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Alcolumbre não pautará votação do
PL da prisão em segunda instância

Safra de 2020 deve bater
recorde e chegar a

 240,9 milhões de toneladas

Esporte
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Comercial
Compra:   4,14
Venda:       4,14

Turismo
Compra:   3,98
Venda:       4,31

Compra:   4,59
Venda:       4,59

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

19º C

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

Previsão do Tempo

Vice-campeão mundial de
kart em 2019, Rafael Câmara
foi premiado no último sába-
do em Paris, na sede da Fede-
ração Internacional de Auto-
mobilismo, pela sua conquista
na competição realizada na Fin-

Rafael Câmara é premiado
em cerimônia da FIA pelo
vice-campeonato mundial

de kart
lândia. O piloto pernambuca-
no, que tem apenas 14 anos,
recebeu o troféu na FIA Kar-
ting Prize Giving Ceremony,
onde foram premiados os
campeões mundiais da moda-
lidade.                      Página 8

Fluminense e Osasco/
Audax medem forças

nesta quarta-feira
Uma partida adiada da quar-

ta rodada da Superliga femini-
na de vôlei 2019/2020 movi-
menta a noite de quarta-feira
(11). O Fluminense (RJ) en-
frenta o Osasco/Audax (SP),
às 20h, no ginásio do Hebrai-
ca, no Rio de Janeiro. O duelo
contará com transmissão ao
vivo do pay-per-view do Canal
Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).

Em décimo lugar na tabe-
la, o tricolor carioca entrou
em quadra apenas quatro vezes
na competição e conquistou
uma vitória.               Página 8
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A central Jaque (centro)

Barrichello celebra
temporada e chance de poder
disputar o título em Interlagos

Campeão da Stock Car em
2014 e vice-campeão em 2016,
Rubens Barrichello sempre es-
teve entre os melhores pilotos da
categoria desde a sua estreia. O
piloto da Mobil Full Time Sports
também ficou entre os cinco pri-
meiros em 2015, 2017 e 2018.

Neste domingo (15), Barrichello
estará novamente na luta pelo campe-
onato. Apesar de não depender apenas
do seu resultado na disputa pelo título,
o piloto está animado para brigar pela
vitória no autódromo José Carlos
Pace, em Interlagos (SP), na 12ª e
última etapa do ano.        Página 8Rubens Barrichello venceu 4 provas em 2019

Corrida dos
Campeões do Racing
Kart Club foi sucesso
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Os 30 melhores pilotos do RKC participaram de prova inusitada

Mais do que uma corrida, uma
grande festa de confraternização.
Embalados pelo rock da banda The
Rovas, os dez primeiros coloca-
dos das categorias Stock, Truck e
Light do campeonato do Racing
Kart Club (RKC) - clube de com-
panheirismo do Rotary Club Pon-
te Estaiada São Paulo – disputaram
uma divertida prova no último do-

mingo, no Kartódromo de Inter-
lagos, em São Paulo (SP).

Com os concorrentes das
três categorias mesclados e lar-
gando com a posição inversa da
pontuação final do certame anu-
al, os 30 pilotos se divertiram
muito e depois de várias dispu-
tas e ultrapassagens a vitória fi-
cou com Fábio PL.     Página 8

Brasil envia
navio polar
para ajudar
nas buscas
por avião
chileno

A Marinha do Brasil enviou
o navio polar Almirante Maxi-
miano para ajudar nas buscas ao
avião da Força Aérea do Chile
que estava a caminho da Antár-
tica e desapareceu na tarde de
segunda-feira (9). A embarca-
ção, que se encontra em mis-
são oficial na região, deve che-
gar no início da manhã desta
quarta-feira (11) ao possível
local da queda da aeronave.

O avião militar C-130,
com 38 pessoas a bordo, de-
colou de Punta Arenas, Sul do
país, para uma base na Antárti-
ca, e o contato via rádio foi in-
terrompido no deslocamento.
A Marinha chilena iniciou uma
operação de busca e resgate,
tendo despachado aviões e na-
vios para a região.        Página 3

Alberto
Fernández
assume o

governo na
Argentina

Por volta das 12h de terça-
feira (10), Mauricio Macri pas-
sou o bastão de comando e a
faixa presidencial para o novo
mandatário argentino, Alberto
Fernández. O novo presidente 
fez um discurso diante do Parla-
mento e afirmou que quer ser o
presidente que escuta, o presiden-
te do diálogo. Alberto Fernández
acrescentou que os problemas
da democracia só se resolvem
com mais democracia.

Fernández tem como vice a
ex-presidente e ex-senadora,
Cristina Kirchner. Eles vence-
ram as últimas eleições, em pri-
meiro turno, com 48% dos vo-
tos, enquanto Macri obteve, em
segundo lugar, 40%.    Página 3
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A safra nacional de grãos de
2020 deve atingir 240.913.898
milhões de toneladas, o que será
um recorde. Se confirmado, o re-
sultado vai ultrapassar em 33,6
mil toneladas o esperado para
2019. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), as estimativas indi-
cam que as safras 2019 e 2020
devem se tornar as maiores da

série histórica iniciada em 1975.
Vão superar o atual recorde regis-
trado em 2017, quando somou
238,4 milhões de toneladas.

Os números estão no Levan-
tamento Sistemático da Produ-
ção Agrícola (LSPA), divulgado
na  terça-feira  (10), pelo IBGE.

Conforme as previsões, a
produção de soja terá crescimen-
to 6,7%, a de algodão 2,0% e a

do arroz 1,0%, mas a do milho
sofrerá redução de 7,5%. O mes-
mo deve ocorrer com o feijão
em grão primeira safra com que-
da de 0,3%.

Para o milho, o IBGE estima
produção de 92,7 milhões de to-
neladas no próximo ano. A redu-
ção de 7,5% prevista em relação
à safra 2019, significa recuo de
7,5 milhões de toneladas. “Man-
tém-se a tendência de um maior
volume de produção do milho em
segunda safra, devendo essa sa-
fra participar com 72,3% da pro-
dução nacional para 2020, con-
tra 27,7% de participação da pri-
meira safra de milho”, observou
o pesquisador do IBGE, Carlos
Barradas.

Na soja, a lata de 6,7%, repre-
senta o total de 120,8 milhões de
toneladas em 2020. Entre os mai-
ores produtores, boa parte desse
volume se refere ao Mato Gros-
so. Lá a estimativa é colher 33
milhões de toneladas.    Página 3

O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, disse que não
colocará para votação no ple-
nário o Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) 166/18, que pos-
sibilita a prisão após decisão
em segunda instância. O PL
chegou a ser votado e
aprovado na manhã de terça-
feira (10) na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado. Segundo ele, há
um acordo entre deputados e
senadores de priorizar a vo-
tação da proposta de emenda
constitucional (PEC) sobre o
mesmo tema que ocorre na
Câmara.

“Não vai votar [em plená-
rio]. Esse foi um acordo
construído. O presidente da

Câmara [Rodrigo Maia] esta-
beleceu um calendário de vo-
tação da emenda constitucio-
nal.”, disse Alcolumbre na tar-
de de terça-feira, ao chegar
para a sessão do Congresso
Nacional. Segundo ele, a PEC
não traria questionamentos ju-
diciais, o que, em sua opinião,
poderia acontecer com o Pro-
jeto de Lei.

“Eu sempre falei que atra-
vés de Projeto de Lei poderia
haver questionamento judici-
al em relação a esse projeto e
eu continuo com a compreen-
são de que é importante vo-
tarmos a Emenda Constitucio-
nal que está tramitando na Câ-
mara. […] O PL vai ser vota-
do [na CCJ].             Página 5
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Caixa começa a pagar
décimo terceiro do

Bolsa Família

Operação investiga repasses
que teriam beneficiado

filho de Lula

Dados divulgados  na terça-
feira (10) pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional mos-
tram que apenas metade da po-
pulação brasileira (50,6%) tem,
em casa, rede de esgoto. Nos
ambientes urbanos este percen-
tual sobe para 60,9%.

Na avaliação do ministro do

Dados realistas favorecem
investimento em saneamento,

diz ministro
Desenvolvimento Regional, Gusta-
vo Canuto, dados apontados pelo
estudo Diagnósticos da Prestação
de Serviços de Saneamento Básico
2018 comprovam a “necessidade
de mudar o modelo de saneamento
do país, e de melhor estruturar esse
setor, a fim de garantir investimen-
tos mais robustos”.          Página 4
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Saúde investe 21,4 milhões em
melhorias de unidades e serviços

A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), entregou o novo tomó-
grafo do Hospital Municipal
Tide Setúbal, na Zona Leste, no
último dia 26. O equipamento
computadorizado de 16 canais
substitui o anterior, com dois
canais, que estava instalado há
mais de 28 anos na unidade hos-
pitalar do município. O Hospi-
tal Carmino Carrichio, no Tatu-

apé, também recebeu novo to-
mógrafo, de 80 canais, que já
está em pleno funcionamento.

Esses equipamentos de diag-
nóstico de última geração, instru-
mentos e demais itens para os pro-
cedimentos e serviços realizados
nos hospitais da rede municipal
foram adquiridos com os recursos
provenientes de emendas parla-
mentares federais e municipais em
benefício da Autarquia Hospitalar

Municipal (AHM), da SMS.
As emendas somam 21,4

milhões de reais e beneficiam
12 hospitais municipais das re-
giões Norte, Sul, Leste e Oeste
da cidade. Mesas cirúrgicas, bis-
turis elétricos, aparelhos para
raio-x, camas hospitalares e equi-
pamentos de alta tecnologia para
agilizar e tornar mais precisos os
diagnósticos representam um sal-
to qualitativo no atendimento aos

pacientes nos hospitais da capital.
O programa Avança Saúde,

com recursos de mais de R$ 800
milhões financiados pelo Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) representa ainda
mais unidades novas e reforma-
das, além da inovação no atendi-
mento à população por meio da
implantação do projeto de tele-
medicina do prontuário eletrô-
nico em São Paulo.

Ganho econômico da Prefeitura com
concessão da Zona Azul é de R$ 2,015 bi

A Prefeitura de São Paulo,
por meio das Secretarias do
Governo e de Mobilidade e
Transportes, concluiu na terça-
feira, 10, a fase de preços da li-
citação da concessão onerosa
para exploração do serviço de
estacionamento rotativo em vias
e logradouros públicos do mu-
nicípio de São Paulo, mais co-
nhecido como Zona Azul, que
teve dois participantes. O ganho
econômico da Prefeitura será da
ordem de R$ 2,015 bilhões para
a cidade entre pagamento de ou-
torga fixa e variável, desonera-
ção do orçamento municipal,
investimentos e recolhimento de
impostos.

 A empresa HoraPark Siste-

ma de Estacionamento Rotativo
apresentou a proposta vencedo-
ra: R$ 1,346 bilhão, sendo R$
636,0 milhões em parcelas men-
sais até dezembro de 2020. O
ágio foi de 317%. O restante, R$
710,0 milhões, será pago tam-
bém em parcelas mensais de R$
4,172 milhões, corrigidas pelo
IPCA, de 2021 até 2035. Have-
rá ainda pagamento de outorga
variável proporcional à receita
bruta da concessionária: 6,5%
sobre o montante de receita até
R$ 150 milhões e 15% sobre o
montante que ultrapassar os R$
150 milhões.

A segunda colocada foi a
empresa Explora Parking, que
apresentou proposta financeira

de R$1,045 bilhão, também em
parcelas mensais, com ágio de
150%. Na sequência serão ava-
liados os documentos de habili-
tação apresentados. O resultado
desta etapa de preços será publi-
cado amanhã, no Diário Oficial
do Município. Também será
aberto prazo para recursos.

 A concessão da Zona Azul
pelo período de 15 anos tem por
objetivo melhorar a qualidade
dos serviços. Dentre outras obri-
gações, a futura concessionária
deverá modernizar o sistema
com o emprego de tecnologias
de identificação automatizada de
irregularidade no uso das vagas;
os serviços de aquisição de car-
tão zona azul digital e de infor-

mação ao usuário (aplicativos)
sobre vagas disponíveis para es-
tacionamento em tempo real na
cidade; e, ainda diversificar os
meios de pagamento para o usu-
ário (por exemplo, a aceitação
de cartão de crédito).

A licitação prevê ainda a es-
truturação de centro de contro-
le operacional para o sistema,
além de instalação, manutenção
e conservação da sinalização das
vagas. A fiscalização de eventu-
al irregularidade continua a car-
go da Prefeitura.  E, as multas
continuam sendo aplicadas pelos
fiscais da Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET). O nú-
mero de vagas de Zona Azul na
cidade deverá chegar a 60 mil.

Grupos do Governo e Prefeitura de SP e de
Paraisópolis vão propor políticas públicas

Uma comitiva de secretári-
os estaduais e municipais de São
Paulo se reuniu na segunda-fei-
ra (9) com representantes de
moradores da comunidade de
Paraisópolis para tratar das de-
mandas da população local para
ações do Poder Público. O en-
contro foi realizado na União
dos Moradores e do Comércio
de Paraisópolis.

A partir das reivindicações
da comunidade, foram criados
seis grupos temáticos que vão
desenvolver propostas de po-
líticas públicas nas seguintes
segmentos: Educação; Cultura
– que envolve também Lazer e

Esportes -; Desenvolvimento
Social – com Assistência So-
cial e Justiça -; Habitação e In-
fraestrutura; Saúde e Primeira
Infância; e Emprego e empre-
endedorismo.

“É um feito inédito. Nós te-
mos aqui quinze secretários.
Contando presidentes de au-
tarquias, nós somos 20 re-
presentantes do Governo e da
Prefeitura ouvindo as deman-
das da população. Hoje foi
um dia de ouvir. Nós vamos
trabalhar em comissões téc-
nicas nos próximos dez dias
para retornar com um pro-
grama para atender Paraisó-

polis e que provavelmente
vai ser utilizado para atender
outras comunidades”, disse Pa-
trícia Ellen, Coordenadora do
grupo de secretários estaduais e
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico.

Também participaram do
encontros os secretários esta-
duais Rossieli Soares (Educa-
ção), José Henrique Germann
(Saúde), Célia Parnes (Desen-
volvimento Social), Wilson
Pedroso (Secretário Particular
e Chefe de Gabinete do Gover-
nador), Sérgio de Sá Leitão
(Cultura e Economia Criativa),
Flávio Amary (Habitação) e

Paulo Dimas Mascaretti (Jus-
tiça e Cidadania), além de Luiz
Ricardo Santoro (Secretário
Executivo de Infraestrutura e
Meio Ambiente), Paulo Massa-
to Yoshimoto (Diretor Metro-
politano da Sabesp) e Augusto
Ramos (Diretor Executivo do
Fundo Social de São Paulo). A
comitiva municipal era formada
de nove secretários.

Os representantes do mo-
radores foram liderados por
Gilson Rodrigues, presidente
da União de Moradores de Pa-
raisópolis, e contou com co-
merciantes, professores e líde-
res religiosos.

Governo assina parceria de mais de
R$ 12 mi com municípios e entidades

O Governador João Doria, a
Secretária de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes, e o Secre-
tário de Desenvolvimento Regi-
onal, Marco Vinholi, realizaram
na segunda-feira (9), no Palácio
dos Bandeirantes, a assinatura
digital de convênios com 193
municípios e entidades de assis-
tência social.

 “Muito feliz em estar aqui
hoje, celebrando esses 193 con-
vênios, depois de cinco anos
sem que isso fosse feito. São
mais de R$ 12 milhões que se-
rão destinados a quem mais pre-
cisa. É importante que as políti-

cas sociais sejam mantidas, pre-
servadas e corretamente utiliza-
das”, declarou o Governador.

Entre as iniciativas contem-
pladas, estão programas para a
primeira infância, jovens em si-
tuação de vulnerabilidade soci-
al, mulheres vítimas de violên-
cia, portadores de necessidades
especiais e idosos. Abrigos, ins-
tituições de longa permanência,
residências inclusivas e organi-
zações da sociedade civil pode-
rão realizar obras de melhorias
ou aquisição de equipamentos
ou automóveis.

“Estes mais de R$ 12 mi-

lhões que o Governo de SP está
repassando para as instituições
sociais e prefeituras vão melho-
rar a vida de milhares de brasi-
leiros de São Paulo que vivem
em situação de dificuldade. O
nosso governo pertence a todos
os paulistas, está voltado para
atender a todos, sem exceção”,
afirmou Vinholi.

O valor repassado pelo Go-
verno do Estado vai beneficiar
entidades da capital, assim como
municípios das regiões de Araça-
tuba, Araraquara, Barretos, Bau-
ru, Botucatu, Campinas, Franca,
Piracicaba, Presidente Prudente,

Região Metropolitana de São
Paulo, Ribeirão Preto, São José
do Rio Preto, Sorocaba, Vale do
Paraíba e Vale do Ribeira.

“Os municípios e organiza-
ções sociais apoiados pelo Go-
verno do Estado promovem
ações socioeducativas que trans-
formam a realidade de crianças,
adolescentes e idosos em situa-
ção de vulnerabilidade extrema.
São programas sólidos de pro-
moção humana e de futuro para
novas oportunidades de desen-
volvimento ou mesmo de acolhi-
mento e vínculos”, explicou Cé-
lia Parnes.

Unesp tem a maior adesão do Brasil
ao Programa de Educação Tutorial

Criado em 1979, o  Progra-
ma de Educação Tutorial (PET),
do Ministério da Educação
(MEC), tem 842 grupos em 121
Instituições de Ensino Superior
(IES). A  Universidade Estadual
Paulista (Unesp) conta com 32
grupos PET e representa a insti-
tuição com a maior quantidade
no Brasil.

Em segundo lugar está a Uni-
versidade de São Paulo (USP),
com 23 grupos, seguida da Uni-
versidade Federal do Paraná
(UFPR), com 22, de acordo com
dados do Governo Federal. Além
dos grupos financiados pelo
MEC, a Unesp apoia outros 13,
totalizando 45 grupos e 750 es-
tudantes participantes do PET na
universidade.

Os estudantes (também co-
nhecidos como “petianos”) par-

ticipam de projetos e trabalhos
em pesquisas, ensino e extensão,
atividades que os preparam para
a carreira acadêmica. Sob a ori-
entação do professor tutor, o
programa também amplia e apro-
funda os objetivos e os conteú-
dos programáticos do respecti-
vo curso de graduação.

Isso permite aos participan-
tes a realização de ações ex-
tracurriculares, favorecendo
a formação social e cidadã.
Os candidatos recebem bol-
sas de valor mínimo, em tor-
no de R$ 400. Os grupos têm
até 12 estudantes de gradua-
ção selecionados.

