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Governo enviará proposta da reforma
tributária em duas semanas, diz Guedes
CNC estima crescimento de 5,3%
do varejo em 2020
Página 3

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou na
quarta-feira (12) que o governo deve enviar ao Congresso
Nacional proposta para a reforma tributária, “acoplável”
ao texto que está em
tramitação.
Após reunião extraordinária

Moro quer prisão em segunda
instância para processos julgados

Dólar passa de R$ 4,35
e renova recorde desde
criação do real Página 4
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Papa rejeita
proposta para
permitir
ordenação de
homens
casados

Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

25º C
17º C
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Argentina pede apoio do
Brasil para renegociar
dívida com FMI
Página 6

O presidente Jair Bolsonaro
reuniu na quarta-feira (12) a Frente Parlamentar da Agropecuária
(FPA) para um café da manhã no
Palácio do Planalto e pediu apoio
ao projeto de lei (PL) do governo
que regulamenta a exploração de
atividades econômicas em terras
indígenas. De acordo com o coor-

denador da FPA, deputado Alceu
Moreira (MDB-RS), o encontro
serviu de aproximação entre o
Executivo e os parlamentares para
a articulação de matérias de interesse. Para o deputado, esse debate é importante para que os instrumentos legais tenham a maior eficiência e eficácia possível a fim

Mortalidade infantil pode
ser 23 vezes maior na
periferia de São Paulo
O bairro de Perdizes, na zona
oeste da capital paulista, registra 1,1 morte a cada mil nascidos vivos. Em Marsilac, distrito rural no extremo sul da cida-

RKC abre seu campeonato
neste sábado em Interlagos
Vai começar o campeonato mais alegre e um dos mais
fortes do kartismo amador de
São Paulo. Neste sábado (15),
a partir das 16 horas, será
aberto o 10º Campeonato
RKC Racing no Kartódromo
de Interlagos, na zona sul da
capital. A estimativa é da participação de pelo menos 60
pilotos nas três categorias da
1ª etapa da temporada 2020.
O campeonato RKC 2020
continuará com 10 etapas, todas disputadas no Kartódromo
de Interlagos, e sempre aos
sábados à tarde. As categorias
são: Stock – para pilotos experientes; Stock Light – para
os iniciantes; e Challenge –
que poderá abrigar pilotos das
duas categorias, pois será bem
diferenciada e divertida.
Na categoria Light, com-

de, o índice é cerca de 23 vezes
maior: 24,6 crianças morrem
antes de completar 1 ano em
cada grupo de mil nascimentos.
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Maratona de São Paulo
2020 abre último lote
de inscrições
Faltando cerca de dois
meses para sua 26ª edição,
que acontecerá no dia 5 de
abril, a Maratona Internacional de São Paulo abriu o último lote de inscrições. Prova
da categoria Bronze Label da
World Athletics, ela reunirá
milhares de corredores para
suas três distâncias, 42k, 21k,

As disputas no RKC acontecem
posta por pilotos novatos e estreantes é difícil apontar algum
favoritismo neste início de temporada. O campeão de 2019 Anthony Peperone deve subir para
a Stock. Na principal classe do
RKC, o piloto a ser batido é Fá-

do começo ao fim das etapas
bio Cunha, atual campeão, mas
que já tem três títulos (2019,
2017, 2015), empatado com o
veterano Jorge Filipe, que já foi
tricampeão. Um de seus principais adversários deve ser Fábio
PL, vitorioso em 2018. Página 8

Scheidt mostra evolução e ganha
posições no Mundial da Classe Laser

Noite

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,34
Venda:
4,35
Turismo
Compra: 4,18
Venda:
4,53

EURO
Compra: 4,72
Venda:
4,73

de evitar contestações. “Nós temos
em outros setores, como Ministério Público e Poder Judiciário,
outras relações de poder e com
ângulo de visão distinto. Então se
fizer um decreto e o decreto atender de maneira voluntarista ao que
nos interessa, ele pode cair no primeiro recurso.
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Esporte

Foto/ Jon West Photography

Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Construtoras podem
economizar R$ 470 milhões
por ano com nova norma

