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Medo de desemprego diminuiu
em dezembro, afirma CNI

Pesquisa ProconSP mostra diferença
de mais 300% no material escolar
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BC revela que US$ 44,7 bilhões
saíram do Brasil em 2019

Trump defende que Irã abra
mão de armas nucleares
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

22º C

Quinta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,05
Venda:       4,05

Turismo
Compra:   3,74
Venda:       4,05

Compra:   4,37
Venda:       4,37
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Um dos principais desta-
ques da Stock Car nos últi-
mos anos, Felipe Fraga foi
oficializado no trio da Gru-
ppeM, equipe oficial de fábri-
ca da Mercedes, para dispu-
tar a temporada completa do
Intercontinental GT Challen-
ge 2020. Essa será a primei-
ra temporada completa do pi-

Felipe Fraga é confirmado
em equipe oficial da

Mercedes no Intercontinental
GT Challenge

loto tocantinense em carros
de turismo no exterior e a
estreia de Fraga na compe-
tição já está marcada:
Mount Panorama, em 2 de
fevereiro, na Austrália. O bra-
sileiro correrá com Raffaele
Marciello e Maximilian
Buhk, pilotos oficiais da
Mercedes.                Página 6

Novo campeonato de kart
na Granja Viana tem
inscrição de R$ 390
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A Copa São Paulo de Kart
Granja Viana terá um calendário
diferente com dois módulos si-
multâneos em 2020 e os pilotos
poderão pela primeira vez ace-
lerarem com o mesmo equipa-
mento em campeonatos diferen-
tes. A Copa SP terá oito etapas
ao longo do ano, enquanto a
Copa KGV será disputada no for-
mato com seis etapas e valores
mais baixos nas inscrições.

“Nós ouvimos os pilotos,
equipes, preparadores e perce-
bemos a importância de mudar-
mos o formato da Copa São
Paulo para que mais pilotos pu-
dessem competir aqui no Kar-
tódromo Granja Viana. Página 6

Karts carenados são usados na Pro-500 e nas 500 Milhas
de Kart

Rodrigo Baptista corre de
Bentley o principal campeonato

de GT da Europa em 2020
Rodrigo Baptista estará de

volta ao maior campeonato de
Grã-Turismo Europeu em 2020.
O vice-campeão das 24 Horas de
Le Mans em 2019 participará da
expansão da equipe K-PAX Ra-
cing para o campeonato de endu-
rance do GT World Challenge.

O paulista de 23 anos man-
tém a parceria com o belga
Maxime Soulet -com quem
correu no Blancpain GT World
Challenge America- no Ben-
tley #3.                        Página 6
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Rodrigo Baptista

Porto Alegre receberá
o Troféu Brasil Caixa

de Atletismo 2020

Almir Jr., atleta da Sogipa, vai competir em casa

O Troféu Brasil Caixa de Atle-
tismo 2020, o principal torneio
de clubes do esporte na América
Latina, será disputado de 7 a 10
de maio, no Estádio José Carlos
Daudt, na Sogipa, em Porto Ale-
gre (RS). A definição da sede foi
anunciada pela Confederação Bra-
sileira de Atletismo (CBAt).

A competição, já impor-
tante pelo histórico (realiza-
da desde 1945), ganha mais
força ainda por ser disputada
em ano olímpico, quando,
além da disputa interclubes,
há a oportunidade de os atle-
tas lutarem por índices para
Tóquio-2020.           Página 6
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Num ano marcado pela for-
te volatilidade do câmbio, a
saída de dólares da econo-
mia brasileira superou o in-
gresso em US$ 44,77 bi-
lhões em 2019, divulgou  na
quarta-feira(8), o Banco
Central (BC). Essa é a mai-
or retirada líquida de divi-
sas desde o início da série
histórica, em 1982.

O recorde anterior de reti-
radas líquidas tinha sido regis-
trado em 1999, quando o flu-
xo cambial – diferença entre as

entradas e saídas de dólares –
tinha ficado negativo em US$
16,18 bilhões. Naquele ano, o
Brasil tinha abandonado a po-
lítica de bandas cambiais e
permitido a livre flutuação do
dólar, quando a cotação pas-
sou pela primeira vez a barrei-
ra dos R$ 2.

As relações monetárias e
financeiras entre residentes e
não residentes são medidas pelo
balanço de pagamentos, divul-
gado no fim de cada mês pelo
Banco Central.          Página 3

Presidente dos EUA Donald Trump

No primeiro pronunciamen-
to após ataque dos Estados Uni-
dos que resultou no assassinato
do general iraniano Qassem
Soleimani e que levantou o ris-
co de um conflito internacio-
nal, o presidente americano,
Donald Trump, defendeu que o
país árabe abra mão de seu ar-
senal nuclear.

A expectativa pelo discurso
de Trump era grande, uma vez

que ocorreu um dia após o Irã
bombardear duas bases dos
EUA no Iraque, em sua primei-
ra retaliação ao assassinato do
general Soleimani. O Irã clas-
sificou o ataque americano de
ato terrorista de Estado. O Ira-
que foi em sentido semelhante,
condenando a ação.

Trump não mencionou expli-
citamente novos ataques ao Irã,
mas manteve a ameaça de novas

retaliações e cobrou o abandono
do programa nuclear pelo país
rival, dizendo que novas sanções
serão adotadas enquanto o Irã
“não mudar o comportamento”.

“Enquanto eu for presidente
dos EUA o Irã não terá uma arma
nuclear. Nossas forças estão
prontas para o que for necessá-
rio. Nações toleraram o compor-
tamento desestabilizador do Irã
por anos. Esses dias acabaram. O
Irã deve abandonar suas ambições
nucleares e seu apoio ao terro-
rismo”, ressaltou Trump.

Após essas ameaças, Trump
afirmou que os Estados Unidos
estão “prontos para abraçar a
paz”. “Uma mensagem aos líde-
res e ao povo do Irã. Queremos
que vocês tenham o futuro que
merecem, com prosperidade. A
destruição do ISIS [Estado Islâ-
mico] é boa para o Irã. E deve-
mos trabalhar juntos nesta prio-
ridade”, propôs.

Justificativas
Trump também usou o pronun-

ciamento para justificar o assassi-
nato de Soleimani.             Página 4
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Bolívia
investiga

quase
600 ex-

funcionários
do governo

Morales
O diretor-geral de Luta

Contra a Corrupção na Bolívia,
Mathías Kutschel, informou
na quarta-feira (8) que o gover-
no investiga 592 pessoas liga-
das à gestão do ex-presidente
Evo Morales, por corrupção e
desvio de dinheiro.

Entre os investigados estão
o próprio Morales, o ex-vice-
presidente Álvaro García Line-
ra, além de ex-ministros, ex-
vice-ministros e ex-chefes de
gabinete, que exerceram poder
nos últimos 14 anos, assim
como alguns parentes do ex-
chefe do governo boliviano.

De acordo com Kutschel,
as investigações ocorrem
dentro da nova política de Es-
tado, que busca recuperar fun-
dos desviados dos cofres pú-
blicos.                         Página 3

Incêndio na
Austrália

destruiu um
terço da Ilha
Kangaroo,

mostra Nasa
Cerca de um terço da Ilha

Kangaroo, na Austrália, foi de-
vastada pelos incêndios que
consomem grande parte do ter-
ritório do país. A agência es-
pacial norte-americana Nasa
divulgou imagens que mostram
as consequências dos incêndi-
os na ilha, que servia de abrigo
a várias espécies selvagens.

A Nasa estima que cerca de
155 mil hectares da ilha te-
nham sido consumidos pelas
chamas.                       Página 3

O dólar e o petróleo caíram
com indicações de que o confli-
to entre os Estados Unidos e o
Irã pode diminuir nos próximos
dias. O dólar comercial fechou a
quarta-feira (8) vendido a R$
4,052, com queda de R$ 0,013
(-0,32%). A cotação do barril de
petróleo do tipo Brent caiu para
US$ 65,87 no fim da tarde, com
recuo de 3,52%. 

A moeda norte-americana
oscilou durante a manhã e ope-
rou em alta. A cotação, no en-
tanto,  passou a cair  após
o discurso do presidente nor-
te-americano, Donald Trump.
Em pronunciamento no início
da tarde, hora de Brasília,
Trump disse que pretende re-
forçar as sanções econômicas
ao Irã, mas não pretende reta-
liar os ataques a bases aéreas
dos Estados Unidos no Iraque,
ocorridos  na terça-feira(7) à

Dólar e petróleo caem após
discurso de Trump

noite no horário de Brasília. 
Apesar de ter operado em alta

durante toda a madrugada, a co-
tação do barril do petróleo tipo
Brent caiu para abaixo de US$ 66
pela primeira vez no ano. O bar-
ril abriu a manhã em queda, per-
manecendo em baixa durante
todo o dia. 

O alívio não se repetiu no
mercado de ações. O Ibovespa,
índice da B3 (antiga Bolsa de
Valores de São Paulo), encerrou
esta quarta aos 116.232 pontos,
com queda de 0,37%. Nas bol-
sas internacionais, no entanto, o
dia foi marcado pela calma. As
principais bolsas europeias fe-
charam em alta: 0,71% em
Frankfurt, 0,31% em Paris e
0,01% em Londres. Nos Estados
Unidos, o índice Dow Jones, de
Nova York, operava em alta de
0,28% perto do fim das negoci-
ações. (Agencia Brasil)

Consórcio oferece ágio de
7.209% para maior licitação de
rodovias já realizada no país
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Indústria automotiva lidera
investimentos em SP em 2019

O setor automotivo foi o que
mais anunciou novos investi-
mentos para São Paulo em 2019,
de acordo com o balanço
da InvestSP, a agência de promo-
ção de investimentos e compe-
titividade do Estado. Os aportes
de R$ 13,5 bilhões informados
pela indústria automobilística
representaram 44% do total de
R$ 30,5 bilhões em novos pro-
jetos anunciados ao longo do ano
no território paulista.

O segmento se manteve
como o mais ativo da economia
de São Paulo no que se refere à
atração de investimentos. Em
2018, a indústria automobilísti-
ca também liberou o ranking dos
setores que mais investiram no
Estado, com uma fatia de 59%
de todos os investimentos anun-
ciados naquele ano. Apesar de
uma participação menor em
2019, os R$ 13,5 bilhões repre-

sentam um crescimento de qua-
tro vezes o total de investimen-
tos informados no ano passado.

“A atração de investimentos
do setor automotivo para São
Paulo se deve, em grande medi-
da, pelo trabalho do Governo do
Estado nas viagens internacio-
nais realizados ao longo do ano”,
salientou o presidente da Inves-
tSP, Wilson Mello.

IncentivAuto
Em outubro de 2019, o Go-

vernador João Doria sancionou
a Lei 17.185/2019, que autori-
za a concessão de financiamen-
to especial para as empresas que
contem com projeto aprovado
no âmbito do IncentivAuto, pro-
grama estratégico para o setor
automotivo do Estado.

Na iniciativa, os fabricantes
de veículos são credenciados a
obter financiamento vinculado

ao programa, concedido em fun-
ção do ICMS gerado por proje-
tos de investimento previamen-
te apresentados. São previstos
descontos para pagamento an-
tecipado das parcelas do fi-
nanciamento, que podem al-
cançar até 25% do saldo deve-
dor, para investimentos a partir
de R$ 10 bilhões.

“O Governo não tem medo
de dialogar nem de construir po-
líticas públicas. Criamos o In-
centivAuto, que começou com a
General Motors e hoje já atingiu
outras sete fabricantes de veícu-
los em São Paulo”, destacou o
Governador João Doria, em ou-
tubro, sobre a ação que estimula
a indústria automobilística.

Outros setores
O presidente da InvestSP,

Wilson Mello, enfatizou as
ações de incentivo do Estado

para diversos segmentos da eco-
nomia. “É importante destacar a
busca por do Governo de São
Paulo pela diversidade nos in-
vestimentos. Em maior ou me-
nor escala, foram pelo menos
15 setores diferentes que tive-
ram projetos com a agência.
Isso só mostra a força que o
Estado tem para atrair qualquer
tipo de indústria”, completou
Wilson Mello.

A indústria de papel e celu-
lose aparece na segunda posição
do ranking de setores que mais
investiram em São Paulo em
2019. Foram anunciados R$ 7
bilhões em investimentos no
segmento, que ficou responsá-
vel por 23% de todos os aportes
do ano. Em terceiro lugar, apa-
rece a indústria de alimentos e
bebidas, com uma fatia de 13%
do total de investimentos e R$
4,1 bilhões anunciados.

Consórcio oferece ágio de 7.209% para maior
licitação de rodovias já realizada no país

O Governador João Doria
participou na quarta-feira (8), na
B3, da abertura dos envelopes
com as propostas para o Lote Pi-
racicaba-Panorama (Pipa), a mai-
or concessão de rodovias já rea-
lizada no Brasil. Com ágio de
7.209% sobre a outorga mínima,
o Consórcio Infraestrutura Bra-
sil apresentou a oferta vencedo-
ra de R$ 1,1 bilhão pela conces-
são do lote de rodovias “Piraci-
caba-Panorama”, no interior de
São Paulo.

“Um grande resultado. Certa-
mente coloca São Paulo no con-
texto internacional para estimu-
lar que outros investidores parti-
cipem dos próximos leilões. O
Fundo Soberano de Cingapura,
associado ao Consórcio Infraes-
trutura Brasil, pela primeira vez
faz um investimento deste porte
aqui no Brasil. Isso vai gerar be-
nefício para milhões de brasilei-
ros, não apenas no transporte de
cargas, mas também no transpor-
te de passageiros, no turismo e
no desenvolvimento econômi-
co”, afirmou Doria.

A concessão de 30 anos pre-
vê investimentos que somam R$
14 bilhões para a infraestrutura
rodoviária que atravessa São Pau-
lo desde a região de Campinas até
o extremo Oeste do Estado, na
divisa com o Mato Grosso do
Sul. Considerando a outorga pro-
posta hoje e os investimentos
exigidos pelo edital, a concessão
viabiliza R$ 15,1 bilhões em re-
cursos para o Estado de São Pau-
lo.