“Todos os alunos da Unesp
estão sob a tutoria de 45 profes-
sores que acompanham os estu-
dantes desde o ingresso no pro-
grama até a formatura. São alu-

nos que recebem uma formação
diferenciada do início ao fim da
graduação”, salienta Gladis Mas-
sini-Cagliari, pró-reitora de Gra-
duação da Unesp.

Inserção
Os alunos destacam as van-

tagens de participação na inicia-
tiva. “Para ser ‘petiano’, você tem
que fazer a pesquisa. Foi justa-
mente isso que me motivou tam-
bém a buscar outras formas de
inserção no ambiente acadêmico
da faculdade”, afirma César Ale-
luia, aluno de Administração Pú-
blica, do campus de Araraquara,
no interior de São Paulo.

“Também representa como
que posso melhorar a minha gra-
duação, explorando outras ver-
tentes da minha própria caminha-
da acadêmica”, pontua Renan

Augusto Ramos, aluno de Ciên-
cias Sociais, também do campus
de Araraquara.

“O Programa de Educação
Tutorial trabalha no princípio da
horizontalidade. Então, é ensinar
aprendendo e aprender ensinan-
do, trabalhando junto com os alu-
nos para o bem do curso de gra-
duação”, destaca a professora
Ana Carolina Talamoni, tutora
do grupo do campus de São Vi-
cente, no litoral do Estado.

“A partir do contato com a
população e das experiências
que o programa incita, o aluno
desenvolve um olhar mais críti-
co da realidade e da sua respon-
sabilidade com a comunidade
externa”, diz Juliane Vitório Da-
masceno, aluna de Psicologia,
do campus Assis, no interior de
São Paulo.
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CÂMARA (SP)
Esta é a possível composição da Mesa Diretora do maior e

mais importante Parlamento do Brasil, com eleição marcada pro

próximo domingo, dia 15 dezembro. O vereador Eduardo Tuma

(PSDB) reeleito pra presidência. O ex-presidente Milton Leite
(dono do DEM ex-PFL em São Paulo) ...                       

. 
DE 
... reeleito vice-presidente. O vereador Celso Jatene (PL),

homenageado pela despedida dos muitos mandatos, eleito 2º vice-

presidente. Pelo PT, ainda indefinida a reeleição ou não do vere-
ador Reis na 1ª Secretaria. O vereador Souza Santos (REPUBLI-

CANOS ex-PRB) eleito pra  2ª Secretaria, ...    

.           

SÃO  PAULO 
... por conta da proporcionalidade da bancada (de 4 pra 5 vere-

adores), enquanto o PSD segue com 4 vereadores. Por enquanto

tá em aberto quem será eleito ou eleita pra Corregedoria, hoje
ocupada pelo Souza Santos. Em tempo: Tuma segue sendo o vir-

tual vice-prefeito de Bruno Covas (PSDB)  

.
ASSEMBLEIA (SP) 
Rolando algumas dúvidas entre os deputados não Bolsonaris-

tas que ficarão no PSL (que nunca deixou de ser propriedade do

deputado federal - PE - Bivar) e os Bolsonaristas que podem e
devem ir pro partido Aliança Pelo Brasil “APB”, especialmente

os que querem disputar prefeituras em 2020     

.
GOVERNO (SP)
Agora que João Doria sabe que pode ter que enfrentar não só

o Presidente Jair Bolsonaro, como também o popularíssimo ex-

juiz federal Sérgio Moro (atual Ministro da Justiça e Segurança
Pública), a preocupação com o governador (Rio) Witzel tá che-

gando a quase zero das suas prioridades                      

.
CONGRESSO (BR)
Diferentemente do adoentado senador Serra, o major Olím-

pio (ficando no PSL) e a Mara Gabrili (PSDB), cujas Escolas
políticas foram a Assembleia (SP) e as Câmaras (paulistana e

Federal) podem e devem auxiliar e muito nas campanhas das can-

didaturas à prefeitura e Câmara paulistanas      

.
PRESIDÊNCIA (BR) 
Caiu como ‘luva na mão’ o vice-Presidente general Mourão ir

à posse de um Peronismo que apóia governos ditadores e crimi-
nosos (tipo do cubano e do venezuelano), uma vez que não será o

‘laranja’ e sim a ex-President(a) Kirchner quem vai mandar e tal-

vez assumir o lugar do seu teleguiado          
.

PARTIDOS (BR)
No REPUBLICANOS (ex-PRB), o deputado federal e presi-

dente Marcos Pereira tá podendo ao afirmar que “quem tem tem-
po não tem pressa”, em relação ao colega Celso Russomanno

poder ser de novo candidato à prefeitura paulistana ou vice pela

reeleição de Bruno Covas (PSDB). Tá ligado ?       
.
E D I T O R
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto foi se

tornando referencial das liberdades possíveis. Recebeu a “Meda-

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

Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado de São

Paulo. EMAIL cesar@cesarneto.com
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Brasil envia navio polar
para ajudar nas buscas por

avião chileno
A Marinha do Brasil enviou o navio polar Almirante Maximi-

ano para ajudar nas buscas ao avião da Força Aérea do Chile que
estava a caminho da Antártica e desapareceu na tarde de segunda-
feira (9). A embarcação, que se encontra em missão oficial na
região, deve chegar no início da manhã desta quarta-feira (11) ao
possível local da queda da aeronave.

O avião militar C-130, com 38 pessoas a bordo, decolou de
Punta Arenas, Sul do país, para uma base na Antártica, e o contato
via rádio foi interrompido no deslocamento. A Marinha chilena
iniciou uma operação de busca e resgate, tendo despachado avi-
ões e navios para a região.

Ajuda
O presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com o presi-

dente do Chile, Sebastián Piñera, e colocou à disposição do go-
verno chileno aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para  aju-
dar na operação. De acordo com o Ministério da Defesa, as ae-
ronaves colocadas à disposição são o SC-105 e P3, dotadas de
sensores infravermelhos e equipadas com recursos de varredura
eletrônica, dentre outras tecnologias.

No momento, o governo chileno avalia a necessidade de em-
prego das aeronaves.

“Sabemos das dificuldades, aquela região, quando acontece
um acidente, em poucos minutos, quem cai dentro da água não
sobrevive. Torcendo para que isso não tenha acontecido. Isso
choca a todos nós, esses 38, a maioria militares, que desapare-
ceram indo para a Antártica”, disse Bolsonaro ao deixar o Palá-
cio da Alvorada na terça-feira. (Agencia Brasil)

Alberto Fernández assume o
governo na Argentina

Por volta das 12h de terça-feira (10), Mauricio Macri passou
o bastão de comando e a faixa presidencial para o novo
mandatário argentino, Alberto Fernández. O novo
presidente fez um discurso diante do Parlamento e afirmou que
quer ser o presidente que escuta, o presidente do diálogo. Alber-
to Fernández acrescentou que os problemas da democracia só se
resolvem com mais democracia.

Fernández tem como vice a ex-presidente e ex-senadora, Cris-
tina Kirchner. Eles venceram as últimas eleições, em primeiro
turno, com 48% dos votos, enquanto Macri obteve, em segundo
lugar, 40%.

O novo presidente herda um país com problemas como o
da dívida de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). Há uma parcela de 11 bilhões da operação
ainda a ser paga, mas Fernández anunciou que não pretende re-
correr a este empréstimo. Outro desafio do país é a inflação de
quase 55% registrada este ano e o cenário sócio economico de
40% da população na pobreza. No comando do país, Fernández
ainda enfrentará debates e temas impopulares, como o da legali-
zação do aborto. (Agencia Brasil)

Bolsonaro convida presidente
do Senegal a visitar o Brasil

em 2020
Em meio à crescente expansão econômica dos países africa-

nos, que vem sendo registrada por indicadores que medem o cres-
cimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, o presidente
Jair Bolsonaro convidou o presidente do Senegal, Macky Sall, a
visitar o Brasil em 2020. A carta-convite foi entregue pessoal-
mente ao presidente senegalês pelo chanceler Ernesto Araújo,
ao cumprir, na segunda-feira (9), em Dacar (capital senegalesa), a
segunda etapa de sua viagem a países da África Ocidental. Os
próximos países a serem visitados pelo chanceler brasileiro são
Nigéria e Angola. Ele retorna ao Brasil em 13 de dezembro.

Além do encontro com o presidente Sall, o chanceler teve
reuniões com o presidente da Assembleia Nacional do país,
Moustapha Niasse, e com o ministro dos Negócios Estrangei-
ros, Amadou Ba.

O objetivo do périplo do ministro é implementar acordos nas
áreas de segurança, defesa, comércio e investimentos. “Inicia-
mos novo momento da relação entre o Brasil e a África, com
uma nova visão: intercâmbio econômico e cooperação em defe-
sa alicerçados em base cultural comum”, disse o ministro.

Solidez econômica
Nos encontros com autoridades senegalesas, o ministro das

Relações Exteriores enfatizou o interesse do governo brasileiro
em aprofundar as relações com o Senegal, que possui uma das
mais sólidas e crescentes economias da região. O ministro bra-
sileiro das Relações Exteriores destacou os desafios comuns nos
campos da defesa e segurança, a herança cultural compartilhada
entre a África e o Brasil, e o potencial de incremento da coope-
ração econômica, sobretudo em agricultura, dada a proximidade
geográfica entre o Brasil e Senegal. 

O ministro enfatizou ainda as vantagens de uma aproximação
política, com a constituição de um grupo parlamentar de amizade
entre os dois países. Ernesto Araújo saudou, em entrevista à im-
prensa, o papel do Senegal nos processos de integração regional e
global. Destacou o interesse brasileiro de uma maior aproxima-
ção com a Comunidade Econômica da África Ocidental (Cedeao).

Nos últimos cinco anos (2014-18), a economia senegalesa
foi a terceira que mais cresceu entre as economias da África
Ocidental (a uma média anual de 6,5%) e a sexta em todo o con-
tinente. O crescimento foi fortemente alicerçado num programa
de investimento em infraestruturas, numa evolução favorável do
setor agrícola e no aumento da produção industrial, alimentada
principalmente pela indústria de fosfatos.

PIB
Com um PIB de US$ 25,3 bilhões, registrado em 2019, o Se-

negal deverá ocupar o posto de quarta maior economia da África
Ocidental (depois da Nigéria, de Gana e da Costa do Marfim). O
crescimento anual do país chega a quase 7%. No entanto, a previsão
para o período de 2020 a 2024 é de que o país crescerá a uma taxa
anual de 8,5%, número que colocará o Senegal na posição de país
que mais cresce em toda a África. (Agencia Brasil)

A safra nacional de grãos de
2020 deve atingir 240.913.898
milhões de toneladas, o que será
um recorde. Se confirmado, o
resultado vai ultrapassar em 33,6
mil toneladas o esperado para
2019. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), as estimativas indicam
que as safras 2019 e 2020 devem
se tornar as maiores da série his-
tórica iniciada em 1975. Vão su-
perar o atual recorde registrado
em 2017, quando somou 238,4
milhões de toneladas.

Os números estão no Levan-
tamento Sistemático da Produ-
ção Agrícola (LSPA), divulgado
na  terça-feira  (10), pelo IBGE.

Conforme as previsões, a
produção de soja terá cresci-
mento 6,7%, a de algodão 2,0%
e a do arroz 1,0%, mas a do mi-
lho sofrerá redução de 7,5%. O
mesmo deve ocorrer com o fei-
jão em grão primeira safra com
queda de 0,3%.

Para o milho, o IBGE esti-
ma produção de 92,7 milhões de
toneladas no próximo ano. A re-

dução de 7,5% prevista em rela-
ção à safra 2019, significa recuo
de 7,5 milhões de toneladas.
“Mantém-se a tendência de um
maior volume de produção do
milho em segunda safra, deven-
do essa safra participar com
72,3% da produção nacional
para 2020, contra 27,7% de par-
ticipação da primeira safra de
milho”, observou o pesquisador
do IBGE, Carlos Barradas.

Na soja, a lata de 6,7%, re-
presenta o total de 120,8 mi-
lhões de toneladas em 2020.
Entre os maiores produtores,
boa parte desse volume se refe-
re ao Mato Grosso. Lá a estima-
tiva é colher 33 milhões de to-
neladas. Em relação a 2019, re-
presenta crescimento de 2,2% .
O Paraná, que é o segundo mai-
or produtor, prevê aumento de
22,5%, com a produção de 19,8
milhões de toneladas. Também
se confirmado, vai significar
uma recuperação, uma vez que
em 2019 severas restrições de
chuvas e o excesso de calor du-
rante o ciclo da cultura compro-

meteram a safra.

Safra de 2019
A safra nacional também

deve atingir 240.880.344 mi-
lhões de toneladas em 2019.
Com isso, supera o recorde de
2017, em 2,4 milhões de tone-
ladas. Segundo o IBGE, repre-
senta alta de 6,4% na compara-
ção do que foi produzido em
2018, quando atingiu 226,5 mi-
lhões de toneladas.

Os números do LSPA indi-
cam que o resultado foi influen-
ciado pela produção do milho,
que deve registrar recorde de
100,2 milhões em 2019, atin-
gindo 25,9 milhões de toneladas
na primeira safra e 74,3 milhões
de toneladas na segunda. O vo-
lume significa aumento de
23,2%, se comparado ao ano
anterior. Na visão do pesquisa-
dor, a conjuntura de preços que
incentivou o plantio do milho de
segunda safra foi um dos fato-
res que favoreceram a elevação.
“O clima também se comportou
de forma favorável”, explicou.

A melhora dos preços tam-
bém favoreceu o possível recor-
de na produção de algodão dian-
te da série história do IBGE.
Deve chegar a 6,9 toneladas, na
safra deste ano, representando
aumento de 39,8% na compara-
ção com o ano anterior.

A soja e o arroz, no entanto,
devem apresentar queda de pro-
dução. A colheita de 113,2 mi-
lhões de toneladas de soja em
2019, é equivalente ao recuo de
4%, se comparado a 2018. No
arroz, a redução de 9,5% na área
plantada e de 12% na área a ser
colhida provocaram queda na
produção. O IBGE estima total de
10,3 milhões de toneladas, resul-
tado 12% menor que o do ano
passado. Com a previsão de 63,2
milhões de hectares na área a ser
colhida, em 2019, o cálculo é de
crescimento de 3,7% ante a de
2018. O percentual equivale ao
aumento de 2,2 milhões de hec-
tares. Foi também em 2017, o
recorde anterior da produção.
Foram produzidas 238,4 milhões
de toneladas. (Agencia Brasil)

Caixa começa a pagar décimo
terceiro do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa
Família começaram a receber
na terça-feira (10) o abono
natalino, equivalente ao déci-
mo terceiro do benefício. Ins-
tituído pela Medida Provisó-
ria 898, editada em outubro, o
abono consiste no benefício
pago em dobro em dezembro.

Segundo a Caixa Econô-
mica Federal, que administra
os pagamentos, 13,1 milhões

de famílias estão sendo aten-
didas pelo Bolsa Família em
dezembro. Neste mês, o go-
verno desembolsará R$ 2,5
bilhões com o pagamento do
benefício deste mês, mais R$
2,5 bilhões com o décimo
terceiro.

O benef íc io  extra  será
pago com o mesmo cartão,
nas mesmas datas e por meio
dos mesmos canais  pelos

quais os beneficiários rece-
bem as parcelas regulares do
Bolsa Família. Os beneficiá-
rios que recebem por meio de
crédito em conta poupança ou
na conta Caixa Fácil terão o
valor do abono natalino cre-
ditado nas mesmas contas.

O calendário de pagamen-
tos seguirá o dígito final do
Número de Inscrição Social
(NIS) do responsável famili-

ar apresentado no cartão do
programa.

Beneficiários com o final
1 serão pagos nesta terça-fei-
ra. O cronograma segue com
o pagamento aos beneficiári-
os com final 2 na quarta (11);
final 3, dia 12; final 4, dia 13;
final 5, dia 16; final 6, dia 17;
final 7, dia 18; final 8, dia 19;
final 9, dia 20, e final 0, dia
23. (Agencia Brasil)

Inflação para família de baixa renda
tem alta de 0,54% em novembro

O Indicador Ipea de Inflação
por Faixa de Renda apontou alta
de 0,54% para as famílias de
renda mais baixa, até R$
1.643,78 por mês, em novem-
bro. Para as famílias de maior
poder aquisitivo, com renda
domiciliar maior que R$
16.442,40, a alta foi de 0,43%
no mesmo mês. Os dados fo-
ram divulgados na terça-feira
(10), pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea).

Cerca de 70% da alta infla-
cionária registrada entre as fa-
mílias mais pobres se explica
pela variação de preços nos gru-
pos de alimentação e habitação,
com reajuste de 8,1% nas car-
nes e 2,2% nas tarifas de ener-
gia elétrica - com a mudança da
bandeira tarifária de verde para
amarela.

“No caso das famílias mais
ricas, embora o reajuste das car-
nes e da energia também tenha

pressionado suas taxas de infla-
ção, o menor peso desses itens
em sua cesta de consumo acaba
por aliviar seus impactos altis-
tas”, disse o Ipea. Em contrapar-
tida, os aumentos de 0,78% no
preço dos combustíveis, de
4,4% nas passagens aéreas e de
24,4% nos jogos lotéricos fo-
ram os que mais pressionaram a
inflação nas classes mais altas.

No acumulado em 12 meses
encerrados em novembro, todos

os segmentos de renda tiveram
elevação inflacionária, sendo de
3,40% para a faixa de renda mui-
to baixa e de 3,26% para as fa-
mílias de renda alta.

O Indicador Ipea de Infla-
ção por Faixa de Renda é cal-
culado mensalmente,  com
base nas variações de preços
de bens e serviços disponibi-
lizados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). (Agencia Brasil)

Presidente da Eletrobras vê na
privatização meio de ampliar recursos

As eleições municipais de
2020 não devem influenciar na
tramitação do projeto de lei (PL)
que trata da pr ivatização
da Eletrobras, de acordo com
o presidente da empresa, Wil-
son Ferreira Júnior. Em pales-
tra na Associação Comercial
do Rio de Janeiro (ACRJ), ele
reforçou a expectativa de que
o PL 5.877/2019 seja aprova-
do no primeiro semestre do
ano que vem e defendeu a pri-
vatização como forma de am-
pliar os investimentos no setor
energético.  

“O que a gente espera é que
o PL seja [aprovado] no primei-
ro semestre”, diz Ferreira Júni-
or, que acrescenta: “Não vai se
misturar com a eleição, que é no
segundo semestre”. 