Robert Schedit em ação no Mundial 2020

O vento entrou com mais força no segundo dia do Campeonato Mundial da classe Laser
2020, no Sandringham Yacht
Club, em Melbourne, na Austrália, e Robert Scheidt começa a
subir posições. Na quarta-feira
(12), o bicampeão olímpico conseguiu cruzar a linha de chegada
em 12° e 10° nas duas regatas
disputadas, uma evolução em relação à estreia. Com isso, foi da
40ª para a 37ª colocação entre
124 velejadores. Nesta quintafeira (13), ele larga para mais
duas provas, as últimas da fase de
classificação.
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5k, sendo uma das disputas
mais democráticas do calendário. A largada será na
Praça Charles Miller, no
Pacaembu, e chegada no
Parque do Ibirapuera, ao
lado do Obelisco. Os 5K
que começarão e terminarão
no próprio Ibirapuera.
Página 8

Mateusz
Kieliszkowsk quer
retomar o título do
Força Bruta em 2020
Foto/ Rodrigo Dod

O número de mortos na
China continental devido ao
novo coronavírus aumentou
para 1.113, informou na quarta-feira (12) a Comissão Nacional de Saúde.
Segundo autoridades de
saúde de Pequim, o total de
mortos nas últimas 24 horas é
de 97.
O número total de casos
confirmados é de 44.653, dos
quais 2.015 foram confirmados nas últimas 24 horas em
território continental chinês.
As autoridades acrescentaram ainda que 451.462 pacientes foram acompanhados por
terem tido contato próximo
com os infectados. Página 3
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Coronavírus:
total de
mortos na
China
continental
sobe para
1.113

SP encerra missão no Oriente
Médio e mira R$ 30 bi em
investimentos árabes até 2022

Foto/Marcos Correa/PR

O Papa Francisco recusou
na quarta-feira (12) a ideia de
abrir uma exceção para permitir a ordenação de homens casados como padres em áreas
remotas. Um pedido endereçado ao Vaticano em outubro pelos bispos da Amazônia pretendia ver aprovada a proposta para
fazer face à crescente escassez
de sacerdotes.
A decisão poderia ter sido
revolucionária e histórica para
a Igreja Católica, mas Papa acabou por não ceder. Numa mensagem dirigida à “querida Amazónia” e aos povos indígenas,
o chefe da Igreja Católica não
faz qualquer menção à proposta dos bispos daquela região.
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Bolsonaro pede apoio a
ruralistas para projeto sobre
áreas indígenas

com secretários estaduais de
fazenda, integrantes Conselho
Nacional de Política Fazendária
(Confaz), o ministro disse que
o governo vai enviar uma proposta de criação do Imposto
sobre Valor Agregado (IVA),
com unificação de tributos sobre consumo.
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Mateusz (dir.) vence em dupla
Enquanto Cotia (SP) se prepara para receber, no domingo
(16), a sétima edição do Força
Bruta, tradicional competição de
atletismo de força, o strongman,
os participantes estão na reta fi-

em 2018
nal de treinos, antes de embarcar para o Brasil. Entre os quatro confirmados, um deles vem
com objetivo especial: retomar o posto de campeão do
evento.
Página 8
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Saúde monitora 6 casos suspeitos
de coronavírus no Estado
registrados pelos municípios
em um sistema de notificação
do Ministério da Saúde. Conforme definido pela pasta federal, os casos inseridos até o
meio-dia pelos municípios são
divulgados no boletim da mesma data. Já os inseridos posteriormente, são divulgados no
balanço do dia seguinte.
Os pacientes considerados
suspeitos estão em isolamento
domiciliar, e seus familiares estão orientados com relação às
medidas necessárias para se
prevenirem, como uso de máscaras, higienização das mãos e