“Nós temos que pensar gran-
de. E esse foi um grande pensa-
mento que deu certo e que mos-
tra que o caminho do Estado está
no rumo certo”, disse o Secretá-
rio de Logística e Transportes,
João Octaviano Machado Neto.

O leilão de rodovias de hoje
foi o primeiro realizado este ano
e configura a maior malha rodo-
viária já licitada no país. Dos R$
14 bilhões de investimentos pre-
vistos ao longo dos 30 anos do
contrato, cerca de R$ 1,5 bilhão
serão aportados já nos dois pri-
meiros anos da concessão.

“O resultado mais uma vez
demonstra que licitações com-
prometidas com a transparência
e a segurança jurídica dos con-
tratos trazem credibilidade para
os projetos paulistas”, afirmou a
diretora geral interina da Artesp
(Agência Reguladora de Trans-
porte do Estado de São Paulo),
Renata Perez Dantas.

O Secretário da Fazenda,
Henrique Meirelles, lembrou a
importância dos investimentos
em infraestrutura para o cresci-
mento econômico do Estado e do
Brasil. “[Essa concessão é] um
dos projetos mais importantes,
talvez mais importante, para a in-
fraestrutura neste momento”,
afirmou.

A Comissão Especial de Li-
citação vai avaliar a garantia de
proposta da Infraestrutura Brasil,
assim como demais documentos
de habilitação e de qualificação
técnica da licitante. Com toda a
documentação validada, serão
marcadas as datas de assinatura de
contrato e início de operação,
prevista para o primeiro semes-
tre de 2020.

Piracicaba-Panorama
No total são 1.273 quilôme-

tros de rodovias que serão mo-
dernizadas e ampliadas em São
Paulo. O lote Piracicaba-Panora-
ma é composto pela malha de
218 quilômetros, atualmente
operada pela concessionária
Centrovias, do Grupo Arteris,

além de 1.055 quilômetros ope-
rados pelo DER-SP, que passarão
a receber todas as modernizações
do Programa de Concessões Ro-
doviárias do Governo do Estado
de São Paulo. Receberão inves-
timentos trechos das rodovias
SP-304, SP-308, SP-191, SP-
197, SP-310, SP-225, SP-261,
SP-293, SP-331, SP-294, SP-
284 e SP-425, beneficiando di-
retamente 62 municípios corta-
dos por essa malha.

Entre as intervenções previs-
tas estão 600 quilômetros de du-
plicações e novas pistas (contor-
nos urbanos). Também haverá fai-
xas adicionais e vias marginais,
entre outras, obras que melhoram
a fluidez, o escoamento da pro-
dução regional e a segurança viá-
ria. Serão implantados, ainda,
acostamentos, novos acessos e
retornos, recuperação de pavi-
mento, passarelas e ciclovias. O
projeto estabelece que a cada
quatro anos sejam realizadas re-
visões que possam adequar novos
investimentos nas pistas. Assim,
poderão ser antecipados ou fei-
tos novos investimentos, como
duplicações e faixas adicionais de
acordo com a avaliação de novas
demandas.

O edital também prevê inova-
ções do ponto de vista econômi-
co, tecnológico e de segurança
viária. O modelo tarifário da nova
licitação leva a uma tarifa quilo-
métrica 23% menor que a prati-
cada pela Centrovias atualmente.
Haverá desconto de 5% para os
usuários do pagamento automá-
tico. Além disso, a grande inova-
ção tarifária da nova concessão é
o Desconto de Usuário Frequen-
te (DUF), modelo inédito no Bra-
sil e que irá beneficiar os moto-
ristas que utilizam o trecho ro-
doviário com mais frequência,

principalmente moradores de
pequenas cidades que usam as
rodovias quase que diariamente
para acessar a rede de comércio
e serviços de municípios vizi-
nhos.

A concessão será a primeira
do país a contar com a metodo-
logia iRAP (Programa Internaci-
onal de Avaliação de Rodovias).
Esta metodologia tem como ob-
jetivo permitir que vias sejam
projetadas para limitar a proba-
bilidade de acidentes, assim
como minimizar a gravidade das
ocorrências. A metodologia já foi
aplicada com sucesso em mais de
1 milhão de quilômetros de ro-
dovias em mais de 80 países.

Há previsão de que as 62 pre-
feituras dos municípios desse
novo lote recebam cerca de R$ 2
bilhões em repasses de ISS-QN
ao longo da concessão. É verba
que mensalmente sai direto do
Programa de Concessões Rodo-
viárias do Governo do Estado de
São Paulo e vai para os cofres das
prefeituras, que podem utilizar
em suas prioridades, como na
expansão de infraestrutura de
transporte ou qualquer outra des-
tinação. Há estimativa, ainda, da
geração de mais de seis mil em-
pregos diretos e indiretos so-
mente no primeiro ano de con-
trato, com aumento para sete mil
a partir do segundo ano.

O apoio do IFC (Internatio-
nal Finance Corporation), orga-
nismo multilateral do Banco
Mundial para realização dos es-
tudos e acreditação do Pipa, so-
mado às empresas com renome
mundial, garantiu um projeto só-
lido e robusto, similar ou até
mesmo superior em alguns que-
sitos aos melhores projetos in-
ternacionais de concessão de ro-
dovias.

ICMS 2020: SP transfere R$ 134 mi
aos caixas das prefeituras

O Governo do Estado de São
Paulo transferiu, na terça-feira
(7), R$ 134,12 milhões em re-
passes de ICMS para os 645
municípios paulistas.

O depósito feito pela Secre-
taria da Fazenda e Planejamento
é referente aos montantes arre-
cadados nos períodos de 30 e 31/
12, com valor de R$ 105,33 mi-
lhões, e no período de 2 e 3/1,
com o valor de R$ 28,79 milhões.

Os valores correspondem a
25% da arrecadação do impos-
to, que são distribuídos às admi-
nistrações municipais com base
na aplicação do Índice de Parti-
cipação dos Municípios (IPM)
definido para cada cidade.

Para janeiro, a estimativa é
transferir para as prefeituras do

Estado o total de R$ 2,73 bi-
lhões em repasses de ICMS.
Os depósitos semanais são re-
alizados por meio da Secreta-
ria da Fazenda e Planejamento
sempre até o segundo dia útil
de cada semana, conforme pre-
vê a Lei Complementar nº 63, de
11/01/1990.

As consultas dos valores po-
dem ser feitas no site da Fazen-
da, no link Acesso à Informação
> Transferências de Recursos
> Transferências Constitucio-
nais a Municípios.

Agenda tributária
Os valores semanais transfe-

ridos aos municípios paulistas
variam em função dos prazos de
pagamento do imposto fixados

no regulamento do ICMS.
Dependendo do mês, pode

haver até cinco datas de repas-
ses. As variações destes depósi-
tos oscilam conforme o calen-
dário mensal, os prazos de reco-
lhimento e o volume dos recur-
sos arrecadados.

A agenda de pagamentos está
concentrada em até cinco perí-
odos diferentes no mês, além de
outros recolhimentos diários,
como por exemplo, os relativos
à liberação das operações com
importações.

Índice de Participação dos
Municípios

Os repasses aos municípios
são liberados de acordo com os
respectivos Índices de Participa-

ção dos Municípios, conforme
determina a Constituição Fede-
ral, de 5 de outubro de 1988. Em
seu artigo 158, inciso IV está
estabelecido que 25% do produ-
to da arrecadação de ICMS per-
tencem aos municípios, e 25%
do montante transferido pela
União ao Estado, referente ao
Fundo de Exportação (artigo
159, inciso II e § 3º).

Os índices de participação
dos municípios são apurados
anualmente (artigo 3°, da LC 63/
1990), para aplicação no exer-
cício seguinte, observando os
critérios estabelecidos pela Lei
Estadual nº 3.201, de 23/12/81,
com alterações introduzidas
pela Lei Estadual nº 8.510, de
29/12/93.

Investimentos em São Paulo crescem
mais de cinco vezes em 2019

Em 2019, o setor privado
anunciou R$ 30,5 bilhões em
novos investimentos no Esta-
do de São Paulo. O valor re-
presenta um crescimento su-
perior a cinco vezes em com-
paração ao desempenho re-
gistrados em 2018, quando os
aportes anunciados somaram R$
5,7 bilhões.

O valor informado no ano
passado contempla apenas os

projetos que tiveram algum tipo
de consultoria ou assessoria
da InvestSP, a agência de promo-
ção de investimentos e compe-
titividade de São Paulo.

As iniciativas anunciadas
para o Estado estão divididas em
30 projetos, dos mais diferen-
tes ramos de atividade. “O ano
foi marcado por uma ampliação
do escopo de trabalho da Inves-
tSP. Mais do que simplesmente

atrair novos investidores, ampli-
amos nossa atuação para estimu-
lar que as empresas já instaladas
no Estado e com planos de ex-
pandir suas operações o fizes-
sem em território paulista”, res-
salta o presidente da InvestSP,
Wilson Mello.

Com mais recursos e proje-
tos anunciados em 2019, o nú-
mero de empregos esperados
para as iniciativas e gerados a

partir dos aportes também cres-
ceu de forma expressiva. Os R$
30,5 bilhões em investimentos
anunciados nos 30 projetos ge-
rarão mais de 31 mil empregos
diretos e indiretos apenas no
Estado de São Paulo. Em 2018,
as 29 iniciativas que movimen-
taram R$ 5,7 bilhões em inves-
timentos foram responsáveis
pela geração de pouco mais de
7 mil empregos.

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

Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal
“O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na In-
ternet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal

HISTÓRIAS 
Pra quem considera que eu possa ter atacado o Presidente

Bolsonaro, na edição de ontem, quando publiquei que “qualquer
‘raça’, de qualquer categoria (inclusive a dos políticos) pode ser
extinta, mas os que têm Ética pessoal e profissional evitam ... 

DA 
... envenenamentos” (via imprensa), vale ler (ou reler) o que

publiquei em 26 janeiro 2017: ao ex-sindicalista, ex-parlamen-
tar, ex-dirigente partidário e ex-Presidente Lula: ao declarar que
não há alma viva (portanto jornalistas também) mais honesto ...

POLÍTICA 
... que tu mesmo, corres o risco de dar de cara com este jor-

nalista e colunista de política. Não porque eu sou melhor que
meus colegas jornalistas, mas pelo amor e pela dedicação à mis-
são do que faço, como você deve ter amado ser deputado consti-
tuinte, depois ...

SÃO  
... finalmente Presidente da República (2002)” ... A cons-

trução da sua história política foi literalmente feita, desde o
Sindicato dos Metalúrgicos no ABCD, por jornalistas, como
por exemplo o ex-vereador paulistano, hoje deputado na As-
sembleia (SP) ...

PAULO
... José Américo (PT). Se quase tudo mudou, porque vários

de seus companheiros não honraram os princípios do PT, isso
não te dá o direito de atacar jornalistas. Tenha a coragem de
resgatar teu partido, que dava ao Brasil (via imprensa) a espe-
rança de que ... 

(BRASIL) 
... “um outro Brasil era possível”. Resgate o Lula dos anos

1890 e 1990, que dava tal esperança aos jornalistas e ao jornalis-
mo. Em tempo:  uma coisa que não nos roubam é nossa História.
A edição de 26 janeiro 2016 por óbvio foi especial sobre este
tema.

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

Neto foi se tornando referencial da liberdade possível. Recebeu
a “Medalha Anchieta” 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

Alunos da rede estadual
podem se inscrever em
cursos de idiomas na

região Central
Alunos da rede estadual de

São Paulo da região Central
ainda podem se inscrever para
os cursos de idiomas gratui-
tos nas unidades do Centro de
Estudos de Línguas (CEL)
(veja lista abaixo). Na região
é possível estudar alemão, es-
panhol, francês, inglês e itali-
ano, porém a oferta dos idio-
mas varia de acordo com a de-
manda e disposição de um pro-
fessor habilitado para minis-
trar as aulas.

As atividades no CEL serão
iniciadas em 3 de fevereiro,
mesmo dia da volta das aulas
do ensino regular. A data tam-
bém será o prazo máximo para
os alunos efetuarem a matrí-
cula. As aulas acontecem no
período de contraturno ou aos
sábados, e os cursos são or-
ganizados por semestre, exce-

to o de inglês que é anual.
Para fazer as aulas de in-

glês é necessário estar cur-
sando o Ensino Médio. Para
os demais, basta estar matri-
culado em uma das turmas a
partir do 7º ano do Ensino
Fundamental até da Educa-
ção  de  Jovens  e  Adu l tos
(EJA) e do Centro Estadual
de  Educação de  Jovens  e
Adultos (CEEJA).

A matrícula deve ser feita
presencialmente na unidade
escolar que abriga o Centro de
Estudos de Línguas. No ato da
matrícula deve ser apresenta-
do uma cópia do documento
de identidade (RG) e declara-
ção de matrícula com número
do Registro de Aluno (RA).
Menores de 18 anos devem
estar acompanhados dos pais
ou responsáveis.
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Num ano marcado pela for-
te volatilidade do câmbio, a sa-
ída de dólares da economia bra-
sileira superou o ingresso em
US$ 44,77 bilhões em 2019,
divulgou  na quarta-feira(8), o
Banco Central (BC). Essa é a
maior retirada líquida de divi-
sas desde o início da série his-
tórica, em 1982.

O recorde anterior de retira-
das líquidas tinha sido registra-
do em 1999, quando o fluxo
cambial – diferença entre as en-
tradas e saídas de dólares – tinha
ficado negativo em US$ 16,18
bilhões. Naquele ano, o Brasil ti-
nha abandonado a política de ban-
das cambiais e permitido a livre
flutuação do dólar, quando a co-
tação passou pela primeira vez a
barreira dos R$ 2.