O PL foi enviado pelo gover-
no federal ao Congresso Nacio-
nal no mês passado. Entre outros

pontos, a proposta estabelece
que o processo de desestatiza-
ção será executado por meio de
uma operação de aumento do
capital social da empresa, com
a venda de novas ações ordinári-
as, que são as ações que dão di-
reito a voto, em bolsa de valo-
res. Com isso, a participação da
União no capital social da esta-
tal será diluída e ela deixará de
ser a acionista majoritária. A
União possui 51% das ações or-
dinárias da empresa. 

O texto do governo determi-
na que, ao final do processo, ne-
nhum acionista privado poderá
ter mais de 10% do capital vo-
tante da Eletrobras. O projeto
permite ainda que a empresa re-
alize uma segunda oferta de
ações de propriedade da União.
A privatização não atingirá a Ele-
tronuclear, que controla as usi-
nas de Angra 1, 2 e 3, e a Itaipu

Binacional que, por questões
constitucionais, devem ficar sob
controle da União. 

De acordo com o presiden-
te, a empresa precisa de mais
investimentos para que possa
crescer. A saída encontrada é
o investimento privado. “O que
eu sempre digo é: o que se
quer de uma empresa dessas
que trabalha na área de ener-
gia? Quer que empregue gen-
te ou que invista e empregue
muito mais gente?”, diz. 

Opinião
A privatização como estraté-

gia para aumentar investimentos
não é consenso. Em audiência
pública realizada na Câmara dos
Deputados no mês passado, re-
presentantes da Federação Naci-
onal dos Urbanitários (FNU) e
do Coletivo Nacional dos Ele-
tricitários (CNE) afirmaram que

os investimentos no setor elé-
trico não dependem da desesta-
tização e que especialistas re-
forçam o papel significativo das
estatais em períodos de crise
econômica. 

O PL, apresentado no dia 5
de novembro, aguarda a instala-
ção de comissão especial na
Câmara dos Deputados para que
comece a tramitar. Segundo Fer-
reira Júnior, o presidente da
Casa, Rodrigo Maia, irá seleci-
onar um relator “que possa de
fato fazer deslanchar o projeto.
Acho que ele está sendo cuida-
doso”. O presidente diz esperar
que um relator seja designado
ainda este ano. 

A empresa controla cerca de
230 usinas hidrelétricas, 70 mil
quilômetros de linhas de trans-
missão e responde por um terço
da geração de energia elétrica do
país. (Agencia Brasil)

Garantia-Safra paga R$ 19,2 milhões
a agricultores de quatro estados

Por conta das festas de fim
de ano, o Ministério da Agri-
cultora anunciou que o paga-
mento do Garantia-Safra será
fe i to  a  par t i r  da  terça-
feira(10). O programa do ci-
clo 2018/2019 autorizou o
pagamento para 22.680 agri-
cultores familiares de Alago-
as, da Bahia, de Minas Gerais
e da Paraíba para cobrir perdas
com a seca.

A portaria nº 5678 foi publi-
cada no Diário Oficial da União
e determina que o montante au-

torizado para esses agricultores
até o mês de abril de 2020 che-
gará a R$ 19,278 milhões.

Municípios contemplados
pelo Garantia-Safra em dezem-
bro/2019:

- Bahia (Botuporã, Chorro-
chó, Cordeiros, Formosa do Rio
Preto, Macaúbas, Macururé,
Mirangaba, Oliveira dos Breji-
nhos, Planalto)

- Paraíba (Camalaú, Montei-
ro, São Sebastião do Umbuzei-
ro, Zabelê, Algodão de Jandaíra,
Araruna, Damião, Frei Martinho,

Queimadas, Riachão do Baca-
marte),

- Alagoas (Água Branca, Ca-
napi, Girau do Ponciano, Igaci,
Inhapi, Jaramataia, Monteirópo-
lis, Pão de Açúcar)

- Minas Gerais  (Montalvâ-
nia)

Sobre o benefício 
O Garantia-Safra tem como

objetivo garantir a segurança ali-
mentar de agricultores familia-
res que residam em regiões sis-
tematicamente sujeitos à perda

de safra, por razão de estiagem
ou enchente. Têm direito a re-
ceber o benefício os agriculto-
res com renda mensal de até um
salário mínimo e meio, quando
tiverem perdas de produção em
seus municípios igual ou supe-
rior a 50%.

O Garantia-Safra prevê o re-
passe de R$ 850, divididos em
cinco parcelas de R$ 170. O va-
lor é disponibilizado obedecen-
do o calendário de pagamento
dos benefícios sociais. (Agencia
Brasil)



No Senado, CCJ aprova pacote
anticrime e prisão em segunda instância

Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 11 de dezembro de 2019Página 4

Na última penúltima semana
de trabalho antes do recesso par-
lamentar, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) do Se-
nado aprovou, na terça-feira
(10), em votação simbólica, o
parecer do senador Marcos do
Val (Cidadania-ES) ao pacote
anticrime do ministro da Justi-
ça, Sergio Moro.

Após acordo costurado nos
últimos dias pela presidente do
colegiado, senadora Simone Te-
bet (MDB-MS), o texto foi apro-
vado sem alterações, ou seja, na
mesma forma que chegou da
Câmara dos Deputados, na sema-
na passada. Agora, a matéria se-
gue para análise do plenário da
Casa, o que pode ocorrer  nesta
quarta-feira.

Segunda Instância
Outra medida importante,

aprovada na CCJ, com 22 votos
favoráveis e apenas um contrá-
rio, é o projeto de lei do Senado
(PLS166/18), que possibilita a
prisão após decisão em segunda
instância.

A votação foi comemorada
por senadores de vários partidos
e causou reviravolta na discus-
são do tema. É que, após reunião

com líderes das duas Casas, no
último dia 26, o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), chegou a anunciar 
acordo no qual os senadores de-
sistiriam de tratar do assunto por
projeto de lei, para apoiar pro-
posta de emenda à Constituição
sobre o mesmo assunto, que está
em discussão na Câmara dos
Deputados. O suposto acordo
foi alvo de muitas críticas, até
que um grupo de 43 dos 81 se-
nadores apresentou um manifes-
to à presidente da CCJ, pedindo
que o tema fosse pautado.

O texto, de autoria do sena-
dor Lasier Martins (Podemos-
RS), recebeu parecer favorável
da relatora, senadora Juíza Sel-
ma (Podemos-MT), na forma de
substitutivo. A proposta, que al-
tera o Código de Processo Pe-
nal (CPP – DL 3.689, de 1941),
foi elaborada após articulação
entre alguns senadores e o mi-
nistro da Justiça, Sergio Moro.

Atualmente, o artigo 283 do
CPP determina que “ninguém
poderá ser preso senão em fla-
grante delito ou por ordem es-
crita e fundamentada da autori-
dade judiciária competente, em
decorrência de sentença conde-

natória transitada em julgado
ou, no curso da investigação ou
do processo, em virtude de pri-
são temporária ou prisão pre-
ventiva”.

Na versão apresentada e
aprovada na CCJ, a prisão pode-
ria ocorrer “em decorrência de
condenação criminal por órgão
colegiado”.

O projeto também altera a
redação de outros trechos do
Código de Processo Penal, para
permitir que o tribunal determi-
ne execução provisória de penas
privativas de liberdade sem pre-
juízo do conhecimento de recur-
sos que venham a ser apresenta-
dos. Na prática, isso abre a pos-
sibilidade para a prisão após con-
denação em segunda instância.

Como foi aprovado um subs-
titutivo, o texto ainda precisará
passar por mais um turno de vo-
tação na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. A votação já foi
pautada como primeiro item da
reunião do colegiado desta quar-
ta-feira (11). Como tramita em
caráter terminativo, se aprovado
na CCJ e não houver recurso
para o plenário, a matéria será
encaminhada direto para a análi-
se da Câmara dos Deputados.

PEC Emergencial
Os senadores avançaram ain-

da na leitura da PEC Emergen-
cial (186/2019) que foi seguida
de aprovação de duas audiências
pública - ainda sem data defini-
da - para instruir os senadores
sobre o assunto. O texto é parte
do Plano Mais Brasil - um pa-
cote de medidas do governo para
cortar gastos e garantir equilí-
brio fiscal, com objetivo de pro-
mover crescimento econômico.

No caso da PEC, o objetivo
é a contenção das despesas obri-
gatórias para todos os níveis de
governo, de forma a viabilizar o
gradual ajuste fiscal.

A proposta prevê gatilhos,
em caso de situação fiscal gra-
ve, e uma série de medidas para
conter os gastos públicos.

O relator da matéria, senador
Oriovisto Guimarães (Pode-
mos-PR), apresentou um subs-
titutivo para promover “diversos
ajustes de redação e de técnica
legislativa em seus dispositivos,
bem como operar algumas mu-
danças pontuais em seu conteú-
do”. Alguns artigos foram junta-
dos, outros desdobrados e outros
renumerados, para dar mais cla-
reza ao texto. (Agencia Brasil)

Estudo da FGV aponta para a
baixa produtividade no país

O crescimento da produtivi-
dade no mercado de trabalho
nacional no período de 1995 a
2018 foi de apenas 1%, influ-
enciado pelo setor de serviços,
que responde por 70% das ho-
ras trabalhadas e do emprego. A
estimativa é que, para este ano,
a produtividade média deve re-
cuar 0,7%. O estudo foi divul-
gado, na terça-feira (10), pela
Fundação Getulio Va rgas
(FGV).

O trabalho levou em consi-
deração o total de horas traba-
lhadas e a redução de jornada,
em vez da população ocupada.
“Fizemos um ajuste mais fino,
mas o resultado é ruim”, disse
à Agência Brasil  a economis-
ta Silvia Matos, coordenadora
do Boletim Macro do Instituto
Brasileiro de Economia (Ibre)
da FGV, e uma das autoras do
estudo.

Segundo ela, essa metodo-
logia é mais precisa no sentido
de medir corretamente a produ-
tividade do trabalhador pelo nú-
mero de horas trabalhadas e não
pela quantidade de trabalhado-
res no mercado. Embora a eco-
nomia esteja voltando a ter
crescimento este ano, a produ-
tividade segue com índice bai-
xo, disse.

De acordo com o estudo,
somente por meio da elevação
da produtividade do trabalhador
se conseguirá aumentar a renda
per capita, e gerar crescimento
sustentável no país. Dos seto-
res econômicos analisados nos
últimos 23 anos, apenas a agro-
pecuária manteve a produtivida-
de por hora trabalhada em alta,
com pico de 7,5% no período
de 2007 a 2013, e média de
6,8% entre 1995 e 2018, ape-
sar de ser um “setor que empre-
ga cada vez menos gente”. Na
indústria, a produtividade agre-
gada mostrou queda de 0,2%
nos últimos 23 anos.

Informalidade
Silvia Matos disse que des-

de a recessão, em 2013, o se-

tor de serviços não recuperou a
produtividade. “Tem mais gen-
te trabalhando, mas o resultado
dele tem sido muito baixo. E
uma das explicações para isso
é que você percebe em 2019 um
crescimento muito forte do
emprego e das horas [trabalha-
das], mas empregos de muita in-
formalidade”.

Em média, quando se com-
para um emprego informal com
um emprego formal, o primei-
ro representa um quarto da pro-
dutividade. “A consequência na-
tural é que a produtividade cres-
ce muito pouco”, disse a eco-
nomista.

A análise do ano de 2019 re-
vela um crescimento forte da
informalidade, de pessoas indo
buscar empregos com rendi-
mento muito baixo, como mo-
toristas de aplicativos, entrega-
dores de alimentos. “Mas elas
precisam buscar algum rendi-
mento. É o que é possível. Esse
trabalho tem menos produtivi-
dade”, disse Silvia Matos.

Enquanto a empresa infor-
mal tem menos produtividade,
a empresa formal consegue ter
máquinas, equipamentos, con-
segue ter crédito, consegue ino-
var, disse Silvia Matos. “É um
processo diferente”.

Tomando por base os resul-
tados apurados no estudo, Sil-
via disse que, na média, o Bra-
sil aumentou muito o total de
horas trabalhadas. “Foi muito
limão para pouca limonada. O
resultado ficou muito aquém do
que a gente gostaria”, disse.

De acordo com a economis-
ta, existe uma grande discrepân-
cia entre o uso do fator mão de
obra e, de fato, o que está se ob-
servando em termos de Produ-
to Interno Bruto (PIB, a soma
de todos os produtos e serviços
produzidos no país).

Recuo
Para 2019, a economista

disse que por mais que se fale
de recuperação da economia
brasileira, é difícil imaginar

crescimento da produtividade. A
expectativa é que a produtivida-
de caia cerca de 0,7% no ano.
Silvia reiterou que no setor de
serviços, considerado o mais
importante em termos de horas
trabalhadas, a produtividade
cresceu muito pouco. Nos últi-
mos cinco anos compreendidos
entre 2013 e 2018, ou seja, des-
de o início da recessão até o ano
passado, a queda da produtivi-
dade no setor de serviços atin-
giu 1,5% ao ano. “Então, mes-
mo com um crescimento da
agropecuária e até a indústria
conseguindo recuperar um pou-
quinho, a produtividade agrega-
da fica negativa, porque o peso
dos serviços é muito elevado”.
Entre 2013 e 2018, a produti-
vidade agregada ficou em me-
nos 0,4%.

Ela avalia que enquanto o se-
tor de serviços não tiver um de-
sempenho bom de produtivida-
de, dificilmente o agregado vai
ter, porque o setor de serviços
tem peso grande na economia e
representa 70% do emprego. A
estimativa, entretanto, é que à
medida que a economia for ga-
nhando fôlego, é natural que as
pessoas busquem emprego for-
mal ou, pelo menos, de maior
qualidade e produtividade. “E a
gente pode caminhar para nú-
meros positivos”.

Desafio
Apesar dessa questão con-

juntural, Silvia Matos declarou
que historicamente o desafio
continua sendo fazer as refor-
mas. “Porque, para crescer, a
gente precisa ter ganhos de pro-
dutividade elevados e consis-
tentes. E isso só se obtém com
reformas. O setor formal tam-
bém precisa ter ganhos de pro-
dutividade”.

A reforma tributária e a me-
lhoria no ambiente de negóci-
os são fundamentais nesse pro-
cesso, defende a economista.
Silvia disse que empresas que
não são eficientes não deveri-
am se manter no mercado. “É

melhor fechar uma empresa
pouco produtiva e liberar aque-
la mão de obra e aquelas máqui-
nas e deixar uma empresa mais
produtiva cumprir esse papel”.

Ainda segundo a economis-
ta, a inovação é a chave princi-
pal, seguida do maior conheci-
mento por parte da mão de obra,
para que essa possa se alocar em
outros empregos. É preciso
uma agenda de produtividade in-
dependente do PIB, porque o
crescimento sem produtividade
não vai ser sustentável, disse
Silvia.

“O crescimento tem que vir
e tem que ser eficiente”, disse
Silvia, acrescentando que para
ter elevação de salários é ne-
cessário ter ganhos de produti-
vidade. “Os ganhos de produti-
vidade alinhados permitem o
aumento do salário real de fato,
porque você está tendo um au-
mento real, o que, do ponto de
vista social, é muito importan-
te”.

A economista da FGV disse
que a produtividade é a chave do
crescimento econômico e do
bem-estar, que permitem au-
mento dos salários também no
longo prazo. E para que aja
crescimento econômico, a eco-
nomista defende a reforma tri-
butária e a abertura econômica
como extremamente importan-
tes, porque pressupõem maior
inovação, traduzida pela impor-
tação de máquinas, equipamen-
tos e tecnologia. “Com redução
do tributo consegue-se desone-
rar o investimento e as impor-
tações, em vez de dar subsídio
à indústria, e se tem maior
acesso às novas tecnologias”.

Além dos investimentos na
área de infraestrutura, Silvia as-
segurou que é preciso o Brasil
investir cada vez mais em edu-
cação, porque a agenda do cres-
cimento econômico passa pela
elevação do conhecimento.
“Tem que espalhar o conheci-
mento, para que ele atinja a eco-
nomia como um todo”. (Agen-
cia Brasil)

Dados divulgados  na terça-
feira (10) pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional
mostram que apenas metade da
população brasileira (50,6%)
tem, em casa, rede de esgoto.
Nos ambientes urbanos este
percentual sobe para 60,9%.

Na avaliação do ministro
do Desenvolvimento Regional,
Gustavo Canuto, dados aponta-
dos pelo estudo Diagnósticos
da Prestação de Serviços de
Saneamento Básico 2018
comprovam a “necessidade de
mudar o modelo de saneamen-
to do país, e de melhor estru-
turar esse setor, a fim de garan-
tir investimentos mais robus-
tos”.

Os números obtidos por
este e outros levantamentos in-
tegram o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamen-
to. Juntos, representam uma
base de dados que, organizados
e disponibilizados, possibili-
tam tanto à iniciativa privada
como ao governo conhecer os
riscos e os potenciais do setor.

Na avaliação de Canuto, a
aprovação, pelo Congresso Na-
cional, do Marco Regulatório
do Saneamento também contri-
buirá para a universalização do
serviço de saneamento no Bra-
sil.

“Se tudo correr bem, o novo
marco será votado e aprovado
pela Câmara, dando previsibi-
lidade, estabilidade e seguran-
ça jurídica principalmente para
a cobrança de tarifa de esgota-
mento sanitário que, infeliz-
mente, não é cobrada em mui-
tos municípios”, disse o minis-
tro durante a divulgação do es-
tudo sobre saneamento básico.

Segundo ele, o uso políti-
co desse tipo de serviço faz
com que, em muitas localida-
des, o reajuste das tarifas ocor-
ra de maneira “variável e volá-
til, o que afasta investimentos”.

Diante de um cenário com
grande potencial de expansão,
dados como os divulgados  na
terça-feira, representam parâ-
metros realistas interessantes
àqueles que têm interesse em
investir nos serviços de sanea-
mento. “Com informações
como essas, saberemos qual o
melhor caminho para cada re-
gião específica, de forma a cri-
ar todo um sistema que dará
segurança a investidores e es-
tabilidade na cobrança de tari-
fas”, argumentou o ministro.

“Saneamento é algo que pre-
cisa de recursos e demora a ser
feito. Para que isso aconteça o
mais rápido possível, temos de
convencer os investidores de
que o governo pensa no futuro;
que está preocupado com o re-
torno dos investimentos e,
principalmente, com a presta-
ção e universalização do servi-
ço”, acrescentou.

Dados realistas
favorecem investimento

em saneamento,
 diz ministro

Para Canuto, municípios,
estados, governo federal e se-
tor privado têm de atuar juntos
para dar conta deste que, nas
palavras dele, é um “desafio gi-
gantesco”: enfrentar o proble-
ma do saneamento no Brasil.