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista CESAR
NETO vem sendo publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. A correspondência (EMAIL) do site é
cesar@cesarneto.com
.
C Â M ARA ( S P )
Conforme esta coluna vem antecipando (bem antes dos jornais de ontem), o PT do Lulismo pode arrebentar com as prévias,
inclusive porque o ex-senador e novamente vereador Suplicy foi
pro 2º turno contra Maluf em 1992; bem diferente do ‘ungido’
Haddad que governando não foi ao 2º turno em 2016
.
P R E F E IT U RA ( S P )
Era tudo que Bruno Covas (PSDB) precisava : além de reagir
bem a um câncer, pesquisas qualitativas dão conta de que seria
imbatível caso o PT venha a disputar - novamente com o ex-prefeito Haddad - o 2º turno em 2020. Em tempo: Bruno já tem os
partidos que lhe dão o maior tempo de propaganda na televisão
.
A S S E M B LE IA ( S P )
Caso o partido “Aliança PELO Brasil” não seja registrado a
tempo no TSE, Edson Salmão (presidente nacional do Movimento Conservador e chefe de gabinete do deputado Douglas Garcia)
já terá escrito seu nome na História do futuro partido do Presidente Jair Bolsonaro. Ele respira política 24 horas por dia.
.
GOVERNO (SP)
Era tudo que o candidato à Presidência 2022 João Doria precisava : a colaboração premiada com a Justiça do travestido de
grande empresário Eike Batista, entregando que pagou milhões
pra comprar o ex-governador, ex-senador e atual deputado federal (MG) Aécio Neves. Deu gás ao “fora Aécio” do PSDB ‘liberal
de centro’
.
CONGRESSO(BR)
Quem já não esconde que - assim como o ex-senador Aloysio
Nunes - não deve seguir na vida política é o ex-prefeito paulistano e ex-governador paulista José Serra. Sua saúde não é boa. Sua
expressão e olhar são distantes e sua fala tá longe de ser a de
quem manda. Seu suplente é o ex-deputado federal José Aníbal
.
P R E S I D Ê N C I A ( S P)
Alguém já parou pra pensar que o vice-Presidente - general
Mourão - tem DNA e rosto de indígena ? Esta característica física pode aproximar sua gestão (presidindo o o órgão que cuida
dos povos e das questões indígenas na Amazônia) das tribos que
vem sendo manipuladas cada vez mais por interesses estrangeiros
.
P AR T I D O S
No PT ‘quarentão’, como o ex-Presidente e dono absoluto
Lula vai se ‘explicar’ no Vaticano, em relação ao partido buscar
cada vez mais aproximação com igrejas Protestantes (evangélicas), portanto distanciando-se cada vez mais da igreja católica
que funcionou literalmente como seu quintal em sua fundação ?
...
.
POLÍTICOS
... Ainda PT : Lula foi recebido pelo papa (igreja católica).
Ambos tão juntos e misturados pra não serem julgados pelo mundo, mas serão jugados (segundo a Literatura Bíblica) por JESUS.
O Perdão Dele não salvará os que seguem mentindo, cometendo
crimes contra Princípios e Valores Cristãos
.
EDITOR
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“Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo
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não compartilhamento de objetos de uso pessoal, bem como
sobre os cuidados requeridos
para os pacientes, que incluem
hidratação e a permanência em
casa, sem circulação por outros
locais e evitando contato com
familiares e amigos, por exemplo.
“Estamos descartando casos
suspeitos e seguimos com o
monitoramento, com organismos internacionais e nacionais
de saúde. As equipes seguem
atentas para realizar respostas
rápidas e efetivas quando necessário”, diz a diretora da Vigilância Epidemiológica, Helena
Sato.
É fundamental procurar o
serviço de saúde mais próximo
se a pessoa apresentar sintomas
como febre, dificuldade para
respirar, tosse ou coriza, asso-

ciados aos seguintes aspectos
epidemiológicos: histórico de
viagem em área com circulação
do vírus (consulte os sites indicados no final do texto), contato próximo caso suspeito ou
confirmado laboratorialmente
para coronavírus.
A investigação dos casos é
realizada pelas secretarias municipais de saúde, com todo
apoio técnico da pasta estadual. As amostras biológicas dos
pacientes são colhidas pelo
hospital onde foram atendidos
e enviadas para análise no Instituto Adolfo Lutz.
Os exames consistem numa
análise que detecte o genoma
do vírus, por meio do chamado
PCR (sigla em inglês que significa “Reação em cadeia da polimerase”). São feitos a partir
da a coleta de materiais respi-

ratórios (aspiração de vias aéreas ou coleta de secreções da
boca e nariz), que deve ser realizado pelo hospital que atendeu
o caso suspeito e encaminhado
ao laboratório de saúde pública
do Estado de São Paulo. Os resultados são comunicados pelo
Lutz ao município de residência do paciente, responsável por
notificar o descarte ou confirmação do caso.
Dicas de prevenção:
– Cobrir a boca e nariz ao
tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável
para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos
de uso pessoal;
– Limpar regularmente o
ambiente e mantê-lo ventilado;
– Lavar as mãos por pelo

menos 20 segundos com água
e sabão ou usar antisséptico de
mãos à base de álcool;
– Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a
pessoa estiver doente;
– Quem for viajar aos locais
com circulação do vírus deve
evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.
Os canais oficiais da Secretaria da Saúde podem ser acessados pelos links abaixo:
Site: www.saude.sp.gov.br
F a c e b o o k :
www.facebook.com/spsaude/
Twitter: twitter.com/spsaude_
I n s t a g r a m :
www.instagram.com/saude_sp/
Página
especial:
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

