purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO
BRADESCO S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Marcos Lopes nº 272,
apartamento nº B41, localizado no 4º pavimento da Torre 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, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. J – 29 e 30/11
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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 pra-
zo 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 redu-
ção do capital social ora deliberada somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 7.1.1 acima, (i) me-
diante 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, confor-
me 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 Petzen-
baum; Cyma Desenvolvimento Imobiliário S.A. por Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Cassio Mantelmacher.

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

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 regula-
mento 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.

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 fi rmar 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

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) retifi cação 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 certifi cados de recebíveis do agronegócio (“CRA” 
e “Emissão”, respectivamente), exclusivamente com relação às condições de distribuição parcial; e (ii) a ratifi cação e 
consolidação de todas as características da Emissão, nos termos da presente deliberação. Deliberações Aprovadas: 
(i) A retifi cação 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 fi rme e melhores esforços de colocação, com 
intermediação do BB-Banco de Investimento S.A., instituição fi nanceira 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, defi nida 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, presumindo-
se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade dos CRA por ele subscritos. Para os fi ns 
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 fi nal 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 ratifi cação e consolidação das demais características da Emissão, nos termos da presente deliberação e da 
Reunião da Diretoria, conforme ratifi cada. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.11.2019. Fernando Pinilha Cruz-
Diretor 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.

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. Pre-
sença. totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy At-
tié 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, pas-
sando 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 Em-
preendimentos 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.

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 - Secre-
tário. 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 ( ) interino, acumulando este cargo com o de Diretor de Operações (

). 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 

), acumulando este cargo com o de Diretor de Operações ( ), que atualmente ocupa, dentro das condições 
, do Estatuto Social referentes ao número mínimo de composição de membros da Diretoria. Os materiais 

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 

Gustavo 
Jose Marrone de Castro Sampaio - Secretário; JUCESP nº 599.062/19-8, em 19/11/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Alarmes
Manutenção

Cerca Elétrica
Pronta Resposta

Controle de acesso
Monitoramento 24hrs

Câmeras de Segurança

Contato
(11) 3294.8920 / (11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

Dólar volta a subir e fecha
novembro com valorização de 5,77%
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Depois de uma queda  na
quinta-feira (28), a moeda nor-
te-americana voltou a subir
na sexta-feira (29). O dólar co-
mercial 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 mai-
or nível desde a criação do real.

Com a alta de sexta-feira, o

dólar fechou novembro com
alta de 5,77%. Apenas nesta se-
mana, a divisa acumulou valo-
rização de 1,14%. Em três ses-
sões, na segunda (25), na terça
(26) e na quarta-feira (27), a mo-
eda 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 re-
servas internacionais no merca-
do à vista na segunda-feira (2).

No mercado de ações, o dia
foi de oscilações. O índice Ibo-
vespa, da B3, chegou a operar
em alta durante a manhã, mas
fechou o dia em baixa de 0,05%,
aos 108.239 pontos. O indica-
dor, que chegou a bater recor-

de no último dia 7 e aproximou-
se dos 110 mil pontos, encer-
rou novembro com alta de
0,95%.

Além de tensões políticas
no Brasil, o mercado financei-
ro foi influenciado por vários
fatores em novembro. A venda
pelos lances mínimos dos bar-
ris excedentes da cessão one-
rosa 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 agrava-
mento da turbulência política
na América Latina e a indefini-
ção sobre o fechamento de um
acordo comercial entre Esta-
dos Unidos e China pressiona-
ram o dólar em todo o planeta.

Nesta semana, a divulgação

de indicadores positivos no
mercado de trabalho norte-
americano reduziu as perspec-
tivas de cortes de juros pelo
Federal Reserve (Fed), Banco
Central dos Estados Unidos.
Juros mais altos nas economi-
as 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 Ener-

gia, Bento Albuquerque, disse
na sexta-feira (29) que o edital
de licitação para retomada  das
obras da usina nuclear de An-
gra 3 será publicado no se-
gundo trimestre de 2020. Se-
gundo ele, o Banco Nacional
de Desenvolvimento  Econô-
mico e Social  (BNDES) está
finalizando estudos  de viabi-
lidade para permitir parceria
privada no projeto.    