“O objetivo hoje, que já
está no Programa de Parcerias
em Investimentos (PPI), é
olhar e analisar a geração de
blocos. Um princípio é a regi-
onalização, na qual verificare-
mos que blocos são alternati-
vas, em que regiões e em que
tamanho [de forma a tornar o
negócio mais rentável àqueles
que desejam investir]. Caso a
região não tenha uma solução
de bloco possível, analisare-
mos a possibilidade de aportar
recursos. Tudo depende dos
estudos. É caso a caso e região
a região”, disse o ministro.

De acordo com os Diag-
nósticos da Prestação de Ser-
viços de Saneamento Básico, 2
milhões de pessoas passaram
a ter esgoto e água potável em
casa em 2018. A cobertura nas
redes de esgotamento sanitário
no Brasil cresceu 4,1%, em
2018, alcançando um total de
325,6 mil quilômetros. No
mesmo ano, as redes de água
potável aumentaram 3,4%, pas-
sando a ter 662,6 mil quilôme-
tros. Ainda segundo o levanta-
mento, 62,78 milhões de tone-
ladas de resíduos sólidos urba-
nos foram coletados ao longo
do ano.

O levantamento reúne in-
formações obtidas junto a
9.780 prestadores de serviços
de água, esgotos, manejo de
resíduos sólidos urbanos, dre-
nagem e manejo das águas plu-
viais urbanas de todo o país.

Segundo a presidente da
Agência Nacional de Águas
(ANA), Christianne Dias Fer-
reira, a apresentação de dados
atualizados será um dos ele-
mentos que subsidiarão o tra-
balho da regulação do setor.

“Esses dados são muito
importantes e nos ajudarão na
elaboração da tarifa. Vamos
uniformizar regras e fazer me-
todologia de forma a adequar
as tarifas, para que realmente
o investidor tenha seu retorno
e conhecimento do risco. E
para que tenhamos também
contratos robustos com cláu-
sulas necessárias e padroniza-
das”, informou Christianne.

A titularidade dos serviços
de saneamento pertence ao
município, e não a União. En-
tretanto, todos os reguladores
deverão aderir às normas de
referência estipuladas pela
ANA para contribuir para o se-
tor e para a melhor prestação
dos serviços. Os financiamen-
tos serão condicionados àque-
les que seguirem as regras da
agência. (Agencia Brasil)

Dezesseis empresas do agronegócio
recebem o Selo Mais Integridade

Dezesseis empresas do agro-
negócio foram premiadas  na ter-
ça-feira(10) com o Selo Mais
Integridade 2019, como forma
de reconhecimento por adota-
rem práticas de integridade sob
a ótica da responsabilidade so-
cial, sustentabilidade e da ética,
bem como pelo comprometi-
mento em inibir a fraude, o su-
borno e a corrupção.

O selo foi entregue pela mi-
nistra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tereza Cristina,
e poderá ser usado pelas empre-

sas vencedoras em seus produ-
tos, sites comerciais, propagan-
das e publicações. Das 16 orga-
nizações premiadas, dez recebe-
ram o selo pela segunda vez.

Para receber o prêmio, a em-
presa ou cooperativa precisa com-
provar ter programa de  compli-
ance, código de ética e conduta,
canais de denúncia efetivos, ações
com foco na responsabilidade
social e ambiental e promover
treinamentos para melhoria da
cultura organizacional.

Além disso, é preciso estar

em dia com as obrigações traba-
lhistas, não ter multas relacionadas
ao tema nos últimos dois anos,
nem casos de adulteração ou falsi-
ficação de processos e produtos
fiscalizados pelo poder público.

Outro quesito cobrado é o de
não ter cometido crimes ambi-
entais nos últimos 24 meses.
Também são necessárias boas
práticas agrícolas enquadradas
nas metas de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas.

Segundo Tereza Cristina, o
mercado exige cada vez mais um

agronegócio alinhado com boas
práticas de integridade, princi-
palmente neste momento em
que o Brasil está abrindo mer-
cados no exterior. “Há estudos
que comprovam que as empre-
sas de todos os setores perdem
de 3% a 5% de seu faturamento
com fraudes, subornos e atos de
corrupção de todo gênero. Temos
convicção de que o fomento às
ações de integridade, como esta
do Selo Mais Integridade, pode
ser um diferencial para o futuro
do país”, disse. (Agencia Brasil)



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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 290ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, (“Agente Fiduciário”), 
e os representantes da Emissora são convidados a se reunir em segunda convocação na Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 20 de dezembro de 2019 às 11h00 na Rua Tabapuã, 1.123 – 21º andar 
– Itaim Bibi, CEP nº 04533-004, São Paulo/SP, a fi m de, nos termos da Cláusula 14.3 do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários da 290ª Série da 2ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Das medidas a serem tomadas, incluindo, mas não se limitando a Recompra 
Compulsória dos Créditos Imobiliários nos termos da cláusula 5.1 item b alínea i) do Instrumento particular de Contrato 
de Cessão de Créditos Imobiliários e outras avenças celebrado em 11 de junho 2016 entre a Cedente, emissora e fi adores, 
conforme aditado.  b) Avaliar eventual proposta de renegociação a ser apresentada à Emissora até a data da assembleia 
pelas cedentes a emissora e fi adores para repactuação das condições contratuais previstas no Contrato.  c) Autorizar 
o Agente Fiduciário e a Emissora a realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações da 
presente assembleia incluindo, mas não se limitando a celebração de eventuais aditamentos. Preferencialmente os 
instrumentos de mandato com poderes para a representação AGE a que se refere este edital de convocação devem 
ser encaminhados ao DPT Jurídico com antecedência de 48 horas AGE. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os 
titulares dos CRI poderão se fazer representar na AGT por procuração, emitida por instrumento público ou particular, 
com fi rma reconhecida, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os 
instrumentos de mandato com poderes para a representação na AGT a que se refere este edital de convocação devem 
ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da 
data marcada para a realização da AGT. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para 
o seguinte endereço: juridico@isecbrasil.com.br e para o Agente Fiduciário: assembleias@vortx.com.br, com cópia para 
agentefi duciario@vortx.com.br. A AGE será instalada em segunda convocação, nos termos da cláusula 14.4 do Termo 
de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) em qualquer número, sendo excluídos, para fi ns de apuração 
de quórum, os Titulares dos CRI que apresentem qualquer forma de confl ito de interesses com a Emissora e/ou a 
Cedente, nos termos da Lei da S.A. Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento 
dos titulares dos CRI e/ou a não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade 
dos atos de diligência da Emissora para manutenção do CRI, nos termos previstos nos documentos da operação.

São Paulo, 10 de dezembro de 2019. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

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, ARLENE BECKER LEITE ALVES, pedagoga, RG nº
17265849-SSP/SP, CPF nº 084.640.928-30, e seu marido RENATO
SIMÕES ALVES, empresário, RG nº 15675840-SSP/SP, CPF nº
072.315.348-56, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial
de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta Capital,
residentes na Rua Giovanni Carnovalli, nº 92, casa nº 41, Vila Caraguatá,
ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a
11 (dez) prestações em atraso, vencidas de 10/01/2019 a 10/11/2019,
no valor de R$45.049,14 (quarenta e cinco mil e quarenta e nove reais
e quatorze centavos), e respectivos encargos atualizado na data de
hoje no valor de R$45.195,63 (quarenta e cinco mil, cento e noventa e
cinco reais e sessenta e três centavos), que atualizado até 14/02/
2020, perfaz o valor de R$58.462,92 (cinquenta e oito mil, quatrocentos
e sessenta e dois reais e noventa e dois 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 Avenida do Cursino, nº 6.667,
apartamento nº 2.155, Bloco B, integrante do empreendimento
denominado Grand Club Condomínio Jardim Botânico, na Saúde – 21°
Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado
sob n° 5 na matrícula nº 216.522. 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, 09 de dezembro 2019. 10, 11 e 12/12
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006465-11.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a BENTO VIDAL NETO, RG:15.504.959, CPF: 042.940.588.03 e ARLETE APARECIDA RIBEIRO VIDAL, RG: 19.861.593, 
CPF: 090.289.248-76, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio 

-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO por 
EDITAL, acerca da penhora havida sobre seguintes bens: Apartamento n° 83, 8° andar, do Edifício Torino, bloco A, do Conjunto 

-A, na garagem localizada no sub-solo do Conjunto 
stro de 

Imóveis de São Paulo-SP, bem como do encargo de depositários. Passando a fluir dos 20 (vinte) dias supra, o prazo de 15 
(quinze) dias úteis, para apresentação de impugnação, nos próprios autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019.                                   [11,12] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0035513-62.2019.8.26.0002 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 6ªVara 
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) 
ANDRÉ MENDES SILVA,CPF 106.926.998-05,que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Condomínio Edificio Terras Altas do Morumbi.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$53.777,92 em 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 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.      [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000848-79.2014.8.26.0001 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) Ricardo Barbosa Dos Santos CPF 187.185.528-46 e Alexandre Barbosa CPF 184.132.708-55, que Marco Antonio 
dos Santos Correia ajuizou ação pelo Procedimento Comum, para cobrança de R$ 10.790,18(jan/14), referente à locação do 
imóvel à Rua Glicério de Almeida Maciel 168, casa 01, Jardim Itapurã, devidamente atualizado e acrescido das custas e 
despesas processuais, e honorários advocatícios.Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                  [11,12] 

Adiante Recebíveis S.A. - CNPJ 33.013.052/0001-51
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição de S/A.

Data, Hora e Local: 07.01.2019, às 9h00, na sede social, Rua Conceição de Monte Alegre, nº 107, torre A, 9º andar, São Paulo-SP. Pre-
sença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Gustavo de Carvalho Blasco e Secretário: Kemel Serhan Wakid. Deliberações Apro-
vadas: constituição de uma S.A, de capital fechado, sob a denominação de Adiante Recebíveis S.A.; Objeto social (i) aquisição e securi-
tização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas 
por pessoas físicas ou jurídicas nos segmentos comercial, industrial, prestação de serviços que sejam passiveis de securitização, confor-
me Política de Crédito devidamente aprovada pela Diretoria, inclusive mediante plataforma eletrônica; (ii) alienação, inclusive mediante 
plataforma eletrônica, a terceiros de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, que te-
nham sido adquiridos conforme item (i); (iii) emissão e colocação, no mercado fi nanceiro, de títulos e valores mobiliários, os quais serão 
oferecidos e vendidos a investidores em âmbito particular e privado; (iv) atividades acessórias ao cumprimento do objeto social da Com-
panhia; prazo indeterminado; capital social de R$ 1.000.000,00 (ora todo integralizado), em ações ordinárias nominativas, 10% a Gusta-
vo de Carvalho Blasco (CPF 34250679829), e 90% a Grupo GCB Participações S.A (CNPJ 31.932.927/0001-93); Eleição da Diretoria, com 
mandato de 3 anos a partir desta data: (a) Gustavo de Carvalho Blasco, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 30.375.326 SSP/SP, CPF/MF 
342.506.798-29, como Diretor Presidente; e (b) Kemel Serhan Wakid, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 35.461.862-3 SSP/SP, CPF/MF  
438.534.728-00, como Diretor Executivo, ambos residentes em São Paulo/SP, os quais declaram que não estão impedidos de exercer ati-
vidade mercantil. Registro na JUCESP em 13/03/2019 sob nº 3530053318-6. Íntegra da Ata Disponível em www.adiantesa.com/ato1

Travelex Banco de Câmbio S.A. 
CNPJ nº 11.703.662/0001-44 - NIRE 35300377435

Ata da AGOE realizada em 30.04.2019
Aos 30/04/19, às 10 hs, na sede social. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente: Anthony Francis 
D’Souza. Secretário: César de Souza Garcia. Deliberações: Sessão Ordinária: 1. Após os esclarecimentos de que os do-
cumentos publicados no “DOESP” e no jornal “Valor Econômico”, ambos em edição de 29/03/19, os representantes da única 
acionista; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo no montante de R$13.523.970,30, a saber: Reserva Le-
gal - R$ 676.198,52; Reservas Especiais de Lucros - Outras - R$12.847.771,78; Total: R$13.523.970,30. Sessão Extraor-
dinária: Após os debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. Ratificar as deliberações apro-
vadas na AGE realizada em 31/07/18, devidamente homologada pelo Banco Central do Brasil, conforme Oficio 19719/2018-
BCB/Deorf/GTSP2, de 05/10/19, que tratou dos seguintes assuntos: (i) renúncia do membro efetivo do Conselho de Admi-
nistração Stephane Guillaume Nicolas Kaloudoff; (ii) eleição para o cargo de Membro do Conselheiro de Administração da 
Ana Cristina Ramos Tena; e (iii) Reforma Estatutária. 2. Retificar a ordem cronológica dos atos registrados na JUCESP, para 
que, desta forma, seja possível promover o arquivamento da Assembleia Geral Extraordinária de 31/07/18 (item 1, acima), 
em virtude de já ter sido, anteriormente, realizado o arquivamento da AGE de 24/08/18, sob nº 46.734/19-3, em Sessão de 
21/01/19, que deliberou sobre a: (i) mudança da denominação social; e (ii) mudança do endereço da sede social. Encerra-
mento: Nada mais. São Paulo, 30/04/19. Jucesp nº 400.647/19-9 em 25/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IPÊ Pequiá Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“IPÊ Pequiá”)
CNPJ/MF 27.308.036/0001-93 - NIRE 35.230.456.307

Ata de Reunião de Sócios
1. Data, Hora e Local: Em 05 de dezembro de 2019, às 10h00min., na sede da Sociedade, localizada na Capital do Estado 
de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, CEP 054170-001. 2. Composição da Mesa: Presidente: 
Thiago Carvalho Machado da Costa. Secretário: Ricardo Duarte Lopes. 3. Convocação: Sócios representando a totalidade 
do capital social, sendo dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. 4. 
Presentes: REC RESI II Participações S.A., sociedade por ações com capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, CEP 04543-000, inscrita na JU-
CESP sob o NIRE 35.300.493.338, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.807.597/0001-50, neste ato devidamente representada 
por seus diretores, Jefferson Baptista Tagliapietra, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 6.611.288-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 103.944.718.348-17 e Thiago Carvalho Machado da Costa, brasileiro, 
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.616.539-8-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 091.440.297-80, 
ambos residentes e domiciliados em São Paulo (“REC RESI”); e Nortis Incorporadora e Construtora Ltda., sociedade 
limitada, com sede na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05417-001, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 26.109.297/0001-11, inscrita na JUCESP sob NIRE 35.230.073.459, neste ato representada por seu 
diretor, Carlos Eduardo Terepins, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312-1 
SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF) sob nº 771.861.508-10, com 
endereço em São Paulo, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05417-001 (“NOR-
TIS”). 5. Ordem do Dia: Exame e discussão sobre (i) aumento do capital social da IPÊ PEQUIÁ por meio da subscrição 
de 5.401.654 (cinco milhões, quatrocentos e uma mil, seiscentas e cinquenta e quatro) novas quotas no valor unitário 
de R$ 1,00 (um real), passando o capital social de R$ 11.936.828,00 (onze milhões, novecentos e trinta e seis mil, 
oitocentos e vinte e oito reais), dividido em 11.936.828 (onze milhões, novecentas e trinta e seis mil, oitocentas e vinte 
e oito) quotas para R$ 17.338.482,00 (dezessete milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois 
reais), dividido em 17.338.482 (dezessete milhões, trezentas e trinta e oito mil, quatrocentas e oitenta e duas) quotas, 
em decorrência da obrigatoriedade de capitalização de créditos que os sócios detêm em face da IPÊ PEQUIÁ a título 
de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC); e a (ii) posterior redução de capital social da IPÊ PEQUIÁ em 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), julgado excessivo pelos sócios, nos termos do artigo 1.082, inciso II da Lei 
nº 10.406/02, passando o capital social a ser, ao final, de R$ 12.338.482,00 (doze milhões, trezentos e trinta e oito mil, 
quatrocentos e oitenta e dois reais), dividido em 12.338.482 (doze milhões, trezentas e trinta e oito mil, quatrocentas 
e oitenta e duas) quotas. O aumento e posterior redução do capital social da IPÊ PEQUIÁ dispostos nos itens “i” e 
“ii” acima, com a consequente emissão e posterior cancelamento das quotas, serão realizados proporcionalmente à 
participação dos sócios na Sociedade. 6. Deliberações: Em vista da Ordem do Dia, os sócios presentes deliberaram, 
por unanimidade de votos, por aprovar a possibilidade de realização dos itens acima assinalados, sem quaisquer 
restrições. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião Ordinária de Sócios e lavrada esta 
Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes a qual segue para publicação nos termos do artigo 1.084, §1º 
da Lei 10.406/02. São Paulo, 05 de dezembro de 2019. Thiago Carvalho Machado da Costa - Presidente, Ricardo 
Duarte Lopes - Secretário. Sócios: REC RESI II Participações S.A., Neste ato representada por Jefferson Baptista 
Tagliapietra e Thiago Carvalho Machado da Costa, Nortis Incorporadora e Construtora Ltda., Neste ato represen-
tada por Carlos Eduardo Terepins.

FORO REGIONAL V - SÃO MIGUEL PAULISTA - 1ª VARA CÍVEL - Av. Afonso
Lopes de Baião, nº 1736 - sala 103 - São Miguel Paulista - CEP 08040-000 -
Fone: 2052-8098 - R. 280 - São Paulo/SP - E-mail:saomiguel1cv@tjsp.jus.br -
EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1006666-29.2016.8.26.0005.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARMANDO WADA, brasileiro, casado, gerente
de logística, RG 27013895, CPF 265.564.628-29, com endereço à Rua Cassio de
Almeida, 534, 3º andar, Vila Guilherme, CEP 02067-060, São Paulo/SP, que lhe
foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por parte de LIVIA
FUNI ZIBORDI, alegando em síntese: Preparação da alteração contratual da
Vicpor t  Logís t ica,  Transpor te  Mul t imodal ,  Comerc io  de In formát ica Ltda. ,
CNPJ.12.074.147/0001-05, com a retirada do nome da requerente como sócia
retirante até o limite de valor de suas quotas sociais . Encontrando-se o réu em
lugar incer to e não sabido, foi determinadaa 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 contes-
tada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Seráo presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 06 de novembro de 2019.

11 e 12/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004356-39.2017.8.26.0003 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 BEYBYANE SOARES DE PAULA,  
CPF 331.270.148-13, que a Ação de Procedimento Comum, requerida pela Cia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo - SABESP, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento 
de R$ 2.431,30 (abril/2017), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios 
e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em  

acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do 
C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a 
executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.) 