As relações monetárias e fi-
nanceiras entre residentes e não
residentes são medidas pelo
balanço de pagamentos, divul-
gado no fim de cada mês pelo
Banco Central. O fluxo cambi-
al, no entanto, funciona como
uma prévia dos números, ao con-
tabilizar adiantamentos de con-
tratos de câmbio e pagamentos
antecipados.

O fluxo cambial é composto
de duas partes: o fluxo comer-
cial, que mede o fechamento de
câmbio para exportações e im-
portações, e o fluxo financeiro,
que mede investimentos em
empresas, empréstimos e tran-
sações no mercado financeiro.
Os dados do Banco Central mos-
tram que, no ano passado, a fuga
de dólares ocorreu no canal fi-

nanceiro.
Em 2019, o fluxo comercial

ficou positivo em US$ 17,47
bilhões. O fluxo financeiro, no
entanto, registrou saída líqui-
da de US$ 62,24 bilhões. Ape-
nas na bolsa de valores, a reti-
rada por investidores estran-
geiros chegou a US$ 44,5 bi-
lhões no ano passado, a maior
desde o início da série história
da B3, em 2004.

Cotação
Ao longo do segundo semes-

tre do ano passado, o dólar su-
biu e chegou a encostar em R$
4,26 no fim de novembro. A co-
tação, no entanto, reduziu a alta
em dezembro até fechar 2019
com alta de 3,6%. Apesar da fuga
de investidores estrangeiros, a

bolsa atraiu mais investidores
brasileiros, encerrando 2019
com alta de 31,5%.

Diversos fatores contribuí-
ram para a turbulência cambial
no ano passado. No plano inter-
nacional, as tensões comerciais
entre os Estados Unidos e a Chi-
na; a instabilidade política em
diversos países da América do
Sul e os aumentos de juros do
Federal Reserve (Banco Central
norte-americano) estimularam a
alta do dólar.

No Brasil, a queda da taxa
Selic (juros básicos da econo-
mia) para 4,5% ao ano reduziu a
entrada de dólares no país, mas
a aprovação da reforma da Pre-
vidência, no fim do ano passa-
do, provocou alívio temporário
no câmbio. (Agencia Brasil)

Medo de desemprego diminuiu
em dezembro, afirma CNI

Pesquisa divulgada  na quar-
ta-feira (8) pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI)
aponta que houve um recuo de
2,1 pontos no índice de medo de
desemprego, na comparação en-
tre os trimestres encerrados em
setembro e dezembro de 2019.
Com o recuo, em dezembro, o
índice ficou em 56,1 pontos.
Apesar da queda, permanece aci-
ma da média histórica de que é
de 50,1 pontos.

A pesquisa ouviu 2 mil pes-
soas em 127 municípios entre
os dias 29 de novembro e 2 de
dezembro de 2019. O índice va-
ria de zero a cem pontos. Quan-
to menor o indicador, menor é o
medo do desemprego.

De acordo com a CNI, o re-
sultado apurado em dezembro de
2019 também ficou acima do

observado no mesmo mês de
2018, quando o índice foi de
55 pontos. Na variação ao
longo do ano, o índice de
medo de desemprego apre-
sentou um aumento de 4,3
pontos no primeiro semestre
de 2019. No segundo semes-
tre, o indicador se recuperou
e acumulou uma alta de 3,2 pon-
tos até o fim do ano.   

“O medo do desemprego
permanece mais elevado entre
os brasileiros com renda fami-
liar de até um salário mínimo.
Nessa faixa de renda, o indica-
dor subiu 0,9 ponto em relação
a setembro e atingiu 69,7 pon-
tos em dezembro, muito acima
dos 37,4 pontos verificados en-
tre as pessoas que recebem mais
de cinco salários mínimos”, dis-
se a CNI.

Mulheres
O medo do desemprego tam-

bém é maior entre as mulheres.
A diferença em relação aos ho-
mens alcançou, em dezembro, o
maior patamar desde março de
2005. Isso ocorreu porque, entre as
mulheres, o índice aumentou 0,6
ponto frente a setembro e passou
para 63,2 pontos em dezembro.
Entre eles, o indicador caiu 5 pon-
tos e recuou para 48,5 pontos,
mostra a pesquisa, que ouviu 2
mil pessoas em 127 municípios
entre os dias 29 de novembro 
e 2 de dezembro de 2019. 

Satisfação com a vida
O levantamento mostra ain-

da que os brasileiros estão me-
nos satisfeitos com a vida. Em
dezembro, a pesquisa apurou que
o índice de satisfação com a vida

caiu 0,7 ponto em relação a se-
tembro e ficou em 68,3 pontos
no mês passado. Ainda assim, o
índice se encontra abaixo da
média histórica, que é de 69,6
pontos.

Os brasileiros com maior
renda familiar e maior nível de
instrução apresentam maior sa-
tisfação com a vida. “Entre os
com educação superior, o indi-
cador alcançou 70,5 pontos, mui-
to acima dos 65,3 pontos regis-
trados entre aqueles que têm até
a quarta série do ensino funda-
mental. Entre os que renda fami-
liar superior a cinco salários mí-
nimos, o índice ficou em 73,1
pontos em dezembro, 8,6 pontos
acima dos 64,5 pontos registra-
dos entre os que tem renda fami-
liar de até um salário mínimo”,
disse a CNI.  (Agencia Brasil)

Associadas à Abeifa projetam
crescimento de 34% em 2020

As quinze marcas filiadas à
Abeifa – Associação Brasileira das
Empresas Importadoras e Fabri-
cantes de Veículos Automotores,
com licenciamento de 34.597
unidades, anotaram em 2019 que-
da de 7,9% ante igual período de
2018, quando foram vendidas
37.582 unidades importadas.

A totalização anualizada de
automóveis e comerciais leves
importados ficou abaixo da pre-
visão da entidade que havia sina-
lizado inicialmente 50 mil uni-
dades para 2019 e depois revis-
ta para 40 mil unidades. “Infeliz-
mente, terminamos o ano com
quase 8% abaixo dos números de
2018. No segundo ano sem os
30 pontos percentuais adicio-
nais no IPI, do Programa Inovar-
Auto, vislumbrávamos obter uma
recuperação mais sólida, mais
consistente. Mas, desta vez, a
persistente alta do dólar inibiu
os nossos negócios, em especi-

al no segundo semestre do ano
passado”, argumenta José Luiz
Gandini, presidente da Abeifa.

No comparativo mensal, de-
zembro de 2019 registrou que-
da de 0,3% em relação a igual
período de 2018. Foram comer-
cializadas 3.380 unidades con-
tra 3.389 licenciamentos em
dezembro do ano anterior. O de-
sempenho de vendas no mês de
dezembro, porém, significou
também alta de 22,2%, compa-
rado ao mês imediatamente an-
terior. Foram 3.380 unidades
contra 2.766 unidades em no-
vembro último.

Produção local –  Entre as
associadas à Abeifa, que também
têm produção nacional, BMW,
CAOA Chery, Land Rover e Su-
zuki fecharam o ano com 33.090
unidades emplacadas, total que
representou alta de 39,6% em
relação a 2018, quando totaliza-
ram 23.699 unidades.

Ao considerar somente o
mês de dezembro último, as qua-
tro associadas emplacaram
3.584 unidades nacionais,
13,9% superior às 3.148 unida-
des de novembro e 47,1% mais
que as 2.436 unidades de dezem-
bro de 2018.

Para 2020, de acordo com
Gandini, a Abeifa estima empla-
car, entre importados e produção
nacional, 90 mil unidades, cres-
cimento de 33% sobre os dados
de emplacamentos de 2019. “Em
princípio, nossa primeira projeção
pode parecer otimista demais, di-
ante das estimativas já anunciadas
pela indústria e pelo setor de dis-
tribuição, na casa de 10%. Em
nosso caso, porém, o porcentual
de crescimento é maior por conta
da demanda reprimida de 2019,
ano em que o dólar flutuou na
média mais próximo aos R$
4,00”, argumenta Gandini.

Participações – Em dezem-

bro último, com 6.964 unidades
licenciadas (importados + pro-
dução nacional), a participação
das associadas à Abeifa foi de
2,76% do mercado total de au-
tos e comerciais leves (251.974
unidades). No acumulado, o ma-
rket share foi de 2,55%
(67.687unidades, do total de
2.659.278 unidades).

Vale ressaltar que, no acumu-
lado de 2019, o total de 34.597
unidades importadas represen-
tou apenas 1,3% do mercado in-
terno de 2.659.278 automóveis
e comerciais leves. Se conside-
rado o total de veículos impor-
tados, ou seja aqueles trazidos
também pelas montadoras, as
associadas à Abeifa responde-
ram, em dezembro, por 11,75%
(3.380 unidades, do total de
28.756 unidades importadas) e,
no acumulado, 12,01% (34.597
unidades, do total de 288.103
veículos importados).

Safra de grãos fecha 2019 com
recorde de 241,5 milhões de toneladas

A safra de cereais, legumi-
nosas e oleaginosas fechou
2019 com uma produção re-
corde de 241,5 milhões de to-
neladas, segundo a última es-
timativa divulgada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). De acordo
com dados divulgados  na
quarta-feira(8), a estimativa é
6,6% superior à safra de 2018,
de 226,5 milhões de toneladas,

e 1,3% maior que o recorde an-
terior, de 2017, de 238,4 mi-
lhões de toneladas.

De acordo com o IBGE, a
soja, que é o principal grão, no
entanto, fechou com 113,5
milhões de toneladas, uma
queda de 3,7% em relação a
2018. O arroz também teve
redução de 12,6%.

As quedas foram compensa-
das, principalmente, pelas pro-

duções recordes de 100,6 mi-
lhões de toneladas de milho, com
23,6% a mais que em 2018, e de
6,9 milhões de toneladas de al-
godão, uma alta de 39,8%.

Prognóstico para 2020
O IBGE também divulgou

seu terceiro prognóstico para a
safra de 2020, que deverá ser
ainda maior do que a estimada
para 2019, de 243,2 milhões de

toneladas, ou seja, 0,7% acima
da safra do ano passado.

Entre as seis principais safras
de grãos, apenas a segunda safra
do milho deverá apresentar que-
da em relação em 2019, de
10,4%. As demais deverão apre-
sentar alta: soja (7,8%), arroz
(0,9%), primeira safra do milho
(1,8%), algodão (2,7%) e pri-
meira safra de feijão (3,3%).
(Agencia Brasil)

Lei que transfere Coaf para o BC
é publicada no Diário Oficial

A Lei nº 13.974, de 7 de ja-
neiro de 2020, que trata da re-
estruturação e transferência do
Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (Coaf) para o
Banco Central (BC), está publi-
cada no Diário Oficial da
União da quarta-feira (8). A lei
foi sancionada sem vetos pelo
presidente da República, Jair
Bolsonaro, na terça-feira (7).

Em agosto do ano passado,
o governo editou a Medida Pro-
visória (MP) nº 893, transferin-

do o Coaf para o BC, mudando o
nome para Unidade de Inteligên-
cia Financeira. No entanto, du-
rante a tramitação da MP, no
Congresso Nacional, foi restitu-
ída a designação anterior.

De acordo com a lei publi-
cada, “o Coaf dispõe de autono-
mia técnica e operacional, atua
em todo o território nacional e
vincula-se administrativamente
ao Banco Central do Brasil”. Diz
ainda que o conselho tem por
função “produzir e gerir infor-

mações de inteligência financei-
ra para a prevenção e o combate
à lavagem de dinheiro e promo-
ver a interlocução institucional
com órgãos e entidades nacio-
nais, estrangeiros e internacio-
nais que tenham conexão com
suas atividades”.

A lei estabelece ainda, em
seu artigo 4º, que integram a es-
trutura organizacional do Coaf
os seguintes órgãos e entidades:
Banco Central do Brasil, Comis-
são de Valores Mobiliários, Su-

perintendência de Seguros Pri-
vados, Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, Secretaria
Especial da Receita Federal
do Brasil, Agência Brasileira
de Inteligência, Ministério
das Relações Exteriores, Mi-
nistério da Justiça e Seguran-
ça Pública, Polícia Federal,
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar ,
Controladoria-Geral da União
e Advocacia-Geral da União.
(Agencia Brasil)

Bolívia investiga quase
600 ex-funcionários do

governo Morales
O diretor-geral de Luta Contra a Corrupção na Bolívia, Ma-

thías Kutschel, informou  na quarta-feira (8) que o governo in-
vestiga 592 pessoas ligadas à gestão do ex-presidente Evo Mo-
rales, por corrupção e desvio de dinheiro.

Entre os investigados estão o próprio Morales, o ex-vice-presi-
dente Álvaro García Linera, além de ex-ministros, ex-vice-ministros
e ex-chefes de gabinete, que exerceram poder nos últimos 14 anos,
assim como alguns parentes do ex-chefe do governo boliviano.

De acordo com Kutschel, as investigações ocorrem dentro da nova polí-
tica de Estado, que busca recuperar fundos desviados dos cofres públicos.

A iniciativa é do Grupo Interinstitucional para a Recuperação
de Ativos (Gira), que tem como objetivo a capacitação em coo-
peração internacional e a recuperação de ativos enviados ao es-
trangeiro, roubados do Estado.

O Gira é composto por representantes do Ministério de Re-
lações Exteriores, do Ministério Público, da Unidade de Investi-
gações Financeiras, do Ministério de Transparência Institucio-
nal e Combate à Corrupção e da Procuradoria-Geral do Estado.

Segundo Kutschel, os acusados desviaram mais de 2 bilhões
de bolivianos (o equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhões) e come-
teram delitos de corrupção e desvio de recursos públicos para
outros países, onde, supostamente, estão refugiados.

Em seu twitter, Evo Morales escreveu hoje: “O ministro da Justiça de
fato viola a Constituição presumindo a culpa de 592 ex-funcionários do
MAS [Movimento ao Socialismo, partido de Evo] e suas famílias. Ele se
coloca acima dos juízes que ditam condenação, sem julgamento prévio.
O regime de [Jeanine] Áñez (presidente interina), Mesa e Camacho [opo-
sitores], é violento, semeador de evidências falsas e difamatório”.