“O BNDES está concluin-

do o modelo de negócios que 
permitirá a participação priva-
da no empreendimento, para
que seja possível publicar o
edital para a seleção do par-
ceiro ainda no segundo tri-
mestre de 2020”, afirmou, du-
rante inauguração da 8ª cas-
cata 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 ou-
tras 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 Nu-
clear Almirante Álvaro Alber-
to, localizada na praia de Ita-
orna, em Angra dos Reis (RJ). 

Segundo a Eletronuclear,

quando entrar em operação 
comercial, a nova unidade, que
tem potência de 1.405 mega-
watts, será capaz de gerar mais
de 12 milhões de  megawatts-
hora por ano, energia sufici-
ente para  abastecer as cida-
des de Brasília e Belo Horizon-
te  durante o mesmo período.
Com Angra 3, a energia  nu-
clear passará a gerar o equi-
valente 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 investimen-
tos, que devem vir do parceiro
privado, a ser selecionado a 
partir da definição do modelo.
A previsão é que as obras se-
jam retomadas no ano que vem
e concluídas em 2026.

Programa nuclear
O programa nuclear brasi-

le i ro  começou nos  anos

1950 com o início da constru-
ção 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 An-
gra 1 já foi requerida à Comis-
são Nacional de Energia Nu-
clear com cinco anos de ante-
cedência.  A perspect iva é
aprovar a continuidade da
operação até 2044. (Agencia
Brasil)
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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 admi-
nistração 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 co-
mercial 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. Encerra-
mento: 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. 

Highline Do Brasil II Infraestrutura

De Telecomunicações S.A. 
RCA Realizada em 25 de Outubro de 2019

CNPJ/MF nº 27.902.165/0001-05  | NIRE 35.300.511.131

EDITAL DE 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.

EDITAL DE 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 SABER a 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.

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.

EDITAL DE 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 SABER a  Marta Coelho Mercadante, CPF 103.007.728-
23, 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.

EDITAL DE 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 SABER a Alex Eduardo dos Santos, CPF 385.973.358-
31, 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 Speed Acabamentos Ltda. ME, CNPJ 02.282.489/0001-
67, 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

Real Time Sports S.A.
CNPJ/MF nº 21.448.508/0001-27 - NIRE 35300473205 - Aviso de Extravio de Livro Societário

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

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

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

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

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

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

(a) alteração da 
(b)

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

p. Carlos Sala

Jornal
O DIA SP

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial,
inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda 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 nº Av. 4 e Av. 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: IMÓVEL OCUPADO, 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 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 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:
contato@raicherleiloes.com.br 27/11, 02 e  09/12

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 una-
nimidade e sem ressalvas, a emissão em série única, da 8ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” e “Ofer-
ta”, 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., socie-
dade 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 Par-
ticular 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 Com-
panhia. (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 mes-
mas 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 po-
derá 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 pra-
zo de vencimento conforme previsto no Termo de Securitização, ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado e Oferta de Resga-
te Antecipado dos CRA previstas no Termo de Securitização. (viii) Regime Fiduciário: o Regime Fiduciário será instituído pela Se-
curitizadora 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 interme-
diação 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 financei-
ra integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 06.271.464/0103-
43, 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 con-
junto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores”). (x) Remuneração: A partir da Data de Integralização (inclusive), os CRA fa-
rão 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 imediatamen-
te 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 Remunera-
ção 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 Eletrô-
nica e Liquidação Financeira: Os CRA serão depositados, nos termos do artigo 3º da Instrução da CVM 541/2013, (i) para distri-
buição 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 Titu-
laridade: Os CRA serão emitidos sob a forma escritural e sua titularidade será comprovada por extrato emitido pela B3, consideran-
do a localidade de custódia eletrônica dos ativos na B3. Adicionalmente, caso aplicável, será considerado comprovante extrato emi-
tido pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela B3; (xviii) Data de Emissão: Para todos os efeitos, a data de emis-
são 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 Pag-
nocca - Secretária. JUCESP nº 606.932/19-7 em 22.11.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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.