SP encerra missão no Oriente Médio
e mira R$ 30 bi em investimentos
árabes até 2022
O Governador João Doria
encerrou na quarta-feira (12),
nos Emirados Árabes Unidos, a
nona e maior missão de negócios do Estado de São Paulo no
mercado externo. A estimativa é
que os aportes árabes no plano
de desestatização de São Paulo
alcancem até R$ 30 bilhões até
o final de 2022.
“O foco prioritário de nossa missão foi o programa de desestatização do Governo de São
Paulo. Temos 21 projetos, especialmente nos setores de transportes e saneamento. São R$ 30
bilhões como expectativa de
participação dos fundos de investimentos nos próximos três
anos”, disse Doria.
O Governador se reuniu com
diretores dos grupos Mubadala e
Abu Dhabi Investment Authority
(ADIA), que são os maiores fundos soberanos dos Emirados. As
principais oportunidades apresentadas aos árabes foram os projetos de concessões e ampliações
de rodovias, ferrovias, metrô, aeroportos e da hidrovia Tietê-Paraná, além de serviços da Sabesp.
Durante quatro dias, Doria
cumpriu agendas em Abu Dhabi
e Dubai acompanhado por integrantes do Secretariado do Es-
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A Secretaria de Estado da
Saúde de SP está monitorando
seis casos suspeitos de coronavírus no Estado. Na quarta-feira (12), foram registrados três
novos casos suspeitos de pessoas que vieram da China. São
dois da capital (uma criança e
um adulto) e uma criança de
Porto Feliz, no interior do Estado. Além disso, permanecem
sob monitoramento dois casos
da capital e um de Barueri.
Até o momento, não há caso
confirmado de coronavírus nem
em São Paulo, nem no Brasil.
Os dados oficiais estão sendo

tado de São Paulo e uma comitiva de 47 empresários. A iniciativa permitiu o fechamento de
novos negócios entre investidores brasileiros e empreendedores árabes.
“Vale destacar US$ 3,2 bilhões de investimentos privado
para privado nos próximos 18
meses e que serão feitos, principalmente, na exportação de
produtos e serviços brasileiros

de São Paulo para o Oriente
Médio, Norte da África e Ásia
por intermédio de tradings sediadas em Dubai”, declarou o Governador.
Durante a missão de negócios, a comitiva de São Paulo também inaugurou um escritório
comercial em Dubai em parceria com o governo local e fechou
acordo para levar dez startups
paulistas a uma incubadora de

novos negócios em Abu Dhabi.
A criação de um segundo voo
diário da Emirates Airlines entre
o aeroporto internacional de Cumbica e Dubai em 2021 e a participação de São Paulo na Expo Dubai 2020 – uma das principais feiras internacionais de inovação e
economia criativa – foram outros
destaques dos trabalhos realizados pelo grupo liderado por Doria no Oriente Médio.

Potencial de geração de energia
solar fotovoltaica dobra em SP
A potência de geração centralizada de energia solar fotovoltaica em 2019 dobrou em relação ao ano anterior no Estado
de São Paulo, segundo levantamento realizado pela equipe técnica da Coordenadoria de Energias Elétrica e Renováveis
(CEER) da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Enquanto, em 2018, existiam 12
unidades com capacidade de gerar 151 MW, em 2019, o potencial alcançou 301 MW em 21
unidades geradoras.
O levantamento mostra ainda um aumento de 5% na produção de gás natural, uma elevação
de 7,8% da utilização do insumo na termogeração e alta de