Evo Morales está asilado na Argentina desde 12 de dezembro
do ano passado. (Agencia Brasil)

Incêndio na Austrália destruiu
um terço da Ilha Kangaroo,

mostra Nasa
Cerca de um terço da Ilha Kangaroo, na Austrália, foi devas-

tada pelos incêndios que consomem grande parte do território
do país. A agência espacial norte-americana Nasa divulgou ima-
gens que mostram as consequências dos incêndios na ilha, que
servia de abrigo a várias espécies selvagens.

A Nasa estima que cerca de 155 mil hectares da ilha tenham
sido consumidos pelas chamas.

A Ilha Kangaroo, situada na costa sul da Austrália, é famosa
por sua natureza exuberante e pelas reservas naturais protegidas,
que servem de abrigo a vários animais selvagens como leões-
marinhos, coalas e várias espécies de aves.

As imagens divulgadas pela NASA mostram que a região mais
afetada da ilha foi o oeste, onde se encontra o Parque Nacional
de Flinders Chase, que abriga uma das espécies mais famosas da
Austrália, o ornitorrinco.

Os incêndios chegaram à ilha no final do mês passado e já causaram
a morte de duas pessoas, destruíram 56 casas e danificaram centenas de
edifícios, informou o governo da Austrália do Sul, citado pela CNN.

Os ecologistas estimam que cerca de 25 mil coalas morre-
ram nos incêndios. O número representa metade da população
de marsupiais que habita a ilha.

A ilha era considerada um refúgio seguro para os coalas, uma
vez que estava isenta de clamídia, uma doença muito comum en-
tre os coalas, e que pode causar cegueira, infertilidade e até mes-
mo a morte destes animais.

Os incêndios na Austrália já destruíram cerca de 7,3 milhões
de hectares e mataram cerca de 500 bilhões de animais em Nova
Gales do Sul, informou a Universidade de Sydney, citada pela CNN.

Suspeitos de envolvimento
A CNN afirma que a polícia australiana acusou pelo menos

24 pessoas de iniciar propositadamente os incêndios no Estado
de Nova Gales do Sul.

Além dos 24 acusados, a polícia de Nova Gales do Sul tomou
medidas legais contra 183 pessoas. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004801-96.2018.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
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Data do leilão:29/1/2020 -A partir das: 15:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428  estabelecido a RUA ARACI,
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complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito,
será feit a mediante pagamento à vista, podendo o arrematante p agar, no ato,
como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as
cadernetas de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do
sinal dado além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e
acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior
dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da
praça. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta
do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED:1EF7B- CONTRATO: 140724164711-6-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 4072-  AV SANTA CATARINA
ROSA MARIA MADRID PEREZ , ESPANHOLA, COMERCIANTE,  CPF 13489256808,
CI RNE W307811-L SE/DP, CASADO(A) COM ARIOVALDO RONCON PEREZ ,
BRASILEIRO(A), COMERCIANTE, CPF 30938422804, CI 2726476 SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA BASILIO DA CUNHA, Nº 928, 12º
SUBDISTRIT O - CAMBUCI, EM SAO PAULO, SP, COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE
HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 695.036,10
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 524.000,00

ITUPEVA, 9/1/2020
ARY ANDRÉ NETO

9 - 14 - 29/1/2020



EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:29/1/2020 - A partir das: 15:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428  estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA ,SP,  telefone 11932854559 , faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulament ação
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito,
será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de
08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da
comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1EF93- CONTRATO: 102514063075-0-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 0251- AG MOEMA
LUIZ CARVALHO VIANNA, BRASILEIRO(A), FISCAL DE RECEITA,  CPF 28402421687,
CI M 201290MG, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 154, LOCALIZADO NO 15º ANDAR,
CONDOMINIO EDIFICIO NEW YORK PLAZA, A AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ,
Nº 3753, BAIRRO CAMPO BELO, 30º SUBDISTRITO - IBIRAPUERA, EM SAO
PAULO,SP, CONTENDO UMA AREA UTIL DE 36,440M2, AREA COMUM DE GARAGEM
DE 20,135M2, AREA COMUM COBERTA E DESCOBERTA DE 14,428M2, AREA
TOTAL CONSTRUIDA DE 71,003M2, CABENDO-LHE UMA VAGA DE GARAGEM EM
LOCAL INDIVIDUAL E INDETERMINADO, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 233.495,21
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 330.000,00

ITUPEVA, 9/1/2020
ARY ANDRÉ NETO

9 - 14 - 29/1/2020

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:29/1/2020 - A partir das: 15:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428  estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA,  ITUPEVA ,SP,  telefone 11932854559 , faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulament ação
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito,
será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de
08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da
comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1D386- CONTRATO: 302624055321-7-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 0262-3 PENHA DE FRANÇA
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, BRASILEIRO(A), AUTONOMO,  CPF 30513669949, CI
17.506.476 SSP/SP, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 114, LOCALIZADO NO 11º ANDAR OU
12º PAVIMENT O, EDIFICIO HORTENCIA, CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL
PENHA DE FRANCA, A RUA SAO FLORENCIO, Nº 1500, 41º SUBDISTRITO
CANGAIBA, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA UTIL DE 51,580M2, AREA COMUM
DE 13,139M2, AREA  TOT AL DE 64,719M2, CABENDO-LHE UMA VAGA
INDETERMINADA DESCOBERTA NO ESTACIONAMENTO, COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEIT ORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE
HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 455.854,32
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 218.000,00

ITUPEVA, 9/1/2020
ARY ANDRÉ NETO

9 - 14 - 29/1/2020

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. - CNPJ/MF nº 61.351.532/0001-68 - NIRE Nº 35.300.052.463 - Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam convocados os Acionistas da Companhia a reunirem-se em AGO que será realizada 
no dia 23.01.2020, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rua Vicente Antônio de Oliveira, 1050, Pirituba, nesta Capital, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.12.2018; b) Deliberar sobre a destinação do resultado 
do exercício de 2018; c) Deliberar sobre a atual composição do Conselho de Administração; d) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e 
eleição de seus membros; e) Fixar a remuneração global dos administradores e conselheiros para os exercícios de 2018 e 2019. Obs.: i) Para tomar 
parte e votar na AGO, o acionista deve provar, apresentando documento de identidade e o comprovante expedido pela instituição depositária. Os 
acionistas representados por procuradores deverão exibir as procurações, acompanhados dos documentos mencionados dos outorgantes e documentos 
do procurador que comprovem a sua condição de acionista, administrador, advogado ou instituição financeira; ii) Instituição financeira depositária 
das ações escriturais: Banco Itaú S.A.; iii) Nos termos da Lei 6.404/76 e de acordo a Instrução CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos 
Acionistas, na sede social da Companhia, na rede mundial de computadores nas páginas da Companhia (www.azevedotravassos.com.br) e da B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Paulo, 07.01.2020. O Presidente do Conselho de Administração.

NVFISIO SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM FISIOTERAPIA LTDA.
CNPJ Nº 18.000.704/0001-20

Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente edital convocamos todos os sócios desta sociedade empresária a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no 
dia 30 de janeiro de 2020, no endereço situado na Rua Clóvis Bueno de Azevedo  nº 70, Ipiranga às 18:30 horas, em primeira convocação, instalando-se a 
assembleia no caso de presença mínima de 3/4 três quartos do capital social, em Segunda chamada às 19:00, com qualquer número de sócios presentes, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Prestação de contas dos Indicadores de Qualidade das Unidades; Definição de arredondamento dos 
valores de plantão; deliberação e aprovação quanto a alteração de contrato social; deliberações e aprovações de outros assuntos envolvendo sócios bem como 
a sociedade empresária e assuntos gerais.

São Paulo, dia 07/01/2020.
ALINE AMORIM AMARAL CARDOSO

SÓCIA ADMINISTRADORA

Convocação Assembleia Geral Extraordinária

ELIN PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ nº 05.326.790/0001-13 - NIRE Matriz 35217724034
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - Ficam os senhores Sócios convocados para 
reunião da sociedade Elin Participações Ltda., a realizar-se no dia 20 de janeiro de 2020, às 11h00 na 
Avenida São Gabriel, nº 333, 10º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01435-001, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Assinatura da alteração contratual da sociedade, espelhando a redistribuição de 
participações e substituição de sócio, conforme formal de partilha do inventário de Elza Inácio Rolim, extraído 
do processo nº 0002793-93.2011.8.26.0108 que tramitou perante a 1ª Vara Judicial do Foro Distrital de 
Cajamar. São Paulo 09 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo Inácio Rolim – Sócio administrador.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Trump defende que Irã abra
mão de armas nucleares

Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 9 de janeiro de 2020Página 4

No primeiro pronunciamen-
to após ataque dos Estados
Unidos que resultou
no assassinato do general
iraniano Qassem Soleimani e
que levantou o risco de um
conflito internacional, o presi-
dente americano, Donald
Trump, defendeu que o país
árabe abra mão de seu arsenal
nuclear.

A expectativa pelo discurso
de Trump era grande, uma vez
que ocorreu um dia após o Irã
bombardear duas bases dos
EUA no Iraque, em sua primei-
ra retaliação ao assassinato do
general Soleimani. O Irã classi-
ficou o ataque americano de ato
terrorista de Estado. O Iraque
foi em sentido semelhante, con-
denando a ação.

Trump não mencionou expli-
citamente novos ataques ao Irã,
mas manteve a ameaça de no-

vas retaliações e cobrou o aban-
dono do programa nuclear pelo
país rival, dizendo que novas
sanções serão adotadas en-
quanto o Irã “não mudar o com-
portamento”.

“Enquanto eu for presiden-
te dos EUA o Irã não terá uma
arma nuclear. Nossas forças es-
tão prontas para o que for ne-
cessário. Nações toleraram o
comportamento desestabiliza-
dor do Irã por anos. Esses dias
acabaram. O Irã deve abando-
nar suas ambições nucleares e
seu apoio ao terrorismo”, res-
saltou Trump.

Após essas ameaças, Trump
afirmou que os Estados Unidos
estão “prontos para abraçar a
paz”. “Uma mensagem aos líde-
res e ao povo do Irã. Queremos
que vocês tenham o futuro que
merecem, com prosperidade. A
destruição do ISIS [Estado Is-

lâmico] é boa para o Irã. E deve-
mos trabalhar juntos nesta pri-
oridade”, propôs.

Justificativas
Trump também usou o pro-

nunciamento para justificar o
assassinato de Soleimani. O go-
vernante reiterou o argumento
já apresentado de que o ataque
foi necessário diante da iminên-
cia de ações que colocariam em
risco a vida de cidadãos esta-
dunidenses.

“Nenhuma vida dos EUA e do
Iraque foi perdida por conta da
ação do nosso sistema de inteli-
gência. Soleimani foi responsá-
vel por algumas das maiores atro-
cidades, lançando ataques terro-
ristas contra alvos civis. Promo-
veu guerras por toda a região e
assassinou milhares de america-
nos. Ele deveria ter sido extermi-
nado há muito tempo”, disse.

Trump descartou também o
argumento de que um conflito
com o Irã teria relação com o in-
teresse no controle de petróleo
do país, análise frequente no
caso da guerra do Iraque nos
anos 2000. “Nós somos o maior
produtor de óleo e gás natural
no mundo. Nós não precisamos
do óleo do Oriente Médio”.

Outros países
O presidente também

mencionou o posicionamento
de outras nações diante
da repercussão do episódio. A
Rússia condenou o ataque e
ofereceu apoio ao Irã. A China
também adotou postura crítica.
Países europeus, como Alema-
nha, também tiveram reações
críticas, embora sem declarar
apoio, condenando a escalada
dos conflitos.

Trump pediu que a comuni-

dade internacional siga o exem-
plo dos Estados Unidos, que
abandonaram o acordo nuclear
com o Irã em 2018. “O tempo
chegou para o Reino Unido, a
China, a Rússia e a Alemanha
reconhecerem isso. Devemos
trabalhar juntos para fazer um
acordo com Irã que faça do
mundo um lugar mais seguro. O
Irã pode ser um grande país.
Hoje, vou pedir à OTAN [Orga-
nização do Tratado do Atlânti-
co-Norte] para ficar mais envol-
vida no processo do Oriente
Médio”, pontuou o presidente.

Ataque
Comandante de alto escalão

da Guarda Revolucionária do
Irã, Qassem Soleimani foi mor-
to no dia 2 de janeiro nos arre-
dores do aeroporto de Bagdá.
Soleimani era o comandante da
unidade de elite Força Quds,

uma brigada de forças especi-
ais responsável por operações
militares extraterritoriais do Irã
que faz parte da Guarda Revo-
lucionária Islâmica.

Como justificativa para a
ação, o governo dos Estados
Unidos disse que as Forças Ar-
madas do país “agiram preven-
tivamente de forma decisiva,
matando Qassem Soleimani para
proteger os indivíduos america-
nos no exterior”.

Em comunicado, o Pentágo-
no divulgou que o presidente
Donald Trump ordenou a morte
do comandante da força de elite
iraniana Al-Quds, general Qas-
sem Soleimani. Na nota, o go-
verno americano disse que So-
leimani estava “ativamente a de-
senvolver planos para atacar di-
plomatas e membros de serviço
norte-americanos no Iraque e em
toda a região”. (Agencia Brasil)

Presidente da Capes aponta mudança em
modelo de avaliação dos projetos

O presidente da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior
(Capes), Anderson Correia, que
em breve vai assumir a reitoria
do Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica (ITA), declarou  na
quarta-feira (8) que, em sua ges-
tão, o órgão  adotou um novo
modelo de seleção dos projetos
que são financiados por bolsas
de estudo da instituição.