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 Petzen-
baum. Deliberações aprovadas. 1. Redução do capital social em R$ 348.000,00, por serem considerados excessi-
vos, 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 Investi-
mento 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 fi rmar 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

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

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.

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 Pitanguei-
ras  – 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 trata-
rem 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 vo-
tar nesta assembleia é de 20 sócios. São Paulo, 21 de novembro de 2019. Alexande Viana - Diretor Presidente
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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

EDITAL DE 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 - Santo Amaro, 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

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO DIGITAL Nº 1007616-15.2019.8.26.0011 . A MM.
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz
Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc , FAZ SABER a FINALIZE CONSULTORIA – PLATINUM
ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA EPP, CNPJ 13.939.422/0002-50, que foi proposta por Eduardo da Silva
Guimarães ação de Procedimento Comum, objetivando rescisão de contrato e devolução de dinheiro. Estando
a executada em lugar incerto e não sabido, que foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
querendo apresente resposta. Não sendo contestada a ação, serão presumidos verdadeiros os fatos alegados
pelo autor na inicial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. J – 29 e 30/11

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENT O DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0024365-
39.2019.8.26.0007 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços Exequente:
Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvario - Hosp Sta Virginia Executado: Jose Roberto
Gomes e outro .EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024365-39.2019.8.26.0007
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).
Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIO CESAR GOMES, Brasileiro, que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CONGREGAÇÃO DAS
FILHAS DE NOSSA SENHORA  DO MONTE CALVÁRIO - HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 61.638.227/0001-42, . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 464.125,00, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de novembro de 2019. 29 e 30/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0004155-
17.2019.8.26.0152 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens Exequente: Visão Recreação Pré Escola e Ensino Fundamental Sc Ltda Executado:
Marcio Figueiredo Frias EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004155-
17.2019.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo,
Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO
FIGUEIREDO FRIAS, Brasileiro, Casado, Corretor de Imóveis, RG 7975113, CPF 030.247.748-90, com
endereço à Avenida Otacilio Tomanik, 343, ap.81- bloco B, Vila Polopoli, CEP  05363-000, São Paulo - SP
NADIA PENNO DE CAMARGO FRIAS, Brasileiro, Educadora, RG 146860299, CPF 063.437.588-10, com
endereço à Avenida Otacilio Tomanik, 343, ap. 81- bloco B- Vila Polopoli, jardim Bonfiglioli, CEP 05363-000,
São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Visão
Recreação Pré Escola e Ensino Fundamental Sc Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
50.763,21, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 23 de julho de 2019.         29 e 30/11

EDITAL DE CITAÇÃO DE TMG EMBALAGENS EIRELI ME, COM O PRAZO DE VINTE (20) DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM QUE LHE
MOVE AMAURI ERNANI BALEKI - PROCESSO Nº 1009380-60.2018.8.26.0564. A Drª CAROLINA
NABARRO MUNHOZ ROSSI, MMª Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER a TMG EMBALAGENS EIRELI ME, CNPJ nº
13.990.198/0001-40, na pessoa de seu representante legal, Richelle Patrícia de Morais, CPF nº 365.202.168-
10, RG nº 60.239.536-7, que lhe foi proposta uma Ação de Cobrança pelo Rito Comum por parte de Amauri
Ernani Baleki, alegando em síntese que, em 02/09/2015, emprestou à empresa ré o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), por meio de transferência bancária. O valor seria devolvido com juros compensatórios
de 1% ao mês. Assim, ante o inadimplemento, requer o autor a total procedência da demanda, para que a ré
lhe pague a quantia reclamada de R$ 225.733,02 (duzentos e vinte e cinto mil, setecentos e trinta e três reais
e dois centavos), atualizada até março/2018, corrigida monetariamente e com posterior acréscimo de juros
moratórios; incluindo-se custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% sob o
valor da condenação. Encontrando-se a empresa 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 quinze (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 lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. 02 e 03/12

FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ - 2ª VARA CÍVEL - Avenida Corifeu de Azevedo
Marques,  148/150 -  Butanta -  CEP 05582-000 -  Fone:  (11) 3721-6399 -  São
Paulo-SP - E-mail: butantacivel@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias  -  Processo nº 1007317-64.2017.8.26.0704. A MM. Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. MONICA
LIMA PEREIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TAKA MOTORS ME, CNPJ
27.845.703/0001-77 e a ANA CAROLINA ESCARABICHI AMARAL, CPF 342.070.788-
60, RG 33.293.989-3, que VALÉRIA DUTRA MOTTA lhes move ação de PROCEDI-
MENTO COMUM visando a condenação no pagamentode R$ 41.160,98 a ser atuali-
zado e acrescido das cominações legais, referente a valores não repassados em
razão da venda dos veículos Mitsubishi MMC/L200, Placa FGR 6332, Renavam
00499332857, ano/mod. 2012/2013 e Nissan Tiida Flex, Placa ETO 3375, Renavam
258036370, ano/mod. 2010/2011, R$ 2.255,87 referente a danos materiais; R$
10.000,00 por danos morais; cujos valores deverão ser atualizados e acrescidos de
juros, custas, honorários e demais cominações, alegando que firmou contrato de
venda em consignação e acordo verbal para a venda mediante pagamento de
comissão; e que apesar das vendas realizadas, a ré se nega a repassar os valores
a que se obrigou apesar de cobrada. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi
deferida a CITAÇÃO da mesma (como pessoa física e jurídica) por EDITAL para
que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena
de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e cientes de que não havendo
manifestação lhes 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 25 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 9ª VARA CÍVEL- Avenida Engenheiro
Caetano Álvares, 594 - 2º andar - sala 245 / 246 - CasaVerde - CEP 02546-000
- Fone: (11) 3951-2525 - São Paulo-SP - E-mail:santana9cv@tjsp.jus.br - Horá-
rio de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 1000668-24.2018.8.26.0001. O MM. Juiz de
Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr.
CLÓVIS RICARDO DE TOLEDO JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à
PADARIA E CONFEITARIA CONSULADO DO PÃO LTDA. EPP, atual nome empre-
sarial da Padaria, Pizzaria e Restaurante Dumont Ltda. EPP (CNPJ11.965.355/
0001-31) ; DOMINGOS MANUEL FERNANDES  (RNE W.701.763-8 ;
CPF320.810.738-20) e MARIA FLORINDA FERNANDES (RG 6.880.630; CPF
201.233.878-09), que o ESPÓLIO de MILTON SOARES DE ALMEIDA e OUTROS
lhes movem ação de EXECUÇÃO (coexecutada: Cintia Maria Fernandes), para
cobrança da dívida de R$927.213,40 (no ajuizamento), mais atualização e acrésci-
mo de juros, custas, honorários e demais cominações, decorrente da locação do
imóvel situado na R. Eduardo Espínola Filho, nºs 70 e 72, Jd. São Paulo, Capital.
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para
que após o prazo deste, em 3 dias, PAGUEM o DÉBITO ATUAL ou em 15 dias
OFEREÇAM EMBARGOS,  ou ainda, RECONHECENDO o CRÉDITO dos
EXEQUENTES e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e
horários, PAGUEM o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA
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Lucas Vicente é o campeão
mundial Pro Junior 2019 da WSL
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Lucas Vicente