10,8% na produção de etanol
anidro. Os dados completos do
perfil energético do Estado estão disponíveis neste link.
“Em 2019, a população paulista consumiu 11,6 bilhões de litros de etanol, enquanto a gasolina automotiva registrou 7,9 bilhões. Além disso, as energias geradas a partir do sol, do biogás de
aterros, de resíduos de madeira e
de lixívia também contribuíram
para tornar a matriz energética
paulista mais renovável”, explica
o Secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido.
O setor elétrico apresentou,
tanto na oferta quanto na demanda, crescimento de 1% em relação ao ano de 2018. Em termos

de consumo por setor, o Estado
de São Paulo apresentou um crescimento de 3,8% no comercial,
2,7% no residencial, 3,1% nos
demais (rural, iluminação pública,
serviços públicos) e um decréscimo de -2,7% no industrial.
No setor sucroalcooleiro
houve expansão da oferta de etanol anidro de 10,8% em relação
ao ano anterior, com uma produção de 5,7 bilhões de litros em
2019, e uma retração de -2% em
etanol hidratado, com 10,5 bilhões de litros produzidos.
No consumo de derivados de
petróleo, os combustíveis que
apresentaram crescimento foram o óleo diesel (3,2%) e o
querosene de aviação (1,7%). Os

demais como óleo combustível
(-22,1%), gasolina (-5,7%) e
GLP (-1,1%) decresceram.Em
relação ao consumo de gás natural, houve crescimento no ano
de 1,1%, com as seguintes performances por setor: termogeração (+7,8%), cogeração
(+3,4%), comercial (+2,4%),
residencial (+0,3%), industrial
(0,0%) e automotivo (-2,4%).
“A perspectiva é de que se
manterá para os próximos anos
uma trajetória de crescimento
de seu parque energético a partir de uma gradual expansão das
energias renováveis em substituição às de origem fósseis”,
comenta o técnico do CEER,
Reinaldo Almança.

Instituto Butantan recebe 11 mil
visitantes nas férias
Entre os dias 7 e 31 de janeiro, o Instituto Butantan contou com uma programação especial de férias e recebeu, durante este período, 11 mil visitantes. Foi a primeira vez que o
museu recebeu atividades exclusivas ao longo de todo o mês
de janeiro e não apenas em uma
semana, como era anteriormente.
O Instituto Butantan é o
principal produtor de imunobiológicos do Brasil, responsável
por grande porcentagem da produção de soros hiperimunes e
grande volume da produção nacional de antígenos vacinais,
que compõem as vacinas utilizadas no PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Minis-

tério da Saúde. O instituto, localizado no bairro do Butantã,
na zona oeste cidade de São
Paulo, conta ainda com uma série de atrações aberta ao público, como o parque, o Museu
Biológico, o macacário e o serpentário.
Em janeiro, 3 mil pessoas
se inscreveram e participaram
efetivamente das mais de 30
atividades oferecidas pela programação, que contou com escavação arqueológica e a disponibilização de microscópios ao
público, dentre outras coisas.
A primeira semana começou com o Museu de Microbiologia, que entre 7 e 14 de janeiro, recebeu 4.016 visitantes
e 1.953 participantes nas ativi-

dades educativas. O Museu da
História do Butantan, responsável pela programação da segunda semana de férias, contou
com a visita de 3 mil pessoas,
dentre elas 391 participaram
das atividades. O campeão de
visitantes foi o Museu Biológico, que entre os dias 21 e 26 de
janeiro, registrou a entrada de
4.862 pessoas e a participação
de 810 nas oito atividades que
ofereceram durante a terceira
semana. Na quarta e última semana do projeto, o Museu de
Saúde Pública Emílio Ribas recebeu 90 visitantes entre os dias
28 janeiro e 1º de fevereiro
“Percebemos que a programação Férias no Butantan é
muito esperada pelos visitantes

porque os museus oferecem atividades diferentes que contemplam a família. Assim, pais,
avós, tios, crianças se divertem
e passam o tempo entrando em
contato com atividades que ao
mesmo tempo que são lúdicas,
abordam ciências de um modo
geral”, afirma a diretora do
Museu de Microbiologia, Glaucia Colli Inglez.
Levantamento recente realizado pela administração do
parque mostra que 2019 foi o
ano com a maior bilheteria registrada em comparação com os
três anos anteriores. Ao todo
foram vendidos 146.337 ingressos, sendo que cada um permite a entrada nos três museus
do Instituto.
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Construtoras podem economizar
R$ 470 mi por ano com nova norma
A simplificação das normas
de saúde e segurança do trabalho na construção civil resultará
em economia de R$ 470 milhões por ano para as empresas
do setor, informou a Secretaria
de Política Econômica do Ministério da Economia. A revisão
da Norma Regulamentadora 18
(NR 18) foi anunciada pela Secretaria de Trabalho e Emprego
da pasta.
Segundo a secretaria, a projeção leva em conta o cenário
intermediário, considerado o
mais provável. A redução anual
de custos ficará entre R$ 280
milhões, no cenário mais conservador, e R$ 700 milhões, no
mais otimista. As estimativas
foram realizadas com base em
informações da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) e da Pesquisa Anual da
Indústria da Construção (PAIC)
de 2017.
De acordo com os cálculos,
a desburocratização da NR 18
reduzirá em 33% o custo do treinamento básico de segurança,
por causa da redução da carga horária de seis para quatro horas. O