“Estamos reestruturando a
forma de fomentar [a formação
de mão de obra qualificada], tra-
zendo mais recursos direciona-
dos a temas específicos”, decla-
rou Correia durante a  apresen-
tação, em Brasília, do Programa
Nacional de Cooperação Acadê-
mica (Procad) em Segurança Pú-
blica e Ciências Forenses.

Lançado pelos ministérios
da Justiça e Segurança Pública,

Sergio Moro, e da Educação,
Abraham Weintraub, o novo
programa de cooperação acadê-
mica será executado pela Capes,
a exemplo de outras duas inicia-
tivas semelhantes lançadas no
ano passado: o Procad Amazô-
nia e o Procad Defesa.

Pouco mais de R$ 7 milhões
estão sendo investidos no Pro-
cad Amazônia para custear cerca
de 80 projetos de pesquisa aca-
dêmica que ajudem não só na pro-
teção do bioma, mas também na
consolidação das redes de pes-
quisa da Amazônia Legal, região
que abrange a nove estados bra-
sileiros (Acre, Amapá, Amazo-
nas, Mato Grosso, Pará, Rondô-
nia, Roraima, Tocantins e parte
do Maranhão). Já o Procad Defe-
sa deve receber R$ 13,5 milhões
para financiar a cooperação en-
tre instituições civis e militares

responsáveis por projetos de for-
mação de recursos humanos e de
pesquisas científicas e tecnoló-
gicas na área da Defesa.

O Procad Segurança Pública
e Ciências Forenses, por sua vez,
receberá um aporte de R$ 10,1
milhões, beneficiando pesquisa-
dores que desenvolvam estudos
de mestrado, doutorado e pós-
doutorado com vista à melhoria
das ações em segurança pública.
Do total, R$ 6 milhões virão do
caixa da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Senasp), do
Ministério da Justiça, ao longo
de quatro anos. Outros R$ 2,1
milhões virão da Polícia Federal
(PF) e R$ 2 milhões da própria
Capes. Os valores das bolsas
concedidas vão variar conforme
o nível acadêmico dos contem-
plados:  R$ 1.500 para alunos de
mestrado; R$ 2.200 para douto-

rado e R$ 4.100 para pós-douto-
rado.

“Este programa está inseri-
do na mudança do modelo de
avaliação que a Capes vem em-
preendendo, buscando maior
impacto social [com o financia-
mento] a temas que beneficiem
diretamente a sociedade e pos-
sibilitem maior interação das
universidades com o setor pro-
dutivo”, disse Correia.

ITA
Correia, que é engenheiro

civil, confirmou que deve perma-
necer à frente da Capes até o
próximo dia 27, quando voltará
a assumir a reitoria do ITA, ins-
tituição pública de ensino uni-
versitário especializada em ciên-
cias e tecnologias aeroespaciais.
O ITA está ligado ao Comando
da Aeronáutica e fica em São

José dos Campos (SP).  Segun-
do ele, a Casa Civil ainda não
definiu quem o substituirá na
Capes. Correia foi reitor do ITA
de 2016 a janeiro de  2019,  quan-
do assumiu a presidência da
Capes.

Sobre os desafios, entre eles
a limitação orçamentária,
enfrentados durante a gestão da
Capes, Correia afirmou que a
execução orçamentária do ano
passado foi um dos maiores dos
últimos cinco anos. “Cem por
cento do orçamento da Capes foi
executado. E o Ministério da
Educação ainda alocou mais R$
200 milhões que também já fo-
ram empenhados”, comentou
Correia, declarando estar tran-
quilo em relação à previsão or-
çamentária para a Capes este
ano. “Estamos bem tranquilos
com relação a 2020. Conscien-

tes de que o governo federal e o
MEC estão atentos às necessi-
dades da Capes. Estamos com o
orçamento dentro do planeja-
do.”

Perguntado sobre o que con-
sidera sua principal realização à
frente da Capes, Correia foi ta-
xativo: “O maior legado que eu
acredito é fazer programas que
estimulem a transferência de co-
nhecimento ao setor produtivo
e tenham impacto social. Então,
além de colocar recursos nesta
linha, modificamos o sistema de
avaliação da Capes para estimu-
lar estas interações. Ou seja, a
Capes e o MEC acreditam que
as universidades brasileiras têm
um potencial imenso que, se bem
explorados, podem render imen-
sos recursos ao país, gerando
conhecimento para toda a soci-
edade.” (Agencia Brasil)

Pesquisa ProconSP mostra diferença de
mais 300% no material escolar

Pesquisa da Fundação
Procon.SP constatou diferen-
ças de preços de mais de 300%
nos itens de material escolar. A
maior diferença encontrada em
termos percentuais foi de 333%
na borracha látex branca da Fa-
ber Castell, que em um estabe-
lecimento foi encontrado por R$
2,60 e no outro por R$ 0,60. Em
números absolutos, a maior di-
ferença, de R$ 35,40, foi regis-
trada na caneta hidrográfica Pi-
lot 850L Junior 12 cores. Em um
estabelecimento era vendida

por R$ 59,90 e em outro, por R$
24,50.

Segundo a especialista em
defesa do consumidor do Pro-
conSP Valéria Garcia, este ano
as diferenças continuam muito
elevadas. “Principalmente nos
itens menores, onde o consu-
midor não percebe essa diferen-
ça. A maior diferença que en-
contramos foi numa borracha,
no entanto, a gente também en-
contra diferenças significativas
em itens maiores como cader-
nos, por exemplo”.

A pesquisa de material es-
colar, realizada pelo Núcleo de
Inteligência e Pesquisa da Es-
cola de Proteção e Defesa do
Consumidor, tem como objeti-
vo oferecer referências de pre-
ço por meio dos preços médios
obtidos. Foram coletados pre-
ços de apontador, borracha, ca-
derno, canetas esferográfica e
hidrográfica, colas em bastão e
líquida, fita corretiva, giz de
cera, lápis preto e colorido, la-
piseira, marca texto, massa de
modelar, papel sulfite, pintura a

dedo, refil para fichário, régua
e tesoura escolar nos dias 9, 10
e 11 de dezembro último, em oito
estabelecimentos comerciais do
município de São Paulo.

Os melhores preços – meno-
res ou iguais aos preços médi-
os obtidos – foram encontrados
nas lojas pesquisadas da zona
norte da capital. Após compa-
ração de 126 produtos comuns
entre as pesquisas realizadas
neste ano e no ano passado,
constatou-se, em média, acrés-
cimo de 3,71% no preço desses

itens. O IPC-SP (Índice de Pre-
ços ao Consumidor de São Pau-
lo) da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe),
referente ao período, registrou
variação de 3,50%.

A Fundação Procon reco-
menda aos consumidores, an-
tes de ir às compras, verificar
quais dos produtos da lista de
material o consumidor já pos-
sui em casa e, ainda, se estão
em condição de uso, evitando
assim compras desnecessárias.
Outra dica é promover a troca

de livros didáticos entre estu-
dantes, o que também garante
economia.

De acordo com a pesquisa-
dora Valéria Garcia, os livros di-
dáticos são os itens que mais
encarecem o material escolar.
“Mas, dentro da nossa pesqui-
sa [que não fez o levantamento
dos livros didáticos] são os ca-
dernos, porque é uma quantida-
de grande, têm um preço alto e
geralmente as crianças e os ado-
lescentes querem os cadernos
mais caros”. (Agencia Brasil)
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Ativo 2018 2017
Circulante  3.131  4.008
Caixa e equivalentes de caixa  299  8
Estoque  2.832  4.000

Total do ativo  3.131  4.008

Passivo 2018 2017
Circulante 300  5
Fornecedores 5  5
Adiantamento de clientes 295  -

Patrimonio líquido  2.831  4.003
Capital social  4.040  4.000
Prejuízos acumulados  (1.399)  (17)
Adiantamentos para futuro aumento de capital  190  20

Total do passivo e patrimônio líquido  3.131  4.008

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo
em 31 de dezembro de 2018 e período de 23 de outubro (data de início

das atividades) a 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de Reais)
Adiantamento

Prejuízos para futuro Patri-
Capital acumu- aumento mônio
social lados    de capital líquido

Saldos em 31 de dezembro
 de 2016 (não auditado)  -  -  -  -
Aumento de capital  4.000  -  - 4.000
Adiantamentos para futuro
aumento de capital  -  -  20 20

Prejuízo líquido do período  -  (17)  -  (17)
Saldos em 31 de
dezembro de 2017  4.000  (17)  20  4.003
Aumento de capital  40  -  (40)  -
Adiantamentos para futuro
aumento de capital  -  -  210 210

Prejuízo líquido do exercício  -  (1.382)  -  (1.382)
Saldos em 31 de
dezembro de 2018  4.040  (1.399)  190  2.830

REC 2016 Empreendimentos e Participações X S.A.
CNPJ: 26.239.893/0001-16

Demonstrações Financeiras

Demonstrações do resultado Exercício findo em
31 de dezembro de 2018 e período de 23 de outubro

(data de início das atividades) a
31 de dezembro de 2017(Em milhares de Reais)

2018 2017
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (76)  (17)
Provisão para perdas com estoques  (1.306)  -

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro  (1.382)  (17)
Prejuízo do exercício / Período  (1.382)  (17)

REC 2016 Empreendimentos e Participações X S.A.
Angel David Ariaz

Diretor - CPF: 228.295.328-21
Ronoaldo Figueredo Delgado

CRC: 1SP-257949/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes

estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Avenues Participações Ltda. - CNPJ(MF): 29.607.693/0001-67 - NIRE: 35.2351732-06
Demonstrações Financeiras - 30/06/2019 à 30/06/2018 (Valores expressos em reais - R$, centavos não considerados)

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo 
Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede social.

Demonstrações de resultados 30/06/2019 30/06/2018
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (7.840.133) (2.438.208)
Resultado Operacional antes das
receitas (despesas) fi nanceiras (7.840.133) (2.438.208)
Despesas fi nanceiras (53.165) (914.101)
Receitas fi nanceiras 13.918 6.540
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (7.879.379) (3.345.769)
Resultado líquido do período (7.879.379) (3.345.769)

Marcelo Nastromagario 
Administrador - CPF(MF) 266.804.808-76

Balanços patrimoniais  - ATIVO 30/06/2019 30/06/2018
Circulante 94.910 1.266.493
Caixa e equivalentes de caixa 25.977 1.232.974
Créditos com pessoas não ligadas 15.701 -
Outros créditos 49.200 32.772
Impostos e contribuições a recuperar 4.032 748
Não Circulante 241.246.039 234.917.738
Imobilizado 241.246.039 234.917.738
Total do ativo 241.340.949 236.184.231

Balanços patrimoniais  - PASSIVO 30/06/2019 30/06/2018
Circulante 36.097 -
Fornecedores 29.032 -
Impostos e contribuições a pagar 7.065 -
Patrimônio líquido 241.304.852 236.184.231
Capital social 252.530.000 229.330.000
Recursos para aumento de capital - 10.200.000
Prejuízos acumulados (11.225.148) (3.345.769)
Total do passivo e patrimônio líquido 241.340.949 236.184.231

Marcelo Farias Nascimento - Contabilista 
CRC: 1SP243692/O-2 - CPF(MF) 220.986.288-46

AVENUES SÃO PAULO EDUCAÇÃO LTDA.
CNPJ(MF): 23.324.297/0001-46 - NIRE: 35.229.446.034

ATIVO 30/06/2019 30/06/2018
Circulante 86.474.395 35.538.121
Caixa e equivalentes de caixa 24.898.917 24.401.419
Contas a receber de clientes e outros recebíveis 51.847.620 46.517
Impostos e contribuições a recuperar 1.173.347 894.911
Pagamentos antecipados 5.028.012 10.079.026
Depósitos e cauções 106.890 102.709
Outros créditos 3.419.609 13.539
Não Circulante 279.112.067 253.372.224
Depósitos e cauções - 307.055
Pagamentos antecipados 86.663.528 86.663.528
Imobilizado 192.119.812 166.401.640
Intangível 328.727 -
Total do ativo 365.586.462 288.910.345

PASSIVO 30/06/2019 30/06/2018
Circulante 222.292.004 141.166.269
Salários e encargos sociais 7.526.112 2.906.721
Fornecedores 6.204.494 13.092.412
Impostos e contribuições a pagar 1.358.571 544.618
Aluguéis a pagar 98.881.344 97.283.783
Outras contas a pagar 57.303.127 27.338.735
Receitas diferidas 51.018.355 -
Não Circulante 7.523.105 8.062.335
Outras contas a pagar - 390.000
Receitas diferidas 7.523.105 7.672.335
Patrimônio líquido 135.771.354 139.681.741
Capital social 196.015.500 188.015.500
Prejuízos acumulados (60.244.146) (48.333.759)
Total do passivo e patrimônio líquido 365.586.462 288.910.345

Demonstrações Financeiras - 30/06/2019 à 30/06/2018 (Valores expressos em reais - R$, centavos não considerados)
Balanços patrimoniais Demonstrações de resultados 30/06/2019 30/06/2018

Receita líquida de serviços prestados 87.198.174 117.749
Custo dos serviços prestados (1.274.943) (676)
Lucro bruto 85.923.231 117.072
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas (2.228.351) (879.695)
Gerais e administrativas (96.264.036) (18.670.660)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 964.444 (313.256)
Resultado Operacional antes das 
receitas (despesas) fi nanceiras (11.604.713) (19.746.538)
Despesas fi nanceiras (502.403) (600.386)
Receitas fi nanceiras 474.874 1.116.092
Resultado antes dos tributos 
sobre o lucro (11.632.241) (19.230.832)
Imposto de renda e contribuição social (278.146) -
Resultado líquido do período (11.910.387) (19.230.832)

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo 
Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede social.