O catarinense Lucas Vicen-
te é o novo campeão mundial
Pro Junior de 2019 e Amuro
Tsuzuki conquistou o primei-
ro título mundial do Japão na
história da World Surf League.
A vitória do Lucas no Taiwan
Open of Surfing foi emocio-
nante, de virada, na última
onda que surfou numa final de
alto nível com o norte-ameri-
cano Kade Matson. Ele com-
pletou um aéreo incrível que
valeu 8,93, para vencer por
17,56 a 17,40 pontos e aumen-
tar para nove, o recorde de tí-
tulos mundiais do Brasil em
21 anos de história desta com-
petição para surfistas com até
18 anos de idade. Lucas repe-
tiu o feito de Mateus Herdy no
ano passado, outro catarinen-
se também revelado pelo óti-
mo 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, inclu-
sive a final. Isso mostra que
você não pode desistir nun-
ca. Mesmo que precise de
duas notas muito altas, tem
que tentar até o fim. Estou
muito feliz, porque é incrível
conseguir o título mundial
pro 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. Es-
tou muito orgulhoso pelo tí-
tulo e por ter conseguido isso
em um lugar tão bonito.
Taiwan é um paraíso e vai fi-
car marcado na minha vida”.

Os t í tulos mundiais  de
2019 foram decididos na sex-

ta-feira de boas ondas de 6-8
pés em Jinzun Harbour. Lucas
Vicente enfrentou quatro ad-
versários no último dia. A pri-
meira 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 semifi-
nais começou a mostrar o seu
surfe moderno, fazendo gran-
des 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 eletrizan-
te e o título veio de forma dra-
mática, emocionante para o
brasileiro. O americano Kade
Matson largou na frente, co-
meçando muito forte numa
onda que valeu 8,33. Lucas Vi-
cente falhou nas primeiras ten-
tativas, mas entrou na briga
com notas 6,33 e 8,63 em duas
ondas seguidas. Só que o cali-
forniano 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 aé-
reo reverse de backside dessa
vez e ainda atacar a junção com
uma grande manobra para rece-
ber 8,93 e virar o placar para
17,56 a 17,40.

Enquanto Lucas Vicente
festejava o nono título mundi-
al do Brasil ,  Kade Matson
amargou mais uma frustração
por não conseguir a primeira

vitória dos Estados Unidos na
categoria Pro Junior da World
Surf League, que começou a
ser disputada em 1998. O ca-
tarinense 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, en-
tão estou feliz por ter conse-
guido isso”, disse Kate Mat-
son. “Obviamente, ser cam-
peão mundial teria sido incrí-
vel, 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 mui-
tas ondas nessa semana aqui
em Taiwan e certamente que-
ro voltar para cá no próximo
ano, para tentar o título que
escapou agora”.

TÍTULO INÉDITO – Na ca-
tegoria 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 Spen-
cer, para conquistar o primei-
ro título mundial do Japão na
história da World Surf League.
Amuro surfou as melhores on-
das que entraram no duelo de-
cisivo 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 condi-
ções de ondas diferentes a
cada dia e eu realmente gos-
to muito de surfar aqui em
Taiwan. Hoje (sexta-feira), as
condições estavam muito de-
safiadoras, com grandes on-
das e muita água se movendo
por toda parte. Mas, eu esta-
va muito focada em não de-
sistir nunca e isso foi deter-
minante para a vitória. Estou
muito feliz”.

A japonesa fez ótimas apre-
sentações 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.

As da havaiana Gabriela Bryan
valeram 7,00 e 6,70. Amuro
Tsuzuki só tinha 5,33 na pri-
meira e precisava de uma nota
excelente, então destruiu sua
segunda onda, manobrando for-
te 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 gos-
taria muito de poder disputar
as Olimpíadas no ano que
vem, só que não posso fazer
nada em relação a minha
vaga. Mas,  independente-
mente do que aconteça em
Maui (última etapa do CT),
estou muito feliz pelas mi-
nhas conquistas este ano”.