B 11 e 12/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029916-52.2018.8.26.0001 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA 
ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Andrea Lemos Pinho, CPF 223.719.248-06, que 
a Ação de Procedimento Comum, requerida por Banco Santander (Brasil) S/A, foi julgada procedente, 
condenando o réu ao pagamento de R$ 224.636,88 (01.06.2019), corrigidos monetariamente, bem como a 
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se 

sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º 
e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a 
executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereçam suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2019.             B 11 e 12/12

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0007581-78.2019.8.26.0009) - Processo 
principal: 0012133-33.2012.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito da  
2ª Vara Cível Foro Regional IX - Vila Prudente. Faz Saber a Beplas Indústria e Comércio de Plásticos Ltda 
- ME, CNPJ 69.282.887/0001-54, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento 
Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, 
condenando a ré ao pagamento de R$ 115.161,23 (agosto/2019), corrigidos monetariamente,  
bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar 

pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça 

B 11 e 12/12
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Alcolumbre não pautará votação do
PL da prisão em segunda instância

São Paulo, quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, disse que não
colocará para votação no plená-
rio o Projeto de Lei do Senado
(PLS) 166/18, que possibilita a
prisão após decisão em segunda
instância. O PL chegou a ser vo-
tado e aprovado na manhã de ter-
ça-feira (10) na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado. Segundo ele, há um acor-
do entre deputados e senadores
de priorizar a votação da propos-
ta de emenda constitucional
(PEC) sobre o mesmo tema que
ocorre na Câmara.

“Não vai votar [em plenário].
Esse foi um acordo construído.

O presidente da Câmara [Rodri-
go Maia] estabeleceu um calen-
dário de votação da emenda cons-
titucional.”, disse Alcolumbre na
tarde de terça-feira, ao chegar para
a sessão do Congresso Nacional.
Segundo ele, a PEC não traria
questionamentos judiciais, o que,
em sua opinião, poderia aconte-
cer com o Projeto de Lei.

“Eu sempre falei que através
de Projeto de Lei poderia haver
questionamento judicial em rela-
ção a esse projeto e eu continuo
com a compreensão de que é im-
portante votarmos a Emenda
Constitucional que está tramitan-
do na Câmara. […] O PL vai ser

votado [na CCJ]. Mas o acordo é
votar e aguardar a Proposta de
Emenda Constitucional”.

Como foi aprovado um subs-
titutivo, o texto do PL apreciado
na CCJ do Senado ainda precisa-
rá passar por mais um turno de
votação na CCJ, o que está pre-
visto ocorrer  na quarta-feira (11).
Se aprovado na CCJ e não hou-
ver recurso para o plenário, a
matéria será encaminhada direto
para a análise da Câmara dos
Deputados. No entanto, alguns
partidos podem apresentar recur-
so. Assim, a matéria iria para o
plenário, algo que Alcolumbre
não está disposto a providenci-

ar, ao menos em curto prazo.

Pacote Anticrime
Já o chamado Pacote Anticri-

me, aprovado na CCJ também na
manhã de hoje, será votado no
plenário do Senado na sessão de
amanhã. “Praticamente todos os
senadores concordaram que a
gente pudesse votar na CCJ esse
projeto com o texto votado na
Câmara, para não sofrer alteração
e retornar pra lá. E, diante da con-
ciliação que tenho buscado [...],
o Senado deliberou o projeto e
devemos incluir na pauta de ama-
nhã”, confirmou Alcolumbre.
(Agencia Brasil)

Exportações de carne podem fechar
2019 com resultado recorde

As exportações brasileiras
de carnes bovinas devem fechar
o ano de 2019 com 1,83 milhão
de toneladas embarcadas e re-
ceita de US$ 7,5 bilhões. Se es-
ses números se confirmarem, re-
presentarão um crescimento de
11,3% e 13,3%, de acordo com a
Associação Brasileira das Indús-
trias Exportadoras de Carne
(Abiec), que divulgou os dados
na terça-feira (10), na capital
paulista.

Segundo o balanço da enti-
dade, de janeiro a novembro, as
vendas registraram 1,673 milhão
de toneladas, com avanço de
12,33% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2018. O faturamento
teve crescimento de 12,6% ao
atingir um total de US$ 6,748 bi-
lhões. Em novembro as exporta-

ções chegaram a 179.948 tonela-
das, 13,8% a mais do que o mes-
mo mês de 2018. O faturamento
fechou o mês com US$ 847,544
milhões, o que representa um
crescimento de 36,7%.

De acordo com a Abiec, os
resultados são reflexo do cresci-
mento da demanda chinesa, que
responde por 24,5% do total ex-
portado pelo Brasil. De janeiro a
novembro as exportações para
esse país totalizaram 410.444 to-
neladas, 39,5% a mais do que o
mesmo período do ano passado.
O faturamento cresceu 59,7% ao
chegar a US$ 2,171 bilhões.

“A China é uma operação ex-
tremamente rentável. Com rela-
ção à China nós sempre temos
um contrato pronto, um em pro-
dução, um contêiner embarcan-

do e um já na água. Então isso
se reveste de um ciclo comercial
bastante interessante pelo vo-
lume e demanda. A China hoje é
um grande parceiro brasileiro.
Hoje temos 37 plantas habilita-
das para exportar para a China”,
disse o presidente da Abiec, An-
tônio Jorge Camardelli.

Para o ano de 2020 as esti-
mativas são de que o ritmo de
crescimento se mantenha, puxa-
do pela possível habilitação de
novas plantas para a China e
abertura de novos mercados. A
expectativa é a de que haja cres-
cimento de 13%, alcançando
2,067 milhões de toneladas. O fa-
turamento deve ter um cresci-
mento de 15%, com receita de
US$ 8,5 bilhões.

Com relação aos preços da

carne no mercado interno, Camar-
delli afirmou que apesar do “so-
luço” que houve entre os meses
de outubro, novembro e dezem-
bro foi protagonizado por uma
elevação da demanda de volume
que provocou o desajuste dos
preços, elevando o valor da car-
ne, mas a expectativa é a de que
haja uma acomodação.

“Os preços já sinalizaram
uma diminuição na China. Natu-
ralmente deverá haver uma ade-
quação em relação à matéria-pri-
ma. Então a expectativa que se
tem é da que ainda haja uma
zona cinzenta, usando como re-
ferência o ano novo chinês em
25 de janeiro, e depois deve ha-
ver uma normalização de acordo
com oferta e procura”, disse.
(Agencia Brasil)

Deflagrada  na terça-feira
(10), a Operação Mapa da
Mina,  desdobramento da
Lava Jato, visa averiguar re-
passes que teriam beneficia-
do o empresário Fábio Luis
Lula da Silva, filho do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Segundo o Ministério
Público Federal (MPF), o gru-
po Oi/Telemar transferiu mais
de R$ 132 milhões ao conglo-
merado Gamecorp/Gol, gerido
por Fábio, além de Fernando
Bittar, Kalil Bittar e Jonas Su-
assuna. Os pagamentos teri-
am sido feitos entre 2004 e
2016.

As investigações indicam
que o ex-presidente benefi-
ciou o grupo Oi/Telemar, ga-
rantindo, por meio de atos de
sua competência, que fechas-
se  uma negociação de seu in-
teresse. De acordo com o 
MPF, Lula teria editado o De-
creto nº 6.654/2008 para tor-
nar viável, à concessionária
de telecomunicações, a aqui-
sição da Brasil Telecom.

Em entrevista à imprensa,
membros da força-tarefa da
Operação Lava Jato acrescen-
taram que o ex-ministro José
Dirceu teria praticado tráfico
de influência em favor da Oi/
Telemar. Ele foi titular da Casa
Civil durante o governo Lula.

Segundo o procurador do
MPF Roberson Pozzebon, as
provas que subsidiam as in-
vestigações da Operação
Mapa da Mina foram reunidas
ao longo de, pelo menos, três
fases anteriores da Lava Jato.
Os rastros dos supostos cri-
mes contemplam registros te-
lefônicos, transações bancári-
as obtidas mediante quebra de
sigilo bancário e dados arma-
zenados em ambiente online,
em formato de nuvem.

A operação totaliza 47
mandados de busca e apre-
ensão nos estados de São
Paulo, do Rio de Janeiro, da
Bahia e no Distrito Federal.
Segundo nota do MPF,  “tam-

Operação investiga repasses
que teriam beneficiado filho

de Lula
bém são cumpridos manda-
dos de busca e apreensão
com a finalidade de apurar
indícios de irregularidades no
relacionamento entre o grupo
Gamecorp/Gol com a Vivo/Te-
lefônica, especificamente no
que diz respeito ao projeto
que foi denominado como
Nuvem de Livros”.

“Foi apurada movimenta-
ção da ordem de R$ 40 mi-
lhões entre a Movile Internet
Móvel e a Editora Gol, no pe-
ríodo de 15/01/2014 a 18/01/
2016”, informa a nota.

Advogados de Lula e José
Dirceu se manifestam

Os advogados de Lula
distribuíram nota afirmando
que as referências feitas ao
nome do ex-presidente pela
força-tarefa da Lava Jato “são
totalmente descabidas e refle-
tem a atuação parcial de seus
membros”. Segundo a defe-
sa, o tema que serviu de base
para essas referências “já foi
objeto de ampla investigação
realizada pela Polícia Federal
de São Paulo, que foi conclu-
ída em 16 de abril de 2012,
com a elaboração de relatório
de arquivamento”, sem iden-
tificar a prática de qualquer
crime.

A defesa lembra ainda que
o assunto foi objeto de apu-
ração em inquérito civil pú-
blico,  também arquivado pelo
Ministério Público Federal em
Brasília. “Ou seja, os órgãos
do Estado competentes para
promover a análise e a inves-
tigação do assunto já atua-
ram e concluíram de longa
data que Lula e seus familia-
res não cometeram qualquer
ato ilícito”, diz a nota.

Os advogados do ex-mi-
nistro José Dirceu encaminha-
ram nota argumentando que,
em relação ao ex-ministro, “to-
dos seus recebíveis já foram
objeto de investigações”. “É
mais do mesmo” finaliza o tex-
to. (Agencia Brasil)

STJ manda soltar Pezão, ex-governador
 do Rio preso há um ano

A Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) deter-
minou  na terça-feira (10), por 3
votos a 0, a soltura do ex-gover-
nador do Rio de Janeiro Luiz
Fernando Pezão, que está preso
desde novembro do ano passa-
do no âmbito da Operação Boca
de Lobo, um dos desdobramen-
tos da Lava Jato fluminense. 

A prisão de Pezão fora au-
torizada pelo ministro do STJ
Felix Fischer, quando o político
ainda estava em pleno exercí-
cio do mandato e após a Procu-

radoria-Geral da República
(PGR) acusá-lo de receber mais
de R$ 39 milhões em propina em
um esquema de corrupção ins-
talado entre 2007 e 2015 no go-
verno do Rio.

Agora, os ministros da 
Sexta Turma do STJ entenderam
que não estão mais presentes
as condicionantes para a manu-
tenção da prisão preventiva,
entre as quais a possibilidade
de ele voltar a delinquir ou de
interferir na apuração dos fatos
pelas autoridades.

Em substituição à prisão,
Pezão deverá usar uma torno-
zeleira eletrônica e será obriga-
do a ficar em casa entre as 20h e
as 6h. Ele ainda fica proibido de
deixar o estado do Rio de
Janeiro sem autorização judici-
al e está impedido de ocupar
cargos ou funções públicas
tanto estaduais como munici-
pais. O político também não
pode entrar em contato, de ne-
nhuma maneira, com outros en-
volvidos nos casos em que é
investigado.

O advogado Fábio Mirza,
que representa Pezão, comemo-
rou o habeas corpus  concedi-
do a seu cliente. “Recebo com
alegria. Decisão judicial não se
comenta, se cumpre. Foi corre-
ta”, afirmou Mirza após o julga-
mento. Ele disse, porém, que o
ex-governador não deve deixar
na terça-feira (10) a unidade pri-
sional da Polícia Militar em que
se encontra, uma vez que ainda
é necessário notificar as autori-
dades responsáveis por cumprir
a determinação. (Agencia Brasil)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

VANDERLEI DE SOUZA ASSUMPÇÃO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDOMIRO PEREIRA DE ASSUMPÇÃO E DE MARIA
ZULEIDE DE SOUZA. VIVIANE APARECIDA FELICIANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/04/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDSON JOSÉ FELICIANO E DE SÔNIA APARECIDA
FELICIANO.

ARMANDO CEZAR BUSSIOLI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FERROVIÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE RUBENS BUSSIOLI E DE ALAIDE CANEZIN BASTOS BUSSIOLI. THAIS MARTINS
ALVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (08/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LOURIVAL DE ALMEIDA ALVES E DE SONIA MARTINS ALVES.

JOÃO BATISTA RUFINO BEZERRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDO EM MUCAMBO, CE NO DIA (19/06/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL RODRIGUES BEZERRA E DE MARIA VITAL RUFINO BEZERRA.
CARINE PATRICIA RIBEIRO GONÇALVES, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ELIAS RIBEIRO E DE ROSA MARIA BEZERA.

FRANCISCO RUFINO BEZERRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO
EM MUCAMBO, CE NO DIA (24/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MANOEL RODRIGUES BEZERRA E DE MARIA VITAL RUFINO BEZERRA. MARIA
GOMES SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDA EM MUCAMBO,
CE NO DIA (06/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANASTACIO RODRIGUES SOUSA E DE JOANA GOMES SOUSA.

DOUGLAS DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (18/05/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA E DE MARIA APARECIDA MARIN DE
ALMEIDA. MARIA APARECIDA MELQUIADES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
GERENTE ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA (02/05/1983), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ EDSON MELQUIADES PEREIRA
E DE MARIA ROSILDA PEREIRA.

FELIPE ALVES CIRINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO MANUTENÇÃO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO TOMAZ ALVES CIRINO E DE ANTONIA ALVES CIRINO. CLAY MAIARA
SEIXAS LOURENÇO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE PROCESSO, NASCIDA
EM ITAQUAQUECETUBA, SP NO DIA (08/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROGERIO LOURENÇO E DE ELIANE SEIXAS LOURENÇO.

JOSÉ CÍCERO BARBOSA DA SILVA, ESTADO CIVIL  DIVORCIADO, PROFISSÃO CONFERENTE,
NASCIDO EM PALMEIRA DOS INDIOS, AL NO DIA (13/09/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO NARCISO DA SILVA E DE OLINDINA BARBOSA DE
ARAUJO. MARIA CELMA NUNES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DIARISTA,
NASCIDA EM PRESIDENTE DUTRA, BA NO DIA (20/12/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALNI NUNES DE OLIVEIRA E DE VALDELICE ALVES DE
OLIVEIRA.

FELIPE CLARO COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AR TE FINALISTA, NASCIDO EM
MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (12/02/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MAURO COSTA DOS SANTOS E DE ADENILDE CLARA DOS SANTOS. CAMILA
CIBELE DE LIMA RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ESCRITORIO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/09/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALFREDO CARLOS RODRIGUES E DE BETANIA DE LIMA RODRIGUES.

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

SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DAS 7ª E 8ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 7ª e 8ª Séries da 2ª Emissão da 
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO 
S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, 
são convidados a se reunir em segunda convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada 
em 18 de dezembro de 2019, às 11:00, na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, Cj.215, Itaim Bibi, São Paulo/SP, a 
fi m de, nos termos da Cláusula Oitava do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio das 7ª e 8ª 
Séries da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Aprovar 
a alteração da alínea “(o)” da Cláusula 4.21.3 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, para colocação privada, da 
BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (“Escritura de Emissão”), de modo que o valor limite 
constante do item “v” da referida alínea passe a corresponder a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de 
reais); (b) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos, celebrar todos 
e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários que se façam necessários para implementar a 
deliberação acima. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os titulares dos CRA poderão se fazer representar na 
AGE por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, acompanhado de cópia 
de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a 
representação na AGE a que se refere este edital de convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico 
da Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AGE. 
Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para os seguintes endereços: juridico@
cibrasec.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário: assembleias@pentagonotrustee.
com.br. A AGT será instalada em segunda convocação, nos termos da cláusula 8.8 do Termo de Securitização, com 
qualquer número. Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos titulares 
dos CRI e/ou a não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos atos de 
diligência da Emissora para manutenção do CRI, nos termos previstos nos documentos da operação.