Marcelo Nastromagario - Administrador - CPF(MF) 266.804.808-76
Marcelo Farias Nascimento - Contabilista 

CRC: 1SP243692/O-2 - CPF(MF) 220.986.288-46

1. Data, hora e local: Aos 30.06.2019, às 14 horas, na sede da PAM JR Participações e Empreendimentos 
S.A., na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco B, 3º andar, conjunto 31/32, Edifício Padauiri, CEP: 06454-000, 
Alphaville, na cidade de Barueri/SP (“Companhia”). 2. Presença e Convocação: Presentes os Acionistas que 
representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos 
termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de 
Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Alexandre Ferrari; Secretária: Patricia Luiza Broilo. 4. Ordem do Dia e 
Deliberação: As matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária foram colocadas em votação. 
Pela unanimidade de votos dos Acionistas presentes, representando a totalidade das ações de emissão da 
Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere 
à presente Assembleia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos 
acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar a emissão de 1.364.970 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão 
total de R$1.364.970,00, preço este fixado em observância ao disposto no §1º do Artigo 170 da Lei nº 
6.404/76, destinados à conta de capital social. As novas ações ora emitidas participarão integralmente do 
resultado do exercício social em curso. Sendo assim, o capital social da Companhia passará de 
R$20.000.000,00 para R$21.364.970,00. 4.3. Registrar a subscrição, pelos acionistas da Companhia, na 
proporção de suas respectivas participações acionárias, das 1.364.970 novas ações ordinárias, ora emitidas, 
bem como a integralização das novas ações ora emitidas, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição, os 
quais fazem parte integrante da ata a que se refere esta Assembleia como Anexo I, II e III. 4.4. Aprovar, em 
consequência da aprovação da matéria constante do item 4.2 acima, a modificação do caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação constante da consolidação que constitui 
o Anexo IV à ata a que se refere a esta Assembleia: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$21.364.970,00, dividido em 18.219.442 ações, sendo 9.109.721 ações ordinárias, e 
9.109.721 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de 
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 30.06.2019. Alexandre Ferrari – 
Presidente da Assembleia; Patricia Luiza Broilo – Secretária da Assembleia; Acionistas: São Paulo Bank 
Participações Ltda (p. Marcus Schalldach), Payments Holding S.A.(p. Alexandre Ferrari) e Rosemarie 
Schalldach. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Patricia Luiza Broilo - 
Secretária. JUCESP nº 644.634/19-4 em 18.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Boletim de Subscrição: 1. Subscritor: São Paulo Bank Participações Ltda., com sede em 
Barueri/SP, CNPJ/MF nº 15.426.952/0001-49, neste ato representada por seu diretor, Marcus Schalldach, 
RG nº 17.005.102-X,  SSP/SP, CPF nº 131.846.318-18, com endereço comercial em São Paulo/SP. 2. 
Número de Ações Subscritas: 202.464 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, de 
emissão. 3. Valor da Subscrição: R$202.464,00. 4. Forma e Prazo da Integralização: O montante ora 
subscrito foi totalmente integralizado nesta data por meio do AFAC (adiantamento para futuro aumento de 
capital) realizado até a presente data. Barueri, 30.06.2019. São Paulo Bank Participações Ltda. p. Marcus 
Schalldach. Anexo II - Boletim de Subscrição: 1. Subscritor: Payments Holding S.A., com sede em 
Barueri/SP, CNPJ/MF nº 26.917.126/0001-19, neste ato por seu representante legal Paulo Renato Della 
Volpe, RG nº 10.948.675-4, CPF/MF nº 119.360.868-67, residente em Campinas/SP. 2. Número de Ações 
Subscritas: 350.268 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 3. Valor da Subscrição: 
R$350.268,00. 4. Forma e Prazo da Integralização: O montante ora subscrito foi totalmente integralizado 
nesta data por meio do AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital) realizado até a presente data. 
Barueri, 30.06.2019. Payments Holding S.A. p. Paulo Renato Della Volpe. Anexo III - Boletim de 
Subscrição: 1. Subscritor: Rosemarie Schalldach, brasileira, divorciada, engenheira civil, RG nº 
2.581.820-x, SSP/SP, CPF nº 045.685.758-34, com endereço em São Paulo/SP. 2. Número de Ações 
Subscritas: 812.238 sendo 129.753 ações ordinárias e 682.485 ações preferenciais, todas nominativas e 
sem valor nominal. 3. Valor da Subscrição: R$812.238,00. 4. Forma e Prazo da Integralização: O montante 
ora subscrito foi totalmente integralizado nesta data por meio do AFAC (adiantamento para futuro aumento 
de capital) realizado até a presente data. Barueri, 30.06.2019 Rosemarie Schalldach.
Anexo IV - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º – PAM JR 
Participações e Empreendimentos S.A. é uma sociedade anônima que reger-se-á pelas leis e usos do 
comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e 
foro na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, 
sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no 
exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades civis ou comerciais, 
nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista, e a administração de bens próprios. Artigo 4º - O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações - Artigo 5º - O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$21.364.970,00, divididos em 18.219.442 ações, 
sendo 9.109.721 ações ordinárias e 9.109.721 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 
Artigo 6º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na Assembleia Geral. As ações preferenciais 
não terão direito a voto, tendo como vantagens (i) a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na 
proporção de sua participação no capital social, em caso de eventual liquidação da Companhia; e (ii) o direito 
ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 5% (cinco por cento) maior do que o atribuído à cada ação 
ordinária. Artigo 7º - A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições 
pertinentes do Acordo de Acionistas, desde que exista e esteja arquivado em sua sede. Capítulo III - 
Assembleia Geral - Artigo 8º – A Assembleia Geral, com a competência prevista em lei e neste Estatuto, 

reúne-se ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 9º - A convocação da Assembleia 
Geral será feita por qualquer membro da Diretoria, nos termos da lei, sendo seus trabalhos instalados e 
presididos pelo Diretor Presidente da Companhia ou, no seu impedimento, por qualquer outro membro da 
Diretoria da Companhia, ou na ausência de todos os anteriores, por acionista escolhidos por todos os presentes. 
Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a 
que comparecerem todos os acionistas. Artigo 10º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as 
exceções previstas em lei, e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos 
em branco. Artigo 11 - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há 
menos de 01 ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Capítulo IV - Administração: 
Normas Gerais: Artigo 12 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste 
Estatuto. § 1º: Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros da administração. A remuneração 
poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Diretoria deliberar 
sobre a sua distribuição. § 2º: Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de 
termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição e permanecerão em seus 
cargos até a investidura dos novos administradores eleitos. Diretoria: Artigo 13 - A Diretoria será composta de, 
no mínimo, 2 e, no máximo, 4 Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais sem designação específica, 
acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos para um mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos, sendo 
o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Os Diretores serão 
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. § Único - O exercício do cargo de Diretor independe da prestação 
de caução. Artigo 14 - Ressalvados os casos previstos neste Estatuto, compete aos Diretores, observado o 
disposto no Artigo 15 abaixo, a representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem 
como a gestão dos negócios sociais em geral e a prática de todos os atos de administração e de disposição, 
necessários ou convenientes ao cumprimento do objeto social. Artigo 15 - Com as exceções previstas neste 
Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante 
terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados por qualquer Diretor, 
isoladamente. Artigo 16 - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por qualquer 
Diretor. § Único - As procurações deverão sempre especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas 
outorgadas para fins judiciais, terão prazo de validade limitado a 1 ano. Artigo 17 - É expressamente vedada à 
Diretoria a prática, em nome da Companhia, de qualquer ato relativo a negócios ou operações estranhas ao 
objeto social. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 18 - A Companhia terá um Conselho Fiscal que só 
funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, na forma da lei. § Único - As 
deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos. Artigo 19 - O Conselho Fiscal quando em 
funcionamento será composto de no mínimo 3, e, no máximo, 5 membros, com igual número de suplentes, 
eleitos pela Assembleia Geral, que lhes fixará a remuneração, obedecido o mínimo legal. Artigo 20 - Os 
membros do Conselho Fiscal, pessoas físicas acionistas ou não, residentes no País, que atendam os requisitos 
e impedimentos previstos na lei, terão a competência nela disciplinada. Capítulo VI - Acordo de Acionista: 
Artigo 21 - O Acordo de Acionistas que estabelecer as condições de compra e venda de suas ações, ou o direito 
de preferência na compra das mesmas ou o exercício do direito de voto será sempre arquivado pela Companhia 
e por ela estritamente observado. § Único - As obrigações e responsabilidades resultado de tal Acordo de 
Acionistas serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tal Acordo de Acionista tenha sido devidamente 
registrado nos livros de registro da Companhia. Capítulo VII - Exercício Social e Lucros: Artigo 22 - O exercício 
social termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Ao fim de cada exercício social a Diretoria fará 
elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes. Artigo 24 - Do 
resultado do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para pagamento do 
imposto de renda, será retirada parcela destinada à participação dos administradores no lucro de acordo com 
o plano aprovado pela Assembleia Geral, se houver, observados os limites definidos em lei, e cujo pagamento 
ficará condicionado à efetiva atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório estipulado neste artigo. § Único 
- O lucro líquido terá a seguinte destinação: 5% para a constituição da Reserva Legal, que não excederá de 
20% do capital social; do saldo remanescente, ajustado consoante o disposto no Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, 
25% serão distribuídos aos acionistas como dividendo obrigatório. Artigo 25 - A Assembleia Geral poderá 
declarar dividendo à conta do lucro apurado no balanço patrimonial anual, bem como em decorrência de 
balanços em períodos menores, atendido no último caso, o limite do Artigo 204, § 1º, da Lei 6.404/76, ou ainda, 
declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. 
Artigo 26 - Prescreve em 3 anos a ação para haver dividendos, contados da data em que tenham sido postos 
à disposição dos acionistas. Capítulo VIII - Liquidação e Transformação: Artigo 27 - A Companhia se 
dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo que for estabelecido pela Assembleia 
Geral, a qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o período da liquidação. Artigo 28 - A 
Companhia poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria absoluta dos votos na 
Assembleia Geral. Capítulo IX - Arbitragem: Artigo 29 - As divergências entre os acionistas e a Companhia, 
ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários que não possam ser solucionadas 
amigavelmente pelos acionistas dentro de um prazo improrrogável de 15 dias, serão dirimidas por arbitragem 
de acordo com o Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, servindo este 
Artigo como cláusula compromissória para efeito do que dispõe o § 1º do Artigo 4º da Lei 9.307/96. A 
administração e o correto desenvolvimento do procedimento arbitral, da mesma forma, caberá ao Centro de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Artigo 30 - Os casos omissos serão resolvidos pela 
Assembleia Geral, com base na legislação aplicável à espécie. 

PAM JR Participações e Empreendimentos S.A. - CNPJ/MF nº 19.374.544/0001-41 - NIRE 35300460065
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.06.2019

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82  - NIRE Nº. 35.300.352.858 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de dezembro de 2019, às 15h00, na sede da Companhia de Participações em 
Concessões (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 
04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Eduardo de Toledo, 
como secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o destaque de juros sobre o capital próprio. 5. DELIBERAÇÕES: 
Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, 
conforme atribuição prevista nos artigos 32 e 33 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram o destaque de juros 
sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2018 (deduzido ou acrescido, pro rata 
die de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no 
valor bruto de R$ 61.895.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais), correspondentes a 
R$ 15,68781886176, por lote de 1.000 (mil) ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, ou, após a dedução do 
imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R$ 
52.610.750,00 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e dez mil e setecentos e cinquenta reais), correspondentes a R$ 
13,3346460325 por lote de 1.000 (mil) ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, sendo que o valor líquido será 
apurado mediante a dedução do imposto de renda na fonte de acordo com a alíquota pertinente, nos termos da 
legislação vigente. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da 
presente data, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2019, ad referendum da 
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações fi nanceiras deste exercício social e serão pagos até 31 de 
dezembro de 2020, conforme vier a ser aprovado oportunamente. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e 
por todos os Conselheiros. São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2019. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presidente 
da Mesa e, Eduardo de Toledo, Secretário. Conselheiros: (1) Leonardo Couto Vianna; (2) Eduardo de Toledo; e (3) 
Arthur Piotto Filho. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho 
de Administração nº. 04, às folhas 182 a 183. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduardo de Toledo - 
Secretário. JUCESP nº 18/20-0 em 02.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:29/1/2020 - A partir das: 15:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428  estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA,  ITUPEVA ,SP,  telefone 11932854559 , faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulament ação
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito,
será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de
08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da
comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1EEB3- CONTRATO: 118164134553-2-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 1374 - METRO SANTA CRUZ
ANTONIO VIDOTO DA SILVA, BRASILEIRO(A), ADMINISTRADOR DE EMPRESAS,
CPF 04777734862, CI 16298988 SP, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DENILSON OLIVEIRA RAMOS, BRASILEIRO(A), CONTADOR,  CPF 02329889860,
CI 13854260 SP, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 32, LOCALIZADO NO 3º ANDAR,
EDIFICIO TRIUNFO, A RUA FILIPE NERI TEIXEIRA, Nº 25 E RUA VATINGA, NA
VILA MARACANA, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, EM SAO PAULO, SP, COM
A AREA UTIL OU PRIVATIVA DE 62,16M2, AREA COMUM DE 48,05M2, PERFAZENDO
A AREA TOTAL DE 110,21M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 1.227.077,77
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 266.000,00

ITUPEVA, 9/1/2020
ARY ANDRÉ NETO

9 - 14 - 29/1/2020

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:29/1/2020 - A partir das: 15:00
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428  estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA,  ITUPEVA ,SP,  telefone 11932854559 , faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito,
será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de
08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da
comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:1D4A4- CONTRATO: 117974138387-6-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA-
AGENCIA: 1816 GRANJA JULIETA
CLAUDIO RUBENS SOARES, BRASILEIRO(A), AGENTE DE VIAGENS,  CPF
08570281897, CI 17.549.336-4 SSP/SP, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a)
estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENT O Nº 11, DO TIPO “I”, LOCALIZADO NO 1º
ANDAR, BLOCO 5, INTEGRANTE DO RESIDENCIAL SAINT LOUIS, A RUA LUIZ
GRASSMANN, Nº 774, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, EM SAO PAULO, SP,
COM A AREA UTIL DE 52,171M2, AREA COMUM DE 53,512M2, PERFAZENDO A
AREA TOTAL DE 105,683M2,  UMA VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA,
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEIT ORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 623.048,39
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 260.000,00

ITUPEVA, 9/1/2020
ARY ANDRÉ NETO

9 - 14 - 29/1/2020

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP , por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocultando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). DESYREE ROSA FEIJÓ NEVES, BRASILEIRA,
ECONOMIÁRIA.RG. 6.532.853-SP, CPF: 034.555.968-19, CASADA NO REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM ARLINDO
FERREIRA NEVES, PORTUGUÊS, MOTORISTA AUTÔNOMO, RG. 1037846-SE/
DPMAF, CPF: 454.149.128-15. Imóvel sito à: TRAVESSA MARIA LOPES, Nº 09
(ATUAL TRAVESSA DANÇA DAS HORAS, Nº 56 NÃO OFICIAL), PARTE DOS LOTES
Nº S 58  E 59 DA CHÁCARA PINTO, BAIRRO DO TREMEMBÉ, 22º SUBDISTRITO -
TUCURUVI, SÃO PAULO/SP.  Será realizado no seguinte dia e horário: 1º Público
Leilão: Dia: 31/01/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS,
Nº 1898, SÃO PAULO/SP e 2º Público Leilão: Dia: 20/02/2020, DAS 10:00 AS 10:15
HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP, na forma da Lei
(Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulament ação Complementar, para p agamento da
dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se
acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento
imobiliário contrato nº 116564034765-3, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja
hipoteca encontra-se inscrita no 15º Cartório de Registro de Imóveis de SÃO PAULO,
sob nº 27.893.