A campeã já havia confirma-
do sua primeira vitória da sex-
ta-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 bi-
campeonato mundial consecu-
tivo no Taiwan Open of Sur-

fing. Alyssa Spencer começou
sua trajetória até a final, ga-
nhando um duelo americano
super disputado com Caitlin
Summers, por uma pequena
vantagem de 15,20 a 15,00
pontos.

A peruana Sol Aguirre tam-
bém 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 bicam-
peã sul-americana de 2017 e
2018, tem só 16 anos de ida-
de ainda e terá mais chances
para tentar trazer um primeiro
título mundial Pro Junior fe-
minino para a América do Sul.
Não só ela, mas também a ou-
tra bicampeã sul-americana,
de 2016 e 2019, Tainá Hin-
ckel, pois a catarinense tem a
mesma idade da peruana e fi-
cou em 13.o lugar esse ano.

Mais informações, notíci-
as, fotos, vídeos e todos os re-
sultados 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.
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Superliga Feminina 19/20

São Cristóvão Saúde/São Caetano
enfrenta Pinheiros neste sábado

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

Depois da conquista do
título de campeão antecipa-
do por parte de Bruno Varela
na etapa anterior, disputada
em Lençóis Paulista (SP),
ele e seu irmão Rodrigo vol-
tam ao Campeonato Brasilei-
ro de Rally Baja em busca de
mais uma vitória na catego-
ria UTV. Somados, Bruno,
Rodrigo e o pai Reinaldo Va-
rela – que disputou apenas
dois rallies do Brasileiro nes-
ta 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 Bruno, que compete
com um modelo Can-Am Ma-
verick X3 da equipe Can-Am/
Nor ton/Techbond/Ar isun
Pneus/Divino Fogão.

A 15ª etapa corresponde
ao Rally dos Campeões e
será disputada a partir deste
sábado (30) na região de
Inhaúmas (MG), com um per-
curso total de 150 km. “Esta
última etapa vai ser como as

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 Cul-
tura transmitirá ao vivo.

Na classificação geral, o Pi-
nheiros 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 vitó-
ria 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 evolu-
ção 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 sequên-
cia do campeonato. Pegamos uma
sequência de jogos “pesada” nes-
te início da Superliga, mas o time
evoluiu muito no último jogo con-
tra 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 bri-
gar pela vitória e por evoluir tam-
bém na tabela de pontuação. Apos-
to no equilíbrio e num grande

jogo”, disse Sonaly.
Pelo lado do Pinheiros, a pon-

teira Clarisse relembrou do his-
tórico 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 fa-
lando de um clássico paulista. São
anos enfrentando essa equipe e
nunca é fácil para nenhum dos la-
dos. Estamos buscando uma clas-
sificação melhor do que ano pas-
sado e para realizarmos esse ob-
jetivo precisamos lutar por todos
os pontos. Esse é um duelo dire-
to 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 to-
das as atletas e estamos juntas
em um único propósito”, afir-
mou Clarisse.
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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

Rodrigo: “No rally se supera”

demais que fizemos: muito
competitiva”, diz Rodrigo
Varela, que está em terceiro
no campeonato. “O bom de
disputar um campeonato as-
sim é que você tem que es-
tar sempre motivado – e essa
que é a graça do rally. Você
está sempre se superando.
Terminar o ano com um bom
resultado será sensacional e
vamos fazer o melhor que
pudermos mais uma vez”,
conclui o piloto da equipe
Can-Am/Norton/Techbond/
Arisun Pneus/Divino Fogão.