orçamento das construtoras para
saúde, segurança e meio ambiente
no trabalho deverá cair em 5% ou
10%, dependendo da atividade.
Atualmente, cerca de 3% do valor total das incorporações correspondem a essa rubrica.
Desburocratização
A principal mudança da NR
18 diz respeito à autonomia das
empresas para executar as normas de segurança e saúde no trabalho. Antes, a norma descrevia
exatamente como seria a estratégia de prevenção de acidentes.
Segundo as construtoras, as regras engessavam a tarefa e inibiam o uso de novas tecnologias mais seguras que os equipamentos tradicionais.
Pela nova norma, as construtoras terão de elaborar um programa de gerenciamento de riscos. Para obras com mais de 7
metros de altura e 10 trabalhadores, as normas de prevenção
terão de ser assinadas por um
engenheiro responsável. Em
empreendimentos menores, um
técnico em segurança no trabalho pode elaborar as normas.
O programa será único, de-

vendo considerar os riscos de
todos os trabalhadores envolvidos na obra. Nas regras antigas,
cada empresa que trabalhasse em
uma obra precisava elaborar seu
próprio plano de segurança, que
nem sempre harmonizava com
os demais. Embora a obrigação
do programa de gerenciamento
de riscos caiba às construtoras,
os fornecedores terão de produzir um inventário de riscos de
atividades para poder entrar no
programa.
Segurança
As empresas terão 24 meses
para abolir o uso do tubulão com
ar comprimido, tarefa considerada de alto risco. As escavações
manuais ficarão limitadas a 15
metros de profundidade.
Também se torna obrigatória
a climatização em máquinas autopropelidas (com movimento
próprio) com mais de 4,5 mil
quilogramas e em equipamentos
de guindaste. As empresas não
poderão adaptar contêineres
para áreas de vivência dos trabalhadores, como refeitórios, vestiários ou escritórios de obras.
A norma traz novas regras mais

seguras para a execução de escavações e para tarefas que envolvem calor, como soldagem e
esmerilhamento.
Mais empregos
No evento de lançamento da
Norma Regulamentadora 18, em
São Paulo, o secretário de Trabalho e Emprego do Ministério da
Economia, Bruno Dalcomo, disse que a nova norma é mais simples, objetiva e mais fácil de ser
fiscalizada pelas autoridades. “No
momento em que a construção
civil vem liderando essa retomada do crescimento econômico, é
preciso que nós tenhamos normas que, por um lado, sejam mais
simples, mais desburocratizadas,
mas que, ao mesmo tempo, garantam a saúde e a segurança do
trabalhador”, declarou.
Para o presidente da CBIC,
José Carlos Martins, a desburocratização aumenta a rapidez nas
obras. “A NR 18 agora diz o que
deve ser feito, não como deve
ser feito. Ou seja, a responsabilidade é do construtor, das pessoas que vão cuidar da saúde e
da segurança do trabalho”, disse. (Agencia Brasil)

Comércio varejista fecha ano com
alta de 1,8% nas vendas
O comércio varejista brasileiro fechou 2019 com um crescimento de 1,8% no volume de
vendas. O dado é da Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC),
divulgada na quarta-feira (12),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O ano passado foi o terceiro consecutivo em que o varejo
teve alta. No entanto, apresentou resultado inferior aos de
2018 (alta de 2,3%) e 2017
(2,1%).
Sete das oito atividades do
varejo encerraram 2019 com