São Paulo, 08 de Janeiro de 2020
HELIO JOSE ABDOU

Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.

SED: 500

08, 09 e 10/01/2020

FIVE TRILHOS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 31.536.951/0001-03 - NIRE Nº. 35300521382 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de dezembro de 2019 às 10h00, na sede da Five Trilhos - Administração e Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 5, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, 
São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Carlos Alberto Pinto Nogueira, como 
secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento de dividendos da Companhia do exercício social de 2018. 5. 
DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer 
restrições, conforme atribuição prevista no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e nos termos da Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 26 de abril de 2019 (“AGO 2019”), aprovaram o pagamento de: (i) dividendos mínimos obrigatórios 
no valor de R$ 383.453,70 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), 
correspondentes a R$ 3,834537 por ação e, (ii) dividendo adicional proposto nas Demonstrações Financeiras de 31 de 
dezembro de 2018, no valor de R$ 1.102.361,11 (um milhão, cento e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e onze 
centavos), correspondentes a R$ 11,0236111 por ação, ambos destacados nas Demonstrações Financeiras de 31 de 
dezembro de 2018. Os dividendos acima serão pagos até o dia 19 de dezembro de 2019, com base na composição acionária 
da Companhia da data da AGO 2019 que os aprovou. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os 
Conselheiros. São Paulo/SP, 17 de dezembro de 2019. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa 
e Carlos Alberto Pinto Nogueira, Secretário. Conselheiros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Luciano José Porto 
Fernandes; (3) Roberto Vollmer Labarthe; (4) Christiano Aquilles Gramlich das Neves; e (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo. 
Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de 
Administração nº. 01, às folhas 13 e 14. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa, Carlos Alberto Pinto 
Nogueira - Secretário. JUCESP nº 467/20-0 em 02/01/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

BREF III Participações 7 S.A.
CNPJ/MF nº 28.941.492/0001-39 – NIRE 35.300.510.038

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2019.
1. Data, Hora e Local: realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2019, às 10 horas, na sede social da 
BREF III Participações 7 S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor 
Atílio Innocenti, nº 165, andar 17, sala 71, CEP 04538-000, Vila Nova Conceição. 2. Convocação e Presença: dispensada 
a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, representando, 
portanto, a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 3. Mesa: a assembleia foi presidida e secretariada pelo Sr. João Rodrigues Teixeira Junior. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a proposta de redução do capital social da Companhia; e (ii) a consequente alteração 
do caput do Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, de maneira a refletir a deliberação anterior. 5. Deliberações: 
Depois de examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, o acionista detentor da totalidade do capital 
social da Companhia deliberou, sem quaisquer restrições ou ressalvas: 5.1. Inicialmente, consignar que, nos termos do 
artigo 170, caput, da Lei das Sociedades Anônimas, o valor do capital social da Sociedade pendente de integralização 
é de R$10.790.328,61 (dez milhões, setecentos e noventa mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos). 
5.2. Ato contínuo, aprovar a redução do capital social da Companhia em R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), por 
ser excessivo em relação às atividades constantes do seu objeto social, com o consequente cancelamento e extinção de 
30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que: (i) haverá a restituição do 
valor correspondente às ações canceladas e que já tinham sido integralizadas até a presente data, equivalente a quantia de 
R$19.209.671,00 (dezenove milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e setenta e um reais), representado por 19.209.671 
(dezenove milhões, duzentas e nove mil, seiscentas e setenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
à sócia BREF III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF 
sob nº 24.874.305/0001-90, neste ato representado por sua administradora, BRL Trust Investimentos Ltda., sociedade 
limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-
011, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.025.053/0001-62, neste ato representada, por sua vez, por sua diretora, Sra. Daniela 
Assarito Bonifácio Borovicz, brasileira, casada, advogada, portadora de cédula de identidade RG nº 23.557.683 SSP/SP, 
inscrita no CPF/MF sob nº 320.334.648-65 e na OAB/SP sob nº 289.687, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011; e (ii) o valor remanescente de R$10.790.329,00 
(dez milhões, setecentos e noventa mil, trezentos e vinte e nove reais), pendente de integralização na presente data, 
será reduzido mediante o cancelamento de 10.790.329 (dez milhões, setecentas e noventa mil, trezentas e vinte e nove) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, também de titularidade da sócia BREF III Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia. 5.3. Em virtude da redução do capital social ora deliberada, o capital social da Companhia 
passará de R$50.060.000,00 (cinquenta milhões e sessenta mil reais), representado por 50.060.000 (cinquenta milhões 
e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$20.060.000,00 (vinte milhões e sessenta mil 
reais), representado por 20.060.000 (vinte milhões e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
4.1.1. A redução de capital social ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias para 
manifestação dos credores, contados das publicações exigidas pela Lei das Sociedades por Ações. 4.1.2. Após o decurso 
do prazo para a efetivação da redução de capital, a administração da Companhia procederá à escrituração e assinatura 
dos livros de ações nominativas. 5.4. Em razão das deliberações acima, aprovar a alteração do Artigo 5º, caput, do Estatuto 
Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º – O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$20.060.000,00 (vinte milhões e sessenta mil 
reais), representado por 20.060.000 (vinte milhões e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
5.5. Por fim, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os demais atos necessários para a implementação 
das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas 
as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos. 6. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes 
assinada. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de dezembro de 2019. Mesa: João Rodrigues 
Teixeira Junior – Presidente e Secretário. Acionista: BREF III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
– Acionista, p. BRL Trust Investimentos Ltda., na qualidade de seu administrador, p. Daniela Assarito Bonifacio Borovicz.

Juntos Somos Mais Fidelização S.A.
CNPJ/MF n° 29.894.630/0001-39 - NIRE 35300534301

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Setembro de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 27 de setembro de 2019, às 16:30 horas, na sede da Juntos Somos 
Mais Fidelização S.A. (“Companhia”), na Rua Gomes de Carvalho, 1.666, 5º andar, Vila Olímpia, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por 
Ações”), tendo em vista a presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, e secretariados pelo Sr. Eros Roberto 
Jussiani Canedo. 4. Publicações: Os Acionistas presentes consideraram sanada a falta de publicação 
dos anúncios de “Aviso aos Acionistas”, conforme o disposto no § 4º do artigo 133 da Lei das S.A.. 
5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca da inclusão de nova atividade econômica no objeto social 
da Companhia. 6. Deliberações: Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, restou 
aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a inclusão da atividade econômica 
de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, representada 
pelo código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 7490-1/04. Por fim, 
as Acionistas autorizaram os administradores da Companhia a praticar todos os atos e a firmar todos 
os documentos necessários à implementação e formalização das deliberações ora tomadas. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 27 de 
setembro de 2019. (aa) Presidente: Marcelo Strufaldi Castelli; Secretário: Eros Roberto Jussiani 
Canedo da Silva. Acionistas: Votorantim Cimentos S.A. (Marcelo Strufaldi Castelli e Osvaldo Ayres 
Filho), Tigre S.A. Participações (Otto Rudolf Becker von Sothen e Vivianne Cunha Valente) e Gerdau 
Aços Longos S.A. (Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig e Gustavo Werneck da Cunha). Confere com 
o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 27 de setembro de 2019. Presidente - Marcelo 
Strufaldi Castelli; Secretário - Eros Roberto Jussiani Canedo da Silva. JUCESP nº 634.819/19-7 
em 13/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BREF 7 Empreendimentos Imobiliários Alameda Campinas SPE Ltda.
CNPJ/MF 30.608.706/0001-00 – NIRE 35.235.266.468

Ata de Reunião de Sócios realizada em 27 de dezembro de 2019
Data, Hora e Local: Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2019, às 11:00 horas, na sede da BREF 
7 Empreendimentos Imobiliários Alameda Campinas SPE Ltda. (“Sociedade”), na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 89, Vila Nova Conceição, CEP 04538-000. Convocação 
e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, parágrafo 2º, da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, tendo em vista o comparecimento de sócias representando a totalidade do capital social da 
Sociedade. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. João Rodrigues Teixeira Júnior. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de redução de capital social da Sociedade. Deliberação Unânime: Após 
discutida a matéria da ordem do dia, as sócias, por unanimidade e sem reservas, deliberaram: (i) Aprovar a redução de 
capital social da Sociedade em R$7.422.000,00 (sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil reais), por ser excessivo às 
atividades constantes do objeto social da Sociedade, mediante o cancelamento e a extinção de 742.200.000 (setecentas 
e quarenta e dois milhões e duzentas mil) quotas sociais, no valor nominal de R$0,01 (um centavo de real) cada uma, 
todas detidas pela sócia majoritária BREF III Participações 7 S.A., em virtude da ínfima participação detida pela sócia 
minoritária DHS F1 Limitada Manager LLC, com a consequente restituição do valor correspondente às quotas canceladas 
à referida sócia majoritária BREF III Participações 7 S.A., em moeda corrente nacional. (ii) Consignar que a redução de 
capital social ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias para manifestação dos 
credores, contados das publicações exigidas por lei, sendo que a Alteração de Contrato Social pertinente será arquivada, 
concomitantemente com a presente, pelos meios próprios, perante a JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
(iii) Consignar, ainda, que após efetivada a redução ora deliberada, o capital social da Sociedade passará para o valor 
total de R$5.237.598,20 (cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos), 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 523.759.820 (quinhentas e vinte e três 
milhões, setecentas e cinquenta e nove mil, oitocentas e vinte) quotas, com valor nominal de R$0,01 (um centavo de real) 
cada uma, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) 523.759.720 (quinhentas e vinte e três milhões, setecentas 
e cinquenta e nove mil, setecentas e vinte) quotas, no valor total de R$5.237.597,20 (cinco milhões, duzentos e trinta 
e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos), para a sócia BREF III Participações 7 S.A.; e (b) 100 
(cem) quotas, no valor de total de R$1,00 (um real), para a sócia DHS F1 Limitada Manager LLC; e (iv) Por fim, autorizar 
o Gerente Geral da Sociedade a assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação 
das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião 
de Sócios, da qual se lavrou a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 27 de 
dezembro de 2019. Mesa: João Rodrigues Teixeira Junior – Presidente e Secretário da Mesa. Sócias: BREF III Parti-
cipações 7 S.A. p. João Rodrigues Teixeira Júnior, DHS F1 Limitada Manager LLC p.p. João Rodrigues Teixeira Júnior.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo emvista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da
certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 08/01/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B50864 - CONTRATO: 1203341332197 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA JOAQUIM FELÍCIO, 146, APARTAMENTO 83,8º
ANDAR, BLOCO A, EDIFICIO TORINO,CONJUNTO RESIDENCIAL QUARTIERI D’
ITÁLIA I, CIDADE CENTENÁRIO, 27º SUBDISTRITO TATUAPE, SÃO PAULO - SP,
CEP: 03932-050.
BENTO VIDAL NETO , BRASILEIRO, VENDEDOR, CPF: 042.940.588-03, CI: 15504959
SSP/SP CASADO(a) COM ARLETE APARECIDA RIBEIRO VIDAL , BRASILEIRA,
BANCARIA, CPF 090.289.248-76 CI: 19861593 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

08 - 09 - 10/01/2020

CONVOCAÇÃO  de   “ASSEMBLEIA   GERAL   ORDINÁRIA”   do  “CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA ROOSEVELT” -  Local: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ
DE MOÇOS - ACM - Rua Nestor Pestana, 147  - Ficam os senhores condôminos

do Condomínio Edifício Garagem Automática Roosevelt, convidados a se

reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se fará realizar no dia 30 de
janeiro de 2020, às 18:30 horas, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, e, às 19:00
horas em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, a fim de tratarmos da seguinte ordem do

dia:  1) Aprovação das contas referente ao período de Janeiro/19 a Dezembro/

19. 2) Previsão orçamentária para o exercício de 2020. 3) Assuntos gerais de

interesse do Condomínio. Obs.: Os condôminos em atraso estão impedidos de

participarem desta  A.G.O. As decisões tomadas em Assembleia obrigam a

todos. São Paulo, 02 de janeiro de 2020. a) Norberto Rodrigues Marto - Síndico.