Ao todo, a família Varela
somou até aqui no Campeo-
nato Brasileiro de Rally Baja
sete vitórias, cinco segundos
lugares e sete terceiros. Os
irmãos da equipe Can-Am/
Norton/Techbond/Arisun
Pneus/Divino Fogão domi-
nam a competição há cinco
anos: Rodrigo faturou os tí-
tulos de 2015 e 2018, en-
quanto Bruno foi o primeiro
em 2017 e 2019, com Ga-
briel conquistando o campe-
onato de 2016.
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Motos

Triumph apresenta dois modelos inéditos
A Triumph Motorcycles foi uma das prin-

cipais atrações do Salão Duas Rodas 2019.
A montadora inglesa apresentou para o pú-
blico duas novas motocicletas que serão lan-
çadas 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 primei-
ro 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 sig-
nificativa realizada no seu motor pela equipe
de motores da categoria Moto2. Em 2019, a
Triumph passou a ser a fornecedora exclusi-
va 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 escapa-
mento 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 desta-
cou 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

dessa lenda, a Rocket 3 R. As vendas da moto
no mercado brasileiro terão início no primei-
ro trimestre do próximo ano.

Combinando uma postura incomparável,
muita força, estilo magnífico e os mais altos
níveis de tecnologia do mundo das motoci-
cletas, 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 po-
tência, que agora chega a 167 cv, o que re-
presenta 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 desem-
penho. O novo motor também possui o tor-
que mais alto de qualquer motocicleta de pro-
dução do mundo, com 221 Nm – espantosos
71% a mais do que a concorrência mais pró-
xima.

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 Estendi-
da para suas motocicletas vendidas no Bra-
sil. 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 Trium-
ph já está comercializando a garantia esten-
dida para toda a linha de motos da marca. O
cliente pode adquirir a garantia estendida em
dois momentos: na hora da compra da moto-
cicleta 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 quilô-
metro (com limite de quilometragem de até
20 mil km).

A empresa também anunciou sua par-
ceria com o site Mercado Livre. Trata-se
de um projeto-piloto de uma parceria iné-
dita 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 penetra-
ção do Mercado Livre na internet brasi-
leira para abrir um novo canal de vendas
para o cliente, utilizando o próprio esto-
que de peças das concessionárias. Nes-
ta fase inicial, entre novembro e dezem-
bro de 2019, apenas as duas concessio-
nárias de São Paulo (Triple e Autostar)
estão integradas ao projeto. Além disso,
por enquanto, foram disponibilizadas nes-
ta loja virtual somente 16 peças de giro rá-
pido, que equipam os modelos Tiger 800 e
Tiger 1200, os mais vendidos pela fabricante
inglesa no Brasil.

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 quan-
tidade 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 moto-
peças, como o principal evento de experiênci-
as no segmento do planeta. Estiveram presen-
tes mais de 420 empresas de toda a cadeia do
setor e as principais fabricantes de motocicle-
tas 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 Brasilei-
ra dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomo-
tores, Motonetas, Bicicletas e Similares - Abra-
ciclo revisou as projeções para 2019 com a
retomada da indústria do setor. A nova esti-
mativa para produção total de 2019 é de
1.105.000 unidades, correspondendo a uma alta
de 6,6% na comparação com o volume produ-
zido em 2018 (1.036.788 unidades).

No programa Rodadas de Negócios fo-
ram realizadas 65 reuniões com 58 empresas
expositoras participantes e registrou expecta-
tiva 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 bate-
papos com as maiores lendas e personalida-
des do motociclismo na Arena 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 brinca-
deira com jogos, mini bikes e espaço para
fotos.

O público pôde experimentar a maior va-
riedade de modelos já oferecidos. Scooters,
veículos de baixa cilindrada e elétricos esta-
vam no Test Ride Mobilidade Urbana, locali-
zado 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 pu-
deram realizar testes em Dirt Bikes, Crosso-
vers e nas Big Trials. No Test Ride VIP, as
montadoras disponibilizaram modelos exclusi-
vos 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 prin-
cipais 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 par-
ticipação 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: Den-
tre 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 Mer-
cedes-AMG GT 63 S 4Matic+, avaliado em
mais de R$1.100.000.