São Paulo, 10 de dezembro de 2019. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

28ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP Edital Citação - Prazo 20 dias. Proc: 1028461-63.2017.8.26.0100 A
Doutora FLAVIA POYARES MIRANDA, Juíza da 28ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, FAZ SABER aoa
reús Presdental Administração de Bens Próprios S/A, Apex Benefícios E Participações Ltda e Marco Antonio
Annunciato Ação: Execução de Título Extrajudicial por parte de USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S/A,
encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, conteste á ação ou apresente resposta e se ndo cont estada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial “nos termos do artigo 257 NCPC “. Afixe-se e Publique-
se o edital. J – 10 e 11/12
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HANGAR JK – BAR, RESTAURANTE E EVENTOS LTDA.
CNPJ/MF sob o nº 09.533.809/0001-53

Por convocação realizada por seu sócio e administrador Arnaldo Moreira Noronha, brasileiro, casado, empresário, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 5.350.333-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 469.742.618-53, e sua sócia
Fracielma Freire De Sá, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº47.040.911-3, inscrita
no CPF/MF sob o nº 052.842.134-40, ficam todos os sócios da sociedade empresária limitada HANGAR JK – BAR,
RESTAURANTE E EVENTOS LTDA,com sede na Cidade de São Paulo,Estado de São Paulo,na Avenida Juscelino
Kubitschek, nº 373, Bairro Itaim Bibi,CEP 04543-010 (com fundos para a Rua Benedito Lapin, nº 124), inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 09.533.809/0001-53,convocados para comparecerem à reunião de sócios, que ocorrerá na sede da so-
ciedade no dia 19/12/19, às 14h em primeira convocação e às 14h30min em segunda convocação, para deliberarem
a seguinte ordem do dia: (i) apuração mensal, com o reinvestimento dos lucros apurados em favor da sociedade, tendo
em vista o necessário investimento para mudança de sede e para outras providências financeiras que limitarão a capaci-
dade da sociedade; (ii) outros assuntos gerais e importantes para a equalização das finanças da sociedade, com cri-
ação de fundo de contingência para despesas previstas para os próximos meses; (iii) outros assuntos contábeis e finan-
ceiros.São Paulo,10 de dezembro de 2019.–Arnaldo Moreira Noronha e Fracielma Freire De Sá K-10e11/12

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL
Fundada em 24.04.1924

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os 48 (quarenta e oito) associados da Federação Paulista de 
Basketball, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA, sito a Rua 
frei Caneca, n° 1407, 4° andar no dia 20 de dezembro  de  2019, às 10:00 horas 
em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta porcento) mais um  
dos associados ; às 11:00 horas em segunda convocação com qualquer número dos 
associados para deliberarem a seguinte  ORDEM DO DIA 1. Eleição da Diretoria e dos 
membros do Conselho Fiscal para o quadriênio de 2020 à 2024. a) As chapas poderão 
serem inscritas até as 19h do dia 16/12/2019 junto a secretaria da Federação Paulista 
de Basketball. b) Nos termos da alínea “d” do artigo 15 do Estatuto Social da Federação 
Paulista de Basketball, há no momento 48 filiados ativos. c) A impugnação deste edital 
poderá ser solicitada até cinco dias antes do pleito eleitoral;

São Paulo, 07 de dezembro  de 2019.
 Enyo Dauro Lepos Correia

 Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0068815-79.2019.8.26.0100 O MM. 
Juiz de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Ferreira da 

 
na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo 

e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, 

Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, 

Cumprimento de sentença (0039848-24.2019.8.26.0100) - Processo principal: 1072987-
52.2016.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível Foro 
Central Cível. Faz Saber a Tribomattec Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 05.217.128/0001-25, na 
pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de  
R$ 46.002,33 (junho/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e 
demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 

de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). 
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, 
independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o 

Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica  
(0023998-27.2019.8.26.0100) - Processo principal: 1024656-05.2017.8.26.0100. A Dra. Ana Lúcia 
Xavier Goldman, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Seung Young 
Lee, CPF 170.990.658-82, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida 
por Kanetextil Comércio de Tecidos Ltda. EPP contra Confecções Cor Verde Eireli, foi instaurado 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Confecções Cor Verde Eireli,  
CNPJ 24.336.308/0001-70, objetivando integrar seu sócio Seung Young Lee, CPF 170.990.658-82, no 
polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito 
em litígio. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1101879-68.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SFERAENG ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.563.488/0001-53, com
endereço à Avenida Higienópolis, 663, apto. 181, Higienópolis, CEP 00123-800, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Herbert Tomazella Zacatei. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J – 10 e 11/12

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1033757-87.2018.8.26.0114 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Duplicata Exequente: Rocha Pan Indústria e Comércio Ltda. Executado: Adriano Andrade
Feitoza Pereira EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033757-87.2018.8.26.0114
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriel
Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ADRIANO ANDRADE FEITOZA PEREIRA, que
Rocha Pan Indústria e Comércio Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
receber a quantia de R$ 2.740,32, referente ao não pagamento da duplicata. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Campinas, aos 12 de novembro de 2019. 10 e 11/12

Pedido de Usucapião Especial (Artigo 1.240 do C.C.B) Artigo 183 da CF, e Artigo 9º do EC. O Ilustríssimo
Senhor Doutor – Escrivão Chefe do Sexto Cartório de Registro de imóveis da Capital, Faz saber a Senhora
Maria Silva Santos, Manoel Niigro Vidal, e sua esposa Pilar Garcia Vidal, João Correa, Geraldo Anézio da
Silva, Jose Neves do Couto, e seus cônjuges, na pessoa de seus demais herdeiros e sucessores bem como
os ausentes, incertos e eventuais interessados que a Senhora Francisca Bezerra de Lima, requereu o
presente pedido de Usucapião, tendo por objeto o declaração de domínio através da prescrição aquisitiva da
casa e respectivo terreno, situado á travessa Folha de Prata nº 04 – Jardim Paraguassú com área de 12,00
mts2. Confrontando com quem de direito, inserida em contribuinte municipal remanescente de área maior nº
149.334.01763, alegando que a posse é mansa e pacífica há mais de vinte anos. Estando em termos, foi
determinado a citação por edital dos supra mencionados, iniciando-se prazo para contestação nos 15 dias
subsequentes a fluir após 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os
fatos alegados. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. 10 e 11/12

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0027141-12.2019.8.26.0007. O Dr. Celso Maziteli Neto,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/SP. Faz Saber a REGINALDO GOMES DA
SILVA (RG nº 35.883.316-7 e CPF/MF nº 26.487.339.814) que SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO
PAPEL, PAPELÃO E COR TIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO-SEPACO, lhe ajuizou uma AÇÃO DE
COBRANÇA ora em face de Cumprimento de Sentença, referente Prestação de Serviços Médicos e
Hospitalares em 23 de agosto de 2012. Encontra-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua Intimação por Edital, para que efetue o pagamento do débito de R$ 3.662,64, devidamente corrigido, no
prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-o de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa
de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV.
O devedor executado poderá apresentar impugnação, no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para
o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26/11/19. 10 e 11/12

Imobel Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 53.595.260/0001-13

Aviso aos Acionistas
Acham-se a disposição dos acionistas, na sede da companhia, 
Rua Octávio Zampirollo, 270 A, SP/SP, os documentos, a que 
se referem o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018. A Diretoria.
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EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012512-27.2016.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DAYANE MARIA MENDONÇA, RG
430824099, CPF 330.710.798-42, que por parte de Colegio Forth S/s Ltda, lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível objetivando a cobrança da importância de R$ 4.619,07 referente a prestação de
serviços educacionais, uma vez que a requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas dos meses de
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2012
no valor de R$ 4.349,07, bem como, do material didático vencido no mês de março de 2012 no valor de R$
270,00. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019. 10 e 11/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO Nº 
0019261-84.2019.8.26.0001 A MMª.Juiza de Direito da 6ªVara 
Cível,do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. 
Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a RITA RAQUEL FONSECA,Brasileira,RG 15101160-
6, CPF 053.468.928-00 e NOVA GLOBAL ELEVADORES 
LTDA EPP, CNPJ 03.386.132/0001-91, que por este Juízo 
tramita de o Cumprimento de Sentença acima mencionado 
movido por ESDRAS SOARES VEIGA, oriundo da ação 
monitória n. 1003291-26.2016.8.26.0100 que tramitou perante 
este Juízo. Encontrando-se os executados 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$ 103.127,44 
(atualizado até setembro/2019), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2019.            [11,12] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1009532-11.2019.8.26.0100. O 
Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito da 30ª Vara 
Cível Central/SP, Faz Saber a Hassan Nasser CPF 
233.734.258- 16, que Hussein Maarouf Zein Eddine ajuizou 
ação de execução, para cobrança de R$ 367.694,50 
(fev/2019), referente ao contrato particular de mútuo assinado. 
Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito 
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade 
ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo 
em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição 
de mandado de penhora e avaliação para praceamento de 
tantos bens quantos bastem para garantia da execução, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei.                           [11,12] 

Savona Empreendimento Imobiliário – SPE – Ltda.
CNPJ 08.284.746/0001-86 - NIRE 35.220.854.466

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 26.11.2019, às 10 horas, na sede social, 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. A redução do capital social em R$ 337.037,00, sendo R$ 
37.037,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 300.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o 
cancelamento de 337.037,00 quotas do Capital Social com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 168.519 
quotas de propriedade da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, e 168.518 
quotas de propriedade da sócia Niss Incorporações e Participações Ltda., as quais receberão, na proporção 
das respectivas participações, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das 
quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 357.530,00 para R$ 20.493,00. 2. Autorizar os administradores 
a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 26.11.2019. Sócios: Cyrela 
Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum - Procuradora, Niss Incorporações e Participações Ltda - Nissim Asslan Kalili - Administrador

SKR Consultoria Imobiliária Ltda. - CNPJ/MF Nº 30.126.579/0001-02 - NIRE 352 352 22479
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, Hora e Local. 10.12.2019, às 10 horas, na sede, Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 456, 12º andar, Conjun-
to 1202 - Parte, São Paulo/SP. Convocação. Dispensada. Presença: totalidade do capital social. Mesa. Presidente: 
Silvio Kozuchowicz, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital 
social em R$ 626.804,00, considerados excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 626.804 quotas, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia SK Realty Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda, a qual receberá, com a anuência da sócia SKR Engenharia Ltda., em moeda corrente do país, o valor das 
quotas canceladas a título de capital excessivo. 2. Desta forma, o capital social passará de R$ 636.804,00 para R$ 
10.000,00 dividido em 10.000 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. 
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.12.2019. Mesa: Sócios: SK Realty Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Silvio Kozuchowicz, Miguel Maia Mickelberg, SKR Engenharia Ltda. Silvio Kozuchowicz - Administrador.

Confidence Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 04.913.129/0001-41 - NIRE 35300199979

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 30.04.2019
Aos 30/04/19, às 11 hs, na sede social. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente: Ana Cristina 
Ramos Tena. Secretário: César de Souza Garcia. Deliberações: Após os esclarecimentos de que os documentos 
publicados no “DOESP” e no jornal “Valor Econômico”, ambos em edição de 29/03/19; 2. Do lucro líquido do exercício 
findo em 31/12/2018 no montante de R$15.072.400,00, teve a seguinte destinação: - Reserva Legal - R$ 753.620,00; 
- Reserva Especiais de Lucros - Outras - R$ 14.318.780,00; Total: R$ 15.072.400,00. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 30/04/19. Jucesp nº 502.334/19-8 em 19/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

N.O.T.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Por Ações realizada em 13/09/19
Aos 13/09/19, às 09:45 hs, na sede, com a totalidade dos Fundadores. Mesa: Sueli de Fátima Ferretti - Presidente; Cleber Faria Fernandes - Secretário. Deliberações: (a) Constituir a Companhia; (b) fixar o capital 
social da Companhia em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. 
(c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta 
assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2020, os quais 
tomam posse na presente data, conforme termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, CPF/MF nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora. 
Cleber Faria Fernandes, CPF/MF nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido condenados 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13/09/19. Estatuto Social - Capítulo I - Da 
Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A N.O.T.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais 
que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º- A companhia tem sede e foro em SP/SP, na Rua Pamplona n° 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação 
da diretoria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º -A Sociedade terá prazo indeterminado de 
duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - O capital social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 integralizados e o restante 
a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. § 1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os 
acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia 
poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares 
em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo S6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que 
os interesses sociais o exigirem. § 1º - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º - As 
deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não 
computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º - A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros, todos com 
a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus 
cargos, até a posse dos novos eleitos. § 1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º - A investidura dos diretores nos cargos 
far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º - No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado 
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º - A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os 
atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer 
os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo 
garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º - A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no 
artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em 
relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, 
fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º - Compete à diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo 
V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 (cinco) membros 
efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. § Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI 
- Disposições Gerais - Artigo 13º - O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará 
um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo 14º - Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da 
diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 15º - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital 
social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º - A Sociedade distribuirá, como dividendo 
obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo Décimo Oitavo 
- Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-
A - OAB/RJ 19.553. Jucesp sob o NIRE nº 3530054195-2 em 23/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IPÊ Guapeba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“IPÊ Guapeba”)
CNPJ/MF nº 27.308.056/0001-64 - NIRE 35.230.456.29-3

Ata de Reunião de Sócios 
1. Data, Hora e Local: Em 05 de dezembro de 2019, às 10h00min., na sede da Sociedade, localizada na Capital do Estado 
de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, CEP 054170-001. 2. Composição da Mesa: Presidente: 
Thiago Carvalho Machado da Costa. Secretário: Ricardo Duarte Lopes. 3. Convocação: Sócios representando a totalidade 
do capital social, sendo dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. 4. 
Pre sentes: REC RESI II Participações S.A., sociedade por ações com capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, CEP 04543-000, inscrita na JU-
CESP sob o NIRE 35.300.493.338, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.807.597/0001-50, neste ato devidamente representada 
por seus diretores, Jefferson Baptista Tagliapietra, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 6.611.288-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 103.944.718.348-17 e Thiago Carvalho Machado da Costa, brasileiro, 
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.616.539-8-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 091.440.297-
80, ambos residentes e domiciliados em São Paulo (“REC RESI”); e Nortis Incorporadora e Construtora Ltda., sociedade 
limitada, com sede na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05417-001, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 26.109.297/0001-11, inscrita na JUCESP sob NIRE 35.230.073.459, neste ato representada por seu diretor, Carlos 
Eduardo Terepins, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312-1 SSP/SP e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF) sob nº 771.861.508-10, com endereço em São Paulo, na 
Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05417-001 (“NORTIS”). 5. Ordem do Dia: Exame e 

da IPÊ GUAPEBA (“Ata”). 6. Deliberações: Em vista da Ordem do Dia, os sócios presentes deliberaram, por unanimidade 
(i) aumento do capital social da IPÊ GUAPEBA por 

IPÊ GUAPEBA a título de Adiantamento para Futuro Aumento 
de Capital (AFAC); e a (ii) posterior redução de capital social em R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), julgado 

social da IPÊ GUAPEBA
7. Encerramento: Nada mais haven-

e, tendo sido lida, foi aprovada e assinada pelos presentes seguindo para posterior publicação nos termos do artigo 1.084, 
§1º da Lei 10.406/02. São Paulo, 05 de dezembro de 2019. Thiago Carvalho Machado da Costa - Presidente, Ricardo 
Duarte Lopes - Secretário. Sócios: REC RESI II Participações S.A.. Neste ato representada por Jefferson Baptista 
Taglia pie tra e Thiago Carvalho Machado da Costa, Nortis Incorporadora e Construtora Ltda., Neste ato representada 
por Carlos Eduardo Terepins.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
BANCO CITIBANK S.A., Sociedade Anônima com endereço à Avenida Paulista, 1.111, 
2º andar, parte, Bela Vista, CEP 01311-920, inscrita no CNPJ sob nº 33.479.023/0001-80, 
NIRE 35.300.028.716, declara que foram extraviadas as duas vias originais da Ata de Reunião 
da Diretoria realizada em 08/01/2002, registrada na JUCESP sob nº 13.338/02-0 em 
18/01/2002, que deliberou sobre abertura do Posto de Atendimento Bancário (PAB) localizado 
à Rua Padre João Manoel, 923 – 5º andar, parte, na cidade e Estado de São Paulo.
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COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

LICITAÇÃO 008/19 - MODO DE DISPUTA FECHADA - PROCESSO SEI Nº 7610.2019/0001545-0
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 
OBRAS DE CONTENÇÃO VISANDO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO GEOTÉCNICA E 
ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREAS DE RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE MUROS DE 
ARRIMO DE CONCRETO ARMADO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, URBANIZAÇÃO E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM 
ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DATA DE ABERTURA: 08 DE JANEIRO DE 2020 - 10h30. Local para retirada do Edital: 
O CD-R contendo o Edital e seus anexos poderá ser retirado na COPEL - Rua Líbero Badaró 
nº 504, 12º andar - sala 122, São Paulo, Centro - Capital, no horário das 9h às 16h30, mediante 
a entrega de 01 (um) CD-R sem uso. - O Edital ainda poderá ser consultado por meio dos sites: 
http://www.cohab.sp.gov.br/ e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/ sem prejuízo da 
retirada do material completo em CD-R no endereço acima.

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010200-12.2015.8.26.0006/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito  
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Queiroz do Prado, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ANA CAROLINA SANTOS DE CASTRO, Brasileira, Estudante, RG 33604354-5, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Edifício Columbia. 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, por edital, DA PENHORA 
realizada sobre o seguinte imóvel: imóvel: um apartamento nº 72, tipo B, localizado no 7º andar, do Edifício Colúmbia, situado na Rua 
Rodovalho Júnior, nº 44, no 3º Subdistrito Penha de França, contendo a área privativa de 67,294m2 a área comum de 79,7793m2 
nesta já incluído o direito ao uso de duas vagas de garagem, encerrando a área total de 147,0773m2. Contribuinte nº.061.047.0083-7. 

brasileira, nascida em 20/12/1983, RG.33.604.354-5 SSP/SP, a qual foi nomeada depositaria, a não pode abrir mão do bem 
depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequência do descumprimento das obrigações inerentes, nos 

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 a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

Cyrela Niss Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 35.221.631.321 - CNPJ 09.036.916/0001-76

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora e 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: 1. A redução do capital social em R$ 687.785,00, sendo R$ 
209.785,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 478.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o 
cancelamento de 687.785 quotas do Capital Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 515.839 quotas 
do Capital Social de propriedade da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, e 171.946 
quotas do Capital Social  de propriedade da Niss Incorporações e Participações Ltda, o valor das quotas 
canceladas a título de capital excessivo será restituído às Quotistas em moeda corrente nacional, passando o capital 
social de R$ 3.455.924,00 para R$ 2.768.139,00 dividido em 2.768.139 quotas. 2. Autorizar os administradores a 
assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 26.11.2019. Sócios: Cyrela Brazil 
Realty S/A Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg - Diretor, p.p. Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum - Procuradora. Niss Incorporações e Participações Ltda - Nissim Asslan Kalili - Administrador

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1029162-24.2017.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza 
Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Fernando Honório 
Guimarães Alves Barnabé, CPF 853.015.231-04, que Bm&Fbovespa Supervisão de Mercados - 
BSM, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a ré ao pagamento  
R$ 60.830,65 (atualizado desde a data do vencimento da obrigação 15.02.2017 até março/2017), bem 
como a custas, honorários e demais cominações, referente a multa aplicada em regular Processo 
Administrativo (PAD n° 24/2015), no qual foi apurada infração às regras do mercado de valores 
mobiliários cometida pelo Réu. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por 

ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras 

e publicado. São Paulo, 05 de dezembro de 2019.                               B 11 e 12/12
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Flemings Restaurantes do Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 22.516.146/0001-27 – NIRE 35.229.219.381