     06  -  07 e  08/01

Viação Bela Sintra Ltda.
CNPJ/MF nº 23.851.448/0001-14 – NIRE 35.229.616.614

Redução de Capital
Em cumprimento ao disposto no artigo 1.084, § 1º do Código Civil, a Viação Bela Sintra Ltda., sociedade com sede na Estrada 
João Rodrigues de Moraes, nº 1.488, sala 01, bairro da Lagoa, cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, CEP 
06860-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.851.448/0001-14, torna público que reduzirá seu capital social em R$ 21.769.311,00, 
aguardando o período regulamentar de 90 dias a partir desta data, para pronunciamento de eventuais credores contrários ao ato. 
Itapecerica da Serra/SP, 09 de janeiro de 2020. Fernando Manuel Mendes Nogueira e Celso Ricardo Veiga – Administradores.

Jornal
O DIA
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3258-1822
3258-0273

Inflação de produtos
na saída das fábricas

fica em 0,91% em
novembro

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de
preços de produtos na saída das fábricas, registrou inflação de
0,91% em novembro de 2019, taxa superior ao 0,60% de outubro. O
IPP acumula taxa de 4,55% de janeiro a novembro de 2019 e de
2,92% em 12 meses.

Os dados foram divulgados  na quarta-feira (8) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Altas de preços foram
observadas em 15 das 24 atividades industriais pesquisadas em
novembro, com destaque para os alimentos (3,48%) e indústrias
extrativas (4,86%).

Das nove atividades com queda de preços em novembro, des-
tacam-se metalurgia (-1,41%) e outros produtos químicos (-0,81%).

Entre as grandes categorias econômicas, a principal alta de
preços foi observada nos bens de consumo semi e não duráveis
(2,11%). As demais categorias registraram as seguintes taxas: bens
de consumo duráveis (0,45%), bens de capital, isto é, máquinas e
equipamentos usados no setor produtivo (0,38%), e bens inter-
mediários - os insumos industrializados usados no setor produti-
vo (0,34%). (Agencia Brasil)
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São Paulo, quinta-feira, 9 de janeiro de 2020

Novo campeonato de kart na Granja
Viana tem inscrição de R$ 390

Página 6

Competidores terão benefícios para acelerarem nos dois principais campeonatos do Kartódromo Granja Viana em 2020: a tradicional Copa SP e a nova Copa KGV, que serão
iniciadas em fevereiro

Felipe Giaffone

A Copa São Paulo de Kart
Granja Viana terá um calendá-
rio diferente com dois módu-
los simultâneos em 2020 e os
pilotos poderão pela primei-
ra vez acelerarem com o mes-
mo equipamento em campeo-
natos diferentes. A Copa SP
terá oito etapas ao longo do
ano, enquanto a Copa KGV será
disputada no formato com seis
etapas e valores mais baixos nas
inscrições.

“Nós ouvimos os pilotos,
equipes, preparadores e perce-
bemos a importância de mudar-
mos o formato da Copa São
Paulo para que mais pilotos pu-
dessem competir aqui no Kar-
tódromo Granja Viana. A ideia,
por exemplo, é que pilotos da
Micro e Mini Max da Copa São
Paulo possam correr também
na Mirim/ Cadete, ou seja, tem
pilotos que podem fazer as nos-
sas 14 etapas durante o ano, en-
quanto outros podem optar por

uma das competições”, diz Fe-
lipe Giaffone, que é um dos or-
ganizadores das competições
no KGV.

“A Copa KGV foi feita prin-
cipalmente para chamar novos
pilotos, os que estão começan-
do e outros que correm tam-
bém no interior. Além disso, os
pilotos que já correm conosco
na Copa São Paulo também po-
derão andar na Copa KGV usan-
do o mesmo equipamento”, diz
Giaffone.

As inscrições da Copa SP
são entre 450 e 850 reais, de-
pendendo da categoria, en-
quanto a Copa KGV tem o va-
lor único de 390 reais nas ins-
cr ições.   As categorias  da
Copa SP são: Micro/ Mini
Max, Júnior Max, Rotax Max/
Masters, Rotax DD2, Shifter ,
Rok Executive e Pro-500. Por
outro lado, a Copa KGV será o
campeonato profissional de
baixo custo, com categorias

subsidiadas: Mirim, Cadete, F4
Júnior, F4, TAG 125 CC e Si-
xspeed.

“Na Pro-500 e F4, por
exemplo, os pilotos poderão
competir com mesmo equipa-
mento, com pequenas adapta-
ções simples, já que os moto-
res são sorteados nas duas ca-
tegorias. Tenho certeza que a

Copa SP e a Copa KGV vão
atrair ainda mais pilotos para
competirem conosco”, com-
pleta Giaffone.

A pontuação da Copa SP
será no formato de pontos cor-
ridos, com dois descartes obri-
gatórios. Além disso, os karts
carenados da Pró-500 contarão
com duas edições de enduran-

ce ao longo do ano. Outra novi-
dade para 2020 é a nova progra-
mação de treinos livres, que terá
sessões aos domingos e treinos
estendidos às quartas e quintas-
feiras.

As categorias Rotax em
2020 serão comandadas pela
Bora Karting, que é chefiada
por Binho Carcasci. A ideia da
empresa, inclusive, é aumentar
a participação dos pilotos nas
provas do Rotax Max Challen-
ge Brasil em 2020.

“Vamos usar motores no-
vos para 2020 que estão che-
gando agora da Áustria dire-
tamente para as competições
que terão motor sorteado. Os
motores Rotax virão com car-
buradores para baratear ainda
mais os custos dos pilotos.
Queremos  proporc ionar  o
máximo de equilíbrio e man-
ter os custos acessíveis”, diz
Carcasci.

Com o início da Copa KGV

em 1º de fevereiro, os pilotos
já estão trabalhando para inici-
arem os treinos nas próximas
semanas. A Copa SP terá início
em 15 de fevereiro.

Calendário Copa KGV
2020:

1ª Etapa 01/02 - Granja Vi-
ana; 2ª Etapa 25/04 - Granja Vi-
ana; 3ª Etapa 06/06- Granja Vi-
ana; 4ª Etapa 08/08 - Granja Vi-
ana; 5ª Etapa 24/10- Granja Vi-
ana; 6ª Etapa 05/12- Granja Vi-
ana.

Calendário Copa São
Paulo 2020:

1ª Etapa 15/02 - Granja Vi-
ana; 2ª Etapa 14/03 - Granja Vi-
ana; 3ª Etapa 18/04 - Granja Vi-
ana; 4ª Etapa 23/05 – Interla-
gos; 5ª Etapa 20/06 - Granja
Viana; 6ª Etapa 15/08 - Granja
Viana; 7ª Etapa 19/09 - Granja
Viana; 8ª Etapa 14/11 - Granja
Viana.
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Um dos principais desta-
ques da Stock Car nos últimos
anos, Felipe Fraga foi oficiali-
zado no trio da GruppeM, equi-
pe oficial de fábrica da Merce-
des, para disputar a temporada
completa do Intercontinental
GT Challenge 2020. Essa será
a primeira temporada comple-
ta do piloto tocantinense em
carros de turismo no exterior
e a estreia de Fraga na compe-
tição já está marcada: Mount
Panorama, em 2 de fevereiro,
na Austrália. O brasileiro cor-
rerá com Raffaele Marciello e
Maximilian Buhk, pilotos ofi-
ciais da Mercedes.

Campeão da Stock Car em
2016 e piloto da Cimed Racing
entre 2015 e 2019 na catego-
r ia ,  Fraga comemorou o
anúncio oficial. “É o maior
campeonato de GT3 do mun-
do, então estou muito feliz
de participar do Interconti-
nental GT Challenge nesta
temporada. Agradeço todos
da GruppeM pela confiança
no meu trabalho e será bem
bacana poder dividir o carro
também com o Raffaele
Marciello e com o Maximi-
lian Buhk”, diz Fraga.

O Intercontinenta l  GT
Challenge possui uma etapa
em cada continente. Antes
de fazer sua estreia na com-
petição, Fraga ainda dispu-
tará as 24 Horas de Dayto-
na na semana anterior (25 e

Rodrigo Baptista corre de
 Bentley o principal campeonato

de GT da Europa em 2020

Rodrigo Baptista e Max Soulet

Rodrigo Baptista estará de
volta ao maior campeonato de
Grã-Turismo Europeu em 2020.
O vice-campeão das 24 Horas de
Le Mans em 2019 participará da
expansão da equipe K-PAX Ra-

cing para o campeonato de endu-
rance do GT World Challenge.

O paulista de 23 anos man-
tém a parceria com o belga Ma-
xime Soulet -com quem correu
no Blancpain GT World Challen-

ge America- no Bentley #3. Pi-
loto oficial de fábrica da Bentley,
o francês Jules Gounon integra
a tripulação em 2020, uma vez
que as regras do GT World Chal-
lenge Europe Endurance Series
determina trios na pilotagem dos
carros.

Esse campeonato é o suces-
sor do Blancpain GT Series, que,
por sua vez, sucedeu o Mundial
de GT da FIA.

Ainda com o title sponsor de
Blancpain GT Series, Rodrigo
disputou o campeonato em 2016.
Era sua primeira temporada fora
do Brasil e ele defendeu a Bel-
gian Audi Club Team WRT. Dis-
putou tanto o campeonato de
sprint quanto o de endurance e
teve como melhor resultado o
terceiro lugar nos 1.000 KM de
Paul Ricard -conquistado divi-
dindo o carro com o ex-F1 Jan

Magnussen, da Dinamarca, e o
português Filipe Albuquerque.

O campeonato de 2020 pas-
sa pelas mesmas pistas em que
Baptista correu naquela tempo-
rada (e na mesma ordem): Mon-
za, Silverstone, Paul Ricard, Spa-
Francorchamps e Nürburgring.
As duas primeiras etapas e a pro-
va final têm três horas de dura-
ção. A prova francesa 1.000 km,
e a passagem do campeonato
pela mítica pista belga é a pro-
va mais aguardada do ano: as 24
Horas de Spa -maior evento ex-
clusivo para carros de GT no
esporte a motor mundial.

Além do compromisso com
a K-PAX na Europa, Rodrigo
estuda outras possibilidades
para continuar competindo nos
EUA além de opções para ace-
lerar mais uma vez nas 24 Horas
de Le Mans.
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Porto Alegre receberá o Troféu Brasil
Caixa de Atletismo 2020

O Troféu Brasil Caixa de
Atletismo 2020, o principal tor-
neio de clubes do esporte na
América Latina, será disputado
de 7 a 10 de maio, no Estádio
José Carlos Daudt, na Sogipa, em
Porto Alegre (RS). A definição
da sede foi anunciada pela Con-
federação Brasileira de Atletis-
mo (CBAt).

A competição, já importante
pelo histórico (realizada desde
1945), ganha mais força ainda
por ser disputada em ano olím-
pico, quando, além da disputa in-
terclubes, há a oportunidade de
os atletas lutarem por índices
para Tóquio-2020.

No ano passado, em Bragan-
ça Paulista (SP), o Pinheiros
manteve o favoritismo e con-
quistou mais um título do Tro-
féu Brasil. O clube paulistano
somou 550,5 pontos na classi-
ficação geral. O Pinheiros ga-
nhou ainda na categoria mascu-

Troféu Brasil 2019 - Márcio Teles

lina, com 334,5 pontos, e na fe-
minina, com 216.

A Orcampi ficou em se-
gundo lugar no masculino
(142 pontos),  no feminino
(177) e no geral (319 pon-
tos). IEMA terminou em ter-

cei ro  lugar  no geral ,  com
129,5, seguido do Memorial,
com 94, e da UCA, com 84
pontos. Dos 117 clubes par-
ticipantes, 80 marcaram pontos.

A CBAt definiu ainda a sede
da Copa Brasil Caixa de Marcha

Atlética: Recife (PE), no dia 16
de fevereiro. Para esta edição do
evento, excepcionalmente será
realizada a prova de 35 km mas-
culino e feminino, em substitui-
ção aos 50 km. As outras provas
serão realizadas normalmente.

O primeiro torneio nacional
de 2020 da CBAt será a Copa
Brasil Caixa de Cross Country, a
ser disputada no dia 18, na cida-
de de Serra, no Espírito Santo. As
inscrições para os clubes inte-
ressados terminam nesta quinta-
feira (9/1) pelo Sistema Extra-
net da CBAt.

“Estamos entrando num ano
muito importante e todas as com-
petições terão um significado
fundamental tendo em vista os
Jogos de Tóquio”, disse o presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da CBAt, Warlindo Car-
neiro da Silva Filho. A Caixa é a
Patrocinadora Oficial do Atletis-
mo Brasileiro.
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Felipe Fraga é confirmado
em equipe oficial da

Mercedes no Intercontinental
GT Challenge

Felipe Fraga

26 de janeiro) com o Mer-
cedes GT3 Evo.

“Será uma sequência inten-
sa nesse começo de ano. Fize-
mos algumas sessões de trei-
nos em Daytona, onde vou cor-
rer na última semana de janei-
ro e logo na semana seguinte
estarei na Austrália para estre-
ar no Intercontinental GT
Challenge, então a minha ex-
pectativa é a melhor possível
para começar o ano aceleran-
do e buscando vitórias”, diz
Fraga, que venceu a Corrida do
Milhão da Stock Car no mes-
mo ano em que foi campeão.

Em 2019, além de ter ven-
cido três corridas na Stock Car,
Fraga também ganhou quatro
provas na Silver Cup do Blan-
cpain GT Series com a Mer-
cedes. Em 2020, após a es-
treia na Austrália, Fraga tam-
bém correrá na Bélgica, Ja-
pão, Estados Unidos e África
do Sul durante a temporada
completa do Intercontinental
GT Challenge.

Calendário do Intercon-
tinental GT Challenge:

Etapa 1– Mount Panorama
(Austrália) – 2 de fevereiro;
Etapa 2– Spa-Francorchamps
(Bélgica) – 25 e 26 de julho;
Etapa 3 – Suzuka (Japão) – 23
de agosto; Etapa 4 – Indianá-
polis (EUA) – 4 de outubro;
Etapa 5 – Kyalami (África do
Sul) – 22 de novembro.
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