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 especi-
ais são válidas até este sábado (30/11) ou en-
quanto 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 en-
trada 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 car-
tão de crédito, com nota fiscal direto da fá-
brica.

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.

Vespa Club 125 chega ao Brasil
A marca italiana Vespa apresentou no

Salão Duas Rodas 2019 a linha 2020 com-
pleta - 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 ca-
beça de cilindro de alumínio, braço oscilante
e gerenciamento de tempo variável de faís-
ca.

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 pas-
sam pelos espelhos, frisos laterais, alavancas
de freios e rodas de liga leve. Por fim, o lan-
çamento possui suspensão dianteira de bra-
ço único, rodas de 10 polegadas sem câmara
de ar e freios a tambor nas duas rodas com-
plementado pelo CBS – Combined Braking
System – na traseira, sistema em que os frei-
os dianteiro e traseiro são ativados com um
único acionamento.

Concessionárias boutique
A Vespa ingressou no mercado nacional

com uma nova maneira de atender os clien-
tes. Identificada como grife no setor de duas
rodas, a Vespa lançou o conceito de ‘con-
cessionárias boutique’, inclusive com lojas em
Shooping Centeres, onde o visitante desen-
volve experiências sensoriais, pode usufruir
de espaços de confraternização como loun-
ge e café, e ainda recebe atendimento de pós-
venda personalizado com profissionais trei-
nados diretamente na fábrica da Piaggio, lo-
calizada em Pontedera, na Itália.

Atualmente com duas unidades em ativi-
dade, a Boutique Piaggio Vespa Vila Nova

Conceição, em São Paulo (SP), e a Mondo
Vespa, em Belo Horizonte (MG), as bouti-
ques 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. Tam-
bém armazena estoques de peças para su-
prir as necessidades de manutenção dos pro-
dutos.

Além das lojas de rua, a Vespa também
inovou ao levar uma concessionária para
dentro de um shopping. Por seu posiciona-
mento premium, a rede Shopping Iguatemi,

em São Paulo, foi escolhida para iniciar o pro-
jeto 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 clien-
tes Vespa. Equipada com todo aparato de
ferramentas e estrutura necessária para rea-
lizar o atendimento de pós-venda em qual-
quer local, e com consultores técnicos capa-
citados diretamente na sede da Piaggio, na
Itália, o serviço utiliza peças genuínas e rea-
liza a entrega da scooter diretamente na casa
do cliente.

Imotopeças, marketplace
de motopeças
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Foi lançado no Salão Duas Rodas 2019 o
Imotopeças (www.imotopecas.com.br), pri-
meiro marketplace da América Latina volta-
do exclusivamente para a venda ao consumi-
dor final de motopeças, acessórios e vestuá-
rio para o segmento de duas rodas.

Apesar de pioneiro e inovador, o novo
marketplace começa a operar com uma gran-
de 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 Imoto-
peças 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 especi-
alizado 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 aproxi-
mar lojistas e o público do setor, permitindo
que o consumidor final tenha mais facilidade
e rapidez para identificar o produto que de-
seja 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 pro-
duto em qualquer endereço.

Outra vantagem para o consumidor é a
segurança ao fechar o negócio. O Imotope-
ças garante uma compra segura, manten-
do confidenciais todos os dados do cli-
ente. Além disso, o Imotopeças dispo-
nibiliza um Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC), pelo telefone (11)
2463-3911, 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 cré-
dito, ou em até 10 parcelas pelo cartão
(o valor mínimo da parcela permitido é
de R$ 10,00). O perfil médio do clien-
te, segundo a empresa, é composto em
sua maioria por homens (70%) entre 24
e 44 anos. A proposta inovadora do Imo-
topeças 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 parti-
cipar do único marketplace do universo de
duas rodas da América Latina, o que tam-
bém contribui para lhe dar mais prestígio e
tornar sua marca mais conhecida e confiá-
vel.