alta. A exceção ficou com o segmento de livros, jornais, revistas e papelaria, que recuou
20,7% em relação ao ano anterior.
Entre as atividades em alta,
destacam-se artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de
perfumaria (6,8%), outros artigos de uso pessoal e doméstico
(6%) e móveis e eletrodomésticos (3,6%).
Também tiveram crescimento equipamentos e materiais
para escritório, informática e
comunicação (0,8%), combustíveis e lubrificantes (0,6%), su-

permercados, alimentos, bebidas e fumo (0,4%), tecidos, vestuário e calçados (0,1%).
Considerando-se o varejo
ampliado, que também inclui
comércio de veículos e materiais de construção, 2019 registrou alta mais expressiva (3,9%)
devido aos avanços de 10% no
segmento de veículos, motos,
partes e peças e de 4,3% nos
materiais de construção.
Em relação à receita nominal, o varejo teve expansão de
5%. O varejo ampliado encerrou
2019 com receita 6,4% maior.
Dezembro

Na passagem de novembro
para dezembro, o comércio varejista teve queda de 0,1% no
volume de vendas e alta de 0,6%
na receita nominal.
Já o varejo ampliado apresentou queda de 0,8% no volume de vendas e manteve sua receita estável.
Na comparação com dezembro de 2018, o varejo teve altas
de 2,6% no volume e de 6,6%
na receita.
O varejo ampliado, por sua
vez, anotou crescimentos de
4,1% no volume e de 7,2% na
receita. (Agencia Brasil)

Embrapa cria cenoura que
dispensa agrotóxico
Os produtores rurais brasileiros em breve terão a opção de
comprar novo tipo de semente
de cenoura para cultivo orgânico, já batizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) como Cenoura
BRS Paranoá.
As hortaliças da nova cenoura são mais resistentes à
queima de folhas - principal
doença da cultura, causada por
bactérias e fungos - e não exigem adição de defensivos químicos para evitar pragas. A nova
cultivar também é mais tolerante a problemas causados por
microrganismos do solo (nematoides das galhas) que afetam
o crescimento da raiz.
A expectativa é que as lavouras da Cenoura BRS Paranoá sejam mais produtivas do que as
plantações com as sementes
hoje disponíveis no mercado.
“Tem potencial produtivo
de pelo menos o dobro da ce-

noura híbrida”, disse Agnaldo
Carvalho, pesquisador da área
de melhoramento genético da
Embrapa Hortaliças, no Distrito Federal.
A polinização da cultivar desenvolvida pela Embrapa é aberta, não precisa de cruzamentos
controlados como ocorrem com
as sementes híbridas atualmente mais utilizadas.
Menor custo
O método tem custo menor
e os produtores, quando capacitados, podem aproveitar as sementes colhidas (desde que tratadas de forma apropriada) para
o próximo plantio, evitando o
gasto com a aquisição de novas
sementes.
Ainda neste semestre, a Embrapa deverá lançar edital de
oferta pública da semente da
BRS Paranoá para que empresas
privadas possam fazer o licenciamento da tecnologia, já registrada, e multipliquem e comer-

cializem as sementes.
A estatal de pesquisa agropecuária recomenda o plantio da
semente da BRS Paranoá entre
os meses de outubro e março,
período de entressafra de cultivares de inverno – quando há
mais calor e chuvas (típico do
verão) – e o preço da cenoura
tende a ser melhor para os pequenos produtores orgânicos. A
colheita deve ser feita 90 dias
após a semeadura.
A produção de cenoura orgânica ainda é minoritária no Brasil, mas o mercado de orgânicos
no país tem crescimento estimado em 20% ao ano.
A cenoura fornece ao organismo minerais e carboidratos,
e é rica em carotenoides (responsável por sua pigmentação)
que, no corpo humano, são convertidos em vitamina A.
De acordo com nota da Embrapa, a cenoura BRS Paranoá
tem a mesma cor, aspecto e ta-

manho das cenouras híbridas.
“As raízes da nova cultivar
atendem também ao padrão comercial exigido pelo mercado
consumidor: elas têm de 16 cm
a 20 cm de comprimento e por
volta de três centímetros de diâmetro”, descreve o texto.
O desenvolvimento da nova
cenoura ocorreu durante a última década. Entre 2010 e 2016,
a Embrapa fez testes em Minas
Gerais, Bahia, Santa Catarina e
no Distrito Federal.
A cenoura pode ser plantada
em todo o país à exceção da Região Norte por causa do clima.
Os principais polos produtores estão São Gotardo (