Ata de Reunião de Sócios
Às 10:00 horas, do dia 01/11/2019, dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da 
Lei nº 10.406/02, reuniram-se na sede social, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 4º andar, parte, São 
Paulo-SP, os sócios representando a totalidade do capital social da Flemings Restaurantes do Brasil Ltda., CNPJ/
MF nº 22.516.146/0001-27 e NIRE 35.2.2921938.1, (“Sociedade”), a saber: a) BPG Participações Ltda., CNPJ/MF nº 
22.056.133/0001-12 e NIRE 35.2.2907015.8, representada neste ato na forma de seu contrato social, por seus admi-
nistradores, Peter Byrd Rodenbeck, RG nº 02.541.460-8 IFP/RJ, CPF/MF nº 000.984.264-00, e Mauro Guardabassi 
Martins, RG nº 8.470.887-6 SSP/SP, CPF/MF nº 040.383.078-83, (doravante denominada simplesmente “BPG”); b) 
Bloom Participações Ltda., CNPJ/MF nº 18.598.507/0001-54 e NIRE 35.2.2776516.7, representada neste ato por sua 
administradora, Adriana Aparecida Guedes Cavalcanti Alves, RG nº 23.484.781-5 SSP/SP, CPF/MF nº 205.324.798-
31, (doravante denominada simplesmente “Bloom”); c) Jean Paul Maroun, RG nº 58.653.117-8 SSP/SP, CPF/MF nº 
058.335.627-32, (doravante denominado simplesmente “Jean Paul”); e d) Roseli Miranda, RG nº 16.609.609-X SSP/SP, 
CPF/MF nº 100.285.648-55, (doravante denominada simplesmente “Roseli” e, em conjunto com BPG, Bloom e Jean Paul, 
simplesmente, “Sócios”); e, Considerando que por diversas razões econômicas, empresariais e de outras naturezas, as 
atividades desenvolvidas pela Sociedade enfrentam concorrência direta e cada vez mais acirrada de empresas do setor de 
bares e restaurantes, que buscam desenvolver e/ou ampliar suas atividades nesse mercado; Considerando a crescente 
competitividade desse mercado e a consequente preocupação dos Sócios quanto à necessidade de novos investimentos 
na Sociedade, para preservar seu market share; Considerando que os princípios básicos que norteiam a definição da 
estratégia de investimentos dos Sócios, em seus diversos segmentos empresariais, exigem a antecipação de decisões 
em relação às previsões de alteração no comportamento do mercado e/ou de suas relações comerciais com terceiros; 
Considerando o desinteresse do sócio Jean Paul em realizar novos investimentos na Sociedade, optando por se retirar 
da mesma, para desenvolver seus próprios projetos e negócios, individualmente; e Considerando que os Sócios desejam 
reduzir o capital da Sociedade, por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto social; Resolvem os Sócios, de comum 
acordo, deliberar sobre a redução do capital social, de acordo com os seguintes termos e condições, que mutuamente 
outorgam e aceitam, a saber: I. Do objeto desta reunião de Sócios: I.1. É objeto desta reunião de sócios a deliberação 
acerca das medidas necessárias para a redução do capital social da Sociedade, por este apresentar-se excessivo em 
relação ao seu objeto social. II. Das Justificativas para a adoção das deliberações: II.1. Os sócios sempre proveram a 
Sociedade com os recursos necessários ao regular exercício de suas atividades, mediante a integralização de seu capital 
social, persistindo a intenção dos mesmos em preservar a saúde patrimonial da Sociedade. II.2. Ponderam os Sócios que 
o artigo 1.082, inciso II, da Lei nº 10.406/02, prevê a possibilidade de redução do capital social, se excessivo em relação 
ao objeto da sociedade. II.3. Considerando o desinteresse do sócio Jean Paul em manter seu investimento na Sociedade 
e do excesso do capital em relação ao objeto social, discutiu-se a alternativa da redução do capital social da Sociedade, no 
montante de R$ 75.000,00, mediante o cancelamento de quotas de emissão da Sociedade. III. Das Conclusões sobre as 
Justificativas: III.1. Em face das ponderações acima, os Sócios discutiram sobre as perspectivas para o futuro desenvol-
vimento das atividades sociais da Sociedade. E ao cabo destes debates, concluíram pela conveniência e oportunidade de 
se implementar a redução da participação do sócio Jean Paul do capital social, uma vez que ele não deseja manter seu 
investimento, viabilizando assim a continuidade da condução dos negócios da Sociedade pelos Sócios remanescentes. 
III.2. Por estas circunstancias, deliberou-se propor a redução desproporcional do capital social da Sociedade no montante 
de R$75.000,00, mediante o cancelamento de 75.000 quotas de emissão da Sociedade. IV. Das Deliberações: IV.1. Após 
os necessários debates sobre as opções de procedimentos disponíveis, deliberaram os Sócios, por unanimidade de votos, 
o seguinte: (i) aprovar e autorizar, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei nº 10.406/02, a redução do capital social, no valor 
de R$75.000,00. Após o decurso do prazo previsto no artigo 1.084, § 1º, da Lei 10.406/02, o montante da redução de 
capital será pago nos termos do disposto em documento próprio assinado pelas partes; e (ii) aprovar, por conseguinte, o 
cancelamento de 75.000 quotas representativas do capital social da Sociedade, de valor nominal de R$1,00 cada uma, 
passando o capital social a ser representado por 27.474.863 quotas, distribuídas entre os Sócios da seguinte forma:
Sócio Quotas Valor R$
BPG Participações Ltda. 21.959.965 21.959.965,00
Bloom Participações Ltda. 5.489.898 5.489.898,00
Roseli Miranda 25.000 25.000,00
Total 27.474.863 27.474.863,00
IV.2. Após o decurso do prazo de manifestação dos credores, previsto no artigo 1.084, § 1º, do Código Civil, a presente ata 
será levada a registro, juntamente com a respectiva alteração de contrato social, implementando a redução de capital aqui 
deliberada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata, ficando expressamente 
autorizada sua publicação, em forma de extrato, para subsequente registro. São Paulo, 01/11/2019. BPG Participações 
Ltda. Peter B. Rodenbeck/Mauro G. Martins; Bloom Participações Ltda. Adriana A. G. Cavalcanti Alves; Jean Paul 
Maroun; e Roseli Miranda.

Companhia Metrô Norte
NIRE 35300324382 - CNPJ no 07.486.185/0001-35

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2019, às 10:30 horas, na sede
social da Companhia Metrô Norte (“Companhia”), localizada na Cidade do São Paulo, Estado do
São Paulo, na Avenida Doutor Antonio Maria Laet, s/n, Parada Inglesa, CEP 02240-000. 2. Presen-
ça: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro
de Presença de Acionistas, conforme disposto no Anexo I. 3. Convocação: Dispensada a convoca-
ção, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no artigo 124, pará-
grafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”). 4. Mesa: A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Bruno Sampaio Greve, e pelo Secretá-
rio, o Sr. Rafael Mazzini Coelho Teixeira. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes
matérias: 5.1 a redução do capital social para restituição aos acionistas; 5.2 a autorização para que
o valor correspondente à restituição do capital seja efetuado em moeda corrente da República Fe-
derativa do Brasil (“Brasil”) ou em bens para com os acionistas; 5.3 a consignação de que o conse-
lho fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer
quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedade por Ações; 5.4 a con-
signação de que a eficácia da deliberação de redução do capital social da Companhia e restituição
de parte do capital social aos acionistas ficará condicionada ao cumprimento de determinadas con-
dições; e 5.5 sujeita à aprovação das matérias constantes dos itens acima, da ordem do dia, a auto-
rização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias à efetivação das
matérias ora deliberadas. 6. Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do
dia, os acionistas da Companhia aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: 6.1 reduzir
o capital social da Companhia excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedades por Ações,
de R$465.031.724,89 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, trinta e um mil, setecentos e vinte
e quatro reais e oitenta e nove centavos) totalmente subscrito e parcialmente integralizado, para o
valor de até R$ 56.031.724,89 (cinquenta e seis milhões, trinta e um mil, setecentos e vinte e quatro
reais e oitenta e nove centavos), configurando uma redução de até R$ 409.000.000,00 (quatrocen-
tos e nove milhões de reais), a qual poderá ser efetuada de maneira diferida com deliberações dos
acionistas da Companhia, mediante a restituição de capital aos acionistas da Companhia, proporci-
onalmente, a suas participações acionárias, e sem o cancelamento de quaisquer ações representa-
tivas do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o
percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. 6.2 autorizar que o valor
correspondente à restituição do capital seja efetuada em moeda corrente do Brasil, direitos ou em
bens da Companhia para com os acionistas. 6.3 consignar que o Conselho Fiscal da Companhia
não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução delibera-
da, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedade por Ações. 6.4 registrar que a eficácia da delibe-
ração de redução do capital social da Companhia e restituição de parte do capital social aos acio-
nistas fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata
antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em face do
disposto no artigo 174 da Lei da Sociedade por Ações; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores
quirografários oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do paga-
mento e/ou depósito judicial, em face do disposto no 174 da Lei da Sociedade por Ações; e (iii)
após o prazo para oposição aos credores ou pagamento e/ou depósito judicial aos credores, nos
termos do item 6.4 acima, deliberação em assembleia geral extraordinária da Companhia homolo-
gando a presente redução de capital social da Companhia, bem como prazo e forma de restituição
do capital aos acionistas (a qual poderá ser realizada em dinheiro, direitos ou em bens de
titularidade da Companhia) (“Assembleia de Homologação”). A Assembleia de Homologação po-
derá cancelar a redução de capital, bem como homologar total ou parcialmente a redução de capital
ora deliberada (e, em caso de homologação parcial da redução de capital, a Assembleia de Homo-
logação poderá inclusive delegar poderes para assembleia subsequente homologar o restante da
redução de capital) e tomar as demais medidas necessárias para alteração do estatuto social da
Companhia. 6.5 autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à
efetivação das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi au-
torizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da
Lei das Sociedades por Ações e depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. A
presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 02 de outubro de 2019. Bruno
Sampaio Greve - Presidente; Rafael Mazzini Coelho Teixeira - Secretário.

REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES VII S.A.
NIRE 35300495586 - CNPJ no 26.128.424/0001-20

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da
REC 2016 Empreendimentos e Participações VII S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, Vila Nova Conceição,
CEP 04543-000. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assina-
turas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, conforme disposto no Anexo I. 3. Convocação:
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto
no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”). 4. Mesa: A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Bruno Sampaio Greve, e
pelo Secretário, Sr. Rafael Mazzini Coelho Teixeira. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre as se-
guintes matérias:  5.1 a redução do capital social para restituição aos acionistas; 5.2 a autorização para
que o valor correspondente à restituição do capital seja efetuado em bens e em moeda corrente da Re-
pública Federativa do Brasil (“Brasil”) para os acionistas; 5.3 sujeita à aprovação da matéria constante
do item 5.1 da ordem do dia, a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 5.4
a consignação de que o conselho fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não ha-
vendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedade
por Ações; e 5.5 sujeita à aprovação das matérias constantes dos itens acima, da ordem do dia, a auto-
rização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias à efetivação das maté-
rias ora deliberadas. 6. Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os
acionistas da Companhia aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: 6.1 reduzir o capital
social da Companhia excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedades por Ações, de R$
227.572.744,00 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta
e quatro reais) totalmente subscrito e integralizado, para o valor de R$ 8.027.470,24 (oito milhões, vinte
e sete mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), configurando uma redução de R$
219.545.273,76 (duzentos e dezenove milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e
três reais e setenta e seis centavos) o qual será efetuado mediante a restituição de capital aos acionis-
tas da Companhia, proporcionalmente, e sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do
capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual de
participação dos acionistas no capital social da Companhia. 6.2 autorizar que o valor correspondente à
restituição do capital seja efetuado mediante transferência e restituição dos valores correspondentes a
cada acionista, da seguinte maneira: 6.2.1 transferência da totalidade das 253.882.053 (duzentas e
cinquenta e três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil e cinquenta e três) ações ordinárias detidas pela
Companhia na Companhia Metrô Norte, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo, localizada na Avenida Doutor Antonio Maria Laet, s/n, Parada Inglesa, CEP
02240-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/
ME”) sob o nº 07.486.185/0001-35 e com inscrição perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob o nº 35.300.324.382 (“Ações CMN”), ao acionista HSI V Real Estate Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob n°
21.598.815/0001-94 (“HSI V FIP”), considerando que a entrega das Ações CMN será realizada de acor-
do com seu valor patrimonial, qual seja, R$ 208.335.466,12 (duzentos e oito milhões, trezentos e trinta e
cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e doze centavos); 6.2.2 transferência da totalidade das
6.129.391 (seis milhões, cento e vinte e nove mil, trezentas e noventa e uma) ações ordinárias detidas
pela Companhia na REC 2016 Empreendimentos e Participações VI S.A., sociedade por ações, com
sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, localizada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 26.128.415/0001-39 e com inscrição perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº
35.3.0049590-0 (“Ações REC 2016 VI”) ao acionista HSI V FIP, considerando que a entrega das Ações
REC 2016 VI será realizada de acordo com seu valor patrimonial, qual seja, R$ 11.209.807,64 (onze
milhões, duzentos e nove mil, oitocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos). 6.3 como
consequência da redução do capital social da Companhia deliberado acima, o Artigo 5º do Estatuto So-
cial da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ R$ 8.027.470,24 (oito milhões, vinte e
sete mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), dividido em 8.027.470 (oito milhões,
vinte e sete mil, quatrocentos e setenta) ações, sendo todas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.” 6.4 consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício,
não havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173 da Lei da Soci-
edade por Ações. 6.5 registrar que a eficácia da deliberação de redução do capital social da Companhia
e restituição de parte do capital social aos acionistas fica condicionada ao cumprimento das seguintes
condições:  (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo, em face do disposto no artigo 174 da Lei da Sociedade por Ações; e (ii) decurso
do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresen-
tada pelos credores quirografários oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante
a prova do pagamento e/ou depósito judicial, em face do disposto no 174 da Lei da Sociedade por
Ações. 6.6 autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das
deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura
da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por
Ações e depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. A presente ata é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 02 de outubro de 2019. Bruno Sampaio Greve - Presidente,
Rafael Mazzini Coelho Teixeira - Secretário.
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 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1. Local Data e Hora: Realizada em 11/10/2019, às 11h, na sede social da Highline
do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicação S.A. (“Companhia”), localizada em São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho , n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, cjto.
41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01407-200. 2. Convocação e Presença: Dispensada
a publicação de edital de convocação, nos termos do §4.º do artigo 124, da Lei n.º 6.404,
de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo  em vista a
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assina-
tura aposta no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: A assembleia
geral foi presidida pelo Sr. André Franco Sales e secretariado pelo Sr. Fernado Diez
Viott. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, dis-
cutir e votar a respeito da Seguinte ordem do dia: (i) o aumento do capital social da
Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal; e (ii) a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia.
5. Deliberações: Após exame da matéria constante da ordem do dia, os acionistas da
Companhia deliberaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. 
Registrar que a ata a que se refere a presente assembleia geral será lavradana forma
de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1.º do artigo 130 da Lei das Socie-
dades por Ações. 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos atuais
R$ 209.608.500,71 para R$ 244.608.500,71 um aumento, portanto, no valor total de R$
35.000.000,00, mediante a emissão de 19.448.106 novas ações ordinárias, nominativas

termos do art. 170, §1º, I, da Lei das Sociedades por Ações, integralmente destinado
à conta de capital social da Companhia. 5.2.1. As novas ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal ora emitidas pela Companhia são totalmente subscritas neste
ato pelo acionistas Pátria Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, fundo de investimento em participações inscrito no CNPJ/MF sob o nº
11.512.690/0001-84 (“Pátria”), e serão integralizadas pelo subscritor nos termos do bo-
letim de subscrição que integra esta ata. Os demais acionistas da Companhia, Fernando
Diez Viotti e Sergio Bekeierman, os quais estão presentes à assembleia geral, de forma
irrevogável e irretratável, consentem e concordam com a subscrição e integralização
da totalidade das novas ações ordinárias, nominativas e concordam com a subscição
e integralização da totalidade das novas ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal ora emitidas pelo Pátria, renunciando, expressamente,  da forma irrevogável e
irretratável, a todos e quaisquer direitos de preferência que porventura lhes assiste em
razão da emissão das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ora aprovada.
5.3. Em decorrência do aumento de capital ora aprovado, nos termos do item 5.2 acima,
aprovam a alteração do caput do Artigo 4º do Estado Social Companhia, que passa a
vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social da Companhia é de
R$ 244.608.500,71, dividido em 153.122.106 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, totalmente subscrito e parcialmente integralizado”. 5.4. Autorizar os adminis-
tração da Companhia e tomarem todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir
as deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem limitações, assinar todos e quaisquer
documentos e proceder a todos os registros e averbações nos órgãos públicos e priva-

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrado a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma
de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes
assinada. São Paulo, 11/10/2019. Mesa: Sr. André Franco Sales - Presidente; e Sr. Fer-
nando Diez Viotti - Secretário. Acionista Presente: Pátria Infraestrutura - Fundo de Inves-
timento em Participações Multiestratégia, Fernando Diez Viotti e Serigio Bekeierman.
JUCESP nº 610.369/19-2 em 27/11/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.  
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Companhia Müller de Bebidas 
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar, em 1ª 
convocação, no dia 23/12/2019, às 11 horas, na sede da Companhia, situada no Município de Pirassununga/SP, na 
Estrada Municipal PNG 349, Chácara Taboão, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: “atualizar o valor do 
capital social da Companhia em cumprimento ao disposto na Decisão Arbitral proferida pelo Centro de Arbitragem 
e Mediação da Câmara de Comércio Brasil - Canadá, no âmbito do Procedimento Arbitral nº 16/2013/SEC4”. Ricardo 
Gonçalves - Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Pirassununga, 10/12/2019.                 (11,12,13)

Companhia Müller de Bebidas 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Processo Digital nº: 1013437-48.2015.8.26.0008 Classe: Assunto: Interpelação
- Inadimplemento Requerente: Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda Requerido: Marcelo Silverio
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013437-48.2015.8.26.0008 O MM.
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Rubens Pedreiro
Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCELO SILVERIO, Brasileiro, Solteiro, RG 24.974.659-1, CPF
185.105.258-54, que lhe foi proposta uma ação de Interpelação por parte de Central Park Empreendimentos
Imobiliários Ltda, alegando em síntese que é legítima proprietária de um lote de terra, devidamente registrado
sob a matrícula nº. 112.737 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cotia-SP. Por instrumento
particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes em 04/07/2011, a notificante comprometeu-
se a vender e a parte notificada, por sua vez, comprometeu-se a comprar o lote de Terra localizado em Cotia.
Conforme restou pactuado, o preço ajustado, no importe de R$ 53.640,00, seria pago em 180 parcelas
mensais e sucessivas no valor inicial de R$ 298,00, com correção e juros estabelecidos no contrato, vencendo-
se a primeira parcela em 04/08/2011 e as demais no mesmo dia nos meses subsequentes. Mesmo se declarando
justo e contratado com a notificante, a parte requerida não cuidou em dar cumprimento ao que fora pactuado,
estando atualmente inadimplente com as parcelas de números 033/180 a 049/180, vencidas entre 04/04/2014
a 04/08/2015. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e que após a fluência
do prazo do presente edital e decorrido o prazo de 48 horas, os autos serão entregues ao notificante nos
termos do art. 872 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2019. 10, 11 e 12/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0027562-
77.2019.8.26.0564 - 245/2018 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços Exequente:
Fefisa Centro Educacional João Ramalho Ltda Executado: Bruno Daniel Castellan Cardoso EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027562-77.2019.8.26.0564 - 245/2018 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Est ado de São Paulo, Dr(a). Mauricio
Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO DANIEL CASTELLAN CARDOSO, RG
33.616.908-5/S, CPF 341.067.498-58, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Fefisa Centro Educacional João Ramalho 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$ 14.960,51 (catorze mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), 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 Bernardo do Campo, aos 21 de novembro de 2019. 10 e 11/12

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0014742-60.2010.8.26.0008 Classe: Assunto: Reintegração /
Manutenção de Posse - Posse Requerente: Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil Requerido:
Espólio de Fernando de Souza Melo EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014742-
60.2010.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de
São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDRÉ LUÍS DE
MELO, CPF: 224.039.648-24 e FERNANDA DE CÁSSIA MELO – CPF: 272.998.768-17, que lhe foi proposta
uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Santander Leasing S.A Arrendamento
Mercantil, alegando em síntese: O requerente adquiriu Um Autómovel, Marca Fiat, Modelo Palio WK Adventure,
cor Prata, ano de fabricação 2009, placa EJC3068, chassi 9BD17309T94269082. Encontrando-se os réus 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 uteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveís, 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 22 de outubro de 2019. 10 e 11/12

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011232-18.2016.8.26.0006 Classe: Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A Requerida: Gabriele Machado EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1011232-18.2016.8.26.0006 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI -
Penha de França, Comarca de São Paulo-SP., Dra. Deborah Lopes, na forma da lei, etc., FAZ SABER a
Gabriele Machado (CPF. nº 279.416.838-06), que AYMORÉ CRÉDIT O, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A lhe ajuizou ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, relativa ao veículo
apreendido de marca I/Land Rover-tipo camioneta (Evoque Dynamic 05D)-ano 2012-cor branca-movido a
gasolina-placa FTR-6006-chassi SALVA2BG5CH698886-Renavam 486064042. Estando a ré em lugar
ignorado, deferiu-se sua CITAÇÃO por EDITAL, para, em 05 dias, requerer purgação da mora, depositando
R$.9.997,08 (09/2016), devidamente atualizados, sob pena de consolidar-se propriedade e posse plena do
bem no patrimônio da autora (art. 3º, §1º, do DL. 911/69, alterado pela Lei 10.931/04) e/ou, em 15 dias, ofertar
contestação, sob pena de confissão e revelia, caso em que será nomeado(a) curador(a) especial (ambos os
prazos a fluir dos 30 supra). Será este afixado e publicado. NADA MAIS. São Paulo, 25 de novembro de 2019.
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ISEC SECURITIZADORA S.A.
(Sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, a partir de 01/09/2017)

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 12.2, do respectivo Termo 
de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries (“Termo de 
Securitização”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 06 
de janeiro de 2020 às 11h00, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para deliberar 
sobre as seguintes ordens do dia: (i) Das medidas a serem tomadas incluindo, mas não se limitando, à Recompra 
Compulsória dos Créditos imobiliários loteamento, conforme disposto na cláusula 7.1 (n) do Instrumento Particular de 
Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, em razão do descumprimento, quanto à entrega do TVO do 
empreendimento Aldeia expedido pelo órgão competente; (ii) Aprovar os ajustes necessários ao Termo de 
Securitização, de modo que no aditamento a ser celebrado sejam estabelecidas as periodicidades e a forma de 
pagamento dos CRI Seniores, bem como, dos CRI Subordinados; (iii) Aprovar a liberação dos créditos imobiliários que 
sejam objeto de distrato, substituição e recompra, de modo que tal liberação se aplique para os casos já distratados, 
substituídos e recomprados, desde que garantia esteja enquadrada, os percentuais atendidos e tenham sido 
respeitados os dispositivos contratuais para tal liberação; (iv) Aprovar ou não a reorganização societária e alteração 
de controle da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A. (“Reorganização Societária”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.262.743/0001-53, bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito específi co (“SPEs”), que 
confi guram com parte e/ou garantidoras da operação, autorizando ou não a alteração de controle das SPEs de modo 
que os empreendimentos objeto de cada SPE passem a ser administrados e executados por nova loteadora/
incorporadora; (v) Das medidas a serem tomadas incluindo, mas não se limitando, a Recompra Compulsória dos 
Créditos Imobiliários Loteamento, conforme disposto nas Cláusulas 2.12 e 7.1 (q) do Instrumento Particular de Cessão 
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, em razão da apresentação de Créditos Imobiliários Inelegíveis, conforme 
disposto na notifi cação enviada pela Securitizadora às Cedentes em 15 de maio de 2019; (vi) Da aprovação ou não da 
decretação do Vencimento Antecipado da Escritura de Debêntures e consequentemente do CRI, em decorrência da 
insufi ciência de recursos na Conta Centralizadora nos meses de 09/2019 e 10/2019 para o pagamento da parcela da 
Debênture, conforme disposto na notifi cação enviada pela Securitizadora às Cedentes em 21 de novembro de 2019; (vii) 
Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a 
celebração de aditamentos aos Documentos da Operação, a fi m de ajustá-los para refl etir as deliberações acerca da 
Reorganização Societária e demais matérias da Ordem do Dia. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de 
instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRI que representem pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos CRI em Circulação, em segunda convocação, com qualquer número, e o quórum de deliberação é de 51% dos 
CRI em Circulação, observados o quórum de no mínimo 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação para as matérias 
elencadas na cláusula 12.8.1 do Termo de Securitização. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia 
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do 
outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não 
exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser 
apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja 
feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para 
representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleia@vortx.com.
br, com cópia para agentefi duciario@vortx.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário 
em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo 
apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos 
documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. 

São Paulo, 11 de dezembro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa SP Citação. Prazo 30 dias. Proc.nº 0015353-20.2013.8.26.0004.A
Dra. Adriana Genin Fiore Basso, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa-SP, na forma
da lei, etc. Faz saber a Valéria Preto de Oliveira, CPF. 223.253.518-58, RG 30.509.991-7 SSP/SP que,
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, lhe ajuizou uma
ação de Reintegração de Posse do imóvel situado na Rua Felipe Cardoso de Campos, nº 765 - Pd 13 - Apto.
11 - Vila Caiúba, Capital-SP, deixando livre de pessoas e coisas, objetivando condenar a ré, ao final, na
obrigação de reparar possíveis perdas e danos no imóvel, valor diário pelo tempo que perdurou a ocupação
irregular, mediante arbitramento, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença, se o caso, bem como
as despesas processuais e extrajudiciais e demais cominações legais. Estando a ré em local ignorado, foi
deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado um curador
especial, nos termos do artigo 344 do CPC. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.   11 e 12/12

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0057758-98.2018.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa
Filho, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Pop Real Ltda ME,
CNPJ 08.346.711/0001-24, na pessoa de seu representante legal, e a Eronildo Lucas de Santana, CPF
154.415.838-60, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Banco do Brasil S/A, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
efetuarem o pagamento da importância de R$ 601.206,46 (31/07/2018), devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Ficando cientes
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 os executados, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresentem sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 29/11/2019.

11 e 12/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0197896-67.2008.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). André Augusto
Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAKISAME COMERCIAL E REP DE MÓVEIS E
DECORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 54.263.793/0001-60, na pessoa de seu representante legal, e
a PETTER ABOU JAOUDE BATISTA DA SILVA, CPF 366.202.928-60 e HILDA ABOU JAOUDE, Brasileiro,
CPF 900.481.648-87, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco
do Brasil S/A, objetivando em síntese: o recebimento do valor de R$ 216.167,85(17/09/2018), referente ao
Contrato de Empréstimo firmado em 31/01/2008. 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
03 dias a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios
serão reduzidos pela metade , ou em 15 dias, embarguem ou reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
o depósito de 30% do valor em execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, os executados
poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 06(seis) parcelas mensais
corrigidas e acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado Curador Especial em caso
de revelia nos termos da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de novembro
de 2019.
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Fluminense e Osasco/Audax
medem forças nesta quarta-feira
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Partida adiada da quarta rodada acontece no ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro

Fluminense

Uma partida adiada da quar-
ta rodada da Superliga femini-
na de vôlei 2019/2020 movi-
menta a noite de quarta-feira
(11). O Fluminense (RJ) en-
frenta o Osasco/Audax (SP), às
20h, no ginásio do Hebraica,
no Rio de Janeiro. O duelo
contará com transmissão ao
vivo do pay-per-view do Canal
Vôlei  Brasil  (http: //
canalvoleibrasil.cbv.com.br).

Em décimo lugar na tabela, o
tricolor carioca entrou em qua-
dra apenas quatro vezes na com-
petição e conquistou uma vitó-
ria. O Fluminense entra em ação
contra o adversário paulista que
é o quarto colocado, com cinco
vitórias em seis partidas. A oposta

Paula Borgo, do Fluminense,
conta com o fator casa para a
equipe seguir vencendo.

“Estamos bem motivadas,

treinando muito forte. Vamos
jogar em casa e contaremos com
a torcida ao nosso favor. Sabe-
mos da força da equipe de Osas-

co, que vem fazendo uma boa
Superliga, jogando muito bem no
conjunto. Vamos entrar para dar
o nosso melhor em quadra para
neutralizá-las e fazer um ótimo
jogo”, disse Paula.

A central Bia, do Osasco-Au-
dax, espera um embate equilibra-
do contra o adversário carioca,
mas confia na força do grupo.

“Sabemos que não existe jogo
fácil. Elas irão jogar em casa e
sabemos que encarar o Flu sem-
pre é complicado. Mas estamos
vindo de uma batalha contra Bau-
ru, de onde saímos vencedoras,
e nos preparamos para esta par-
tida. O objetivo é sacar bem e tra-
balhar muito na relação bloqueio/
defesa”, disse Bia.
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Stock Car

Barrichello celebra temporada
e chance de poder disputar o

título em Interlagos
Piloto da equipe Mobil Full Time Sports já venceu quatro provas este ano e está animado para a última etapa neste domingo

Campeão de 2014 segue na briga pelo titulo

Campeão da Stock Car em
2014 e vice-campeão em 2016,
Rubens Barrichello sempre es-
teve entre os melhores pilotos da
categoria desde a sua estreia. O
piloto da Mobil Full Time Sports
também ficou entre os cinco pri-
meiros em 2015, 2017 e 2018.

Neste domingo (15), Barri-
chello estará novamente na luta
pelo campeonato. Apesar de não
depender apenas do seu resulta-
do na disputa pelo título, o pilo-
to está animado para brigar pela
vitória no autódromo José Car-
los Pace, em Interlagos (SP), na
12ª e última etapa do ano.

“2019 foi muito desafiador.
Foi um ano em que a gente não
teve a velocidade esperada, mas
mesmo assim ganhamos muitas
provas. Estou muito feliz com
todos os resultados, principal-
mente por chegar na última pro-
va lutando pelo campeonato”,

declarou o piloto do Stock Car
#111, que ocupa a quarta colo-
cação na tabela.

“Vou fazer de tudo para ganhar
a prova, sem pensar na matemá-
tica e nos adversários. Primeiro,
temos de ganhar e só assim ver o
que irá acontecer”, completou
Barrichello que tem seis pódios
este ano, sendo quatro vitórias.

A prova deste domingo terá
pontuação diferente, valendo o
dobro. Portanto, o vencedor irá
faturar 60 pontos. Os treinos em
Interlagos terão início na sexta-
feira, com a classificação no sá-
bado, a partir das 13h30 (ao vivo
no Globoesporte.com). No do-
mingo, a prova terá sua largada
às 10h10, com transmissão ao
vivo pela TV Globo e SporTV.

Em sua trajetória na Stock
Car, Barrichello tem uma pole
position em Interlagos (2016) e
três segundos lugares (em duas

provas de 2016 e na Corrida de
Duplas de 2018). Este ano, na
disputa da Corrida do Milhão, em
agosto, o piloto foi obrigado a
abandonar a prova com um pro-
blema na bomba de combustível.

Barrichello estreou na Stock
em 2013 e, desde então, defen-
de as cores da equipe Full Time,
dirigida por Maurício Ferreira. É
a parceria mais longeva do pilo-
to com um time em sua carreira.
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Corrida dos Campeões do
 Racing Kart Club foi sucesso

Festa de confraternização da família RKC teve divertida prova reunindo os dez primeiros colocados das três categorias do
RKC, com churrasco e banda de rock
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Muita  gente foi se divertir na festa de confraternização do
RKC

Mais do que uma corrida,
uma grande festa de confraterni-
zação. Embalados pelo rock da
banda The Rovas, os dez primei-
ros colocados das categorias Sto-
ck, Truck e Light do campeonato
do Racing Kart Club (RKC) -
clube de companheirismo do
Rotary Club Ponte Estaiada São
Paulo – disputaram uma diverti-

da prova no último domingo, no
Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP).

Com os concorrentes das três
categorias mesclados e largando
com a posição inversa da pontu-
ação final do certame anual, os
30 pilotos se divertiram muito e
depois de várias disputas e ultra-
passagens a vitória ficou com

Fábio PL, atual vice-campeão da
categoria Stock, que havia larga-
do do 25º posto. A seguir rece-
beram a bandeirada Andrez Velas-
co (Truck), Gustavo Pincelli
(Truck), Wagner Tavares (Truck),
Fábio Noronha (Light) e Anthony
Peperone (Light), que subiram
no pódio e receberam troféus
específicos criados pela Inarco.

Após a prova os pilotos e
seus convidados, reunindo cerca
de 60 pessoas, participaram do
churrasco com os Espetinhos
Esperanças, e se refrescaram
com chopp e cerveja Votus. Além
disto, foram premiados melho-
res do ano em cada uma das três
categorias.

Confira os 10 primeiros na pro-
va: 1) Fábio PL, 26 voltas em
25min36s563; 2) Andrez Velasco, a
0s854; 3) Gustavo Pincelli, a 3s393;
4) Wagner Tavares, a 7s895; 5) Fá-
bio Noronha, a 8s762; 6) Anthony
Peperone, a 10s684; 7) Fábio Cu-
nha, a 11s843; 8) Rogério Cebola, a
15s148; 9) Vinicius Silva, a 17s442;
10) Alberto Otazú, a 17s459.

Pontuação final da Taça Ingo
Hoffmann (Stock): 1) Fábio Cu-
nha, 210 pontos; 2) Fábio PL,
197; 3) Alberto Otazú, 189; 4)
Fernanda Jardim, 159; 5) Nelson
Reple, 157; 6) Ivan Guerra, 142.

Pontuação final da Taça Feli-
pe Giaffone (Truck): 1) Geison
Granelli, 198 pontos; 2) Anthony
Peperone, 193; 3) Guto Olivei-
ra, 178; 4) Andrez Velasco, 172;
5) Fernando Teles, 170; 6)
Eduardo Ximenes, 167.

Pontuação final da Taça Aldo
Piedade (Light): 1) Anthony Pepe-
rone, 209 pontos; 2) Adeilton Neri,
179; 3) José Adauto Silva, 177; 4)
Alexandre Porche, 164; 5) Rogé-
rio Cebola, 162; 6) Caio Terra, 151.

O RKC tem o apoio de Cer-
vejas Votus/Ecoposte/Espeti-
nhos Esperança/Flash Courier/
Imab/Inarco/Master Express/
Porto Penha Food Park/Rolley
Ball/Speed Truck.

V i s i t e
www.rotaryspponteestaiada.com;
Visite www.rkcracing.com.br

Rafael Câmara é premiado em
cerimônia da FIA pelo vice-
campeonato mundial de kart

Rafael Câmara

Vice-campeão mundial de
kart em 2019, Rafael Câmara
foi premiado no último sábado
em Paris, na sede da Federação
Internacional de Automobilis-
mo, pela sua conquista na com-
petição realizada na Finlândia.
O piloto pernambucano, que
tem apenas 14 anos, recebeu o
troféu na FIA Karting Prize Gi-
ving Ceremony, onde foram
premiados os campeões mun-
diais da modalidade.

“Estou muito feliz e honra-
do por ter recebido esse prê-
mio da FIA. É um momento
muito especial na minha carreira,
agradeço todos da equipe Forza
Racing pelo trabalho que fizemos
neste ano e espero voltar aqui um
dia para receber um prêmio tam-
bém quando começar a competir
nos carros”, diz Câmara, que ain-
da conseguiu bons resultados no
Europeu de Kart e no World
Series Karting neste ano.

Logo após conquistar o
vice-campeonato mundial na
categoria OK Júnior, Câmara

subiu para a categoria OK,
onde competem pilotos com
no mínimo 14 anos. O piloto
seguirá competindo nos cam-
peonatos europeus em 2020 e
tem o objetivo de novamente
disputar o Mundial de Kart no
ano que vem, que acontecerá
no Brasil pela primeira vez.

Antes de iniciar a próxima
temporada, Câmara virá ao
Brasil para disputar as 500
Milhas de Kart. O piloto esta-
rá ao lado de grandes estrelas
do automobilismo brasileiro
em sua equipe, como Felipe
Massa, Lucas Di Grassi, Mar-
cel Coletta e Caio Collet.

“Estou bem de voltar a cor-
rer no Brasil. Conquistei mui-
tos títulos no meu País e o úl-
timo foi justamente o do Bra-
sileiro de Kart em 2018, jus-
tamente no Kartódromo Gran-
ja Viana, que será sede das 500
Milhas. Estou com uma boa
expectativa de correr ao lado
de outros grandes pilotos”,
completa Câmara.
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Kartismo

Akasp premia campeões com
outra prova no KGV

Mega/Honda/MG ds dupla Hélio Bianchi e Alberto Otazú

Após uma longa temporada
com 40 etapas, a Associação de
Kart Amador de São Paulo vai
premiar os seus campeões da ca-
tegoria F-4 Akasp nesta quarta-
feira (11), com mais uma prova
no Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP), a partir das 21h30. A
dupla campeã é formada por Ar-
naldo e Bruno Biondo, pai e fi-
lho, enquanto que o vice-campe-
onato ficou para a dupla Hélio
Bianchi/Alberto Otazú.

“Lideramos e lutamos até a
última etapa para conquistar este
título, que ficou em boas mãos.
A família Biondo dominou a mai-
or parte do campeonato. Cres-
cemos e nos desenvolvemos
bastante na segunda metade do
campeonato, o que nos enche
de orgulho e nos dá a certeza

do dever cumprido. Recebere-
mos o troféu de vice-campeões
com muita satisfação”, comen-
tou Alberto Otazú, que conta
com o apoio da Bianchi Auto-
móveis/Cardoso Funilaria e
Pintura/No Fire Services/Spe-
ed Truck/Rolley Ball/AVSP.

O campeonato da Akasp foi
composto por cinco turnos, com
oito etapas cada, totalizando 40
corridas no ano. A decisão do
certame ficou para o turno final,
que começou com a pontuação
recalculada depois das bonifica-
ções ao fim das 32 primeiras eta-
pas. O certame de F-4 é disputa-
do com karts Mega, equipados
com motor Honda GX 390, de
18 hp, equalizados e sorteados
pela MFS Racing, e calçados
com pneus MG selo vermelho.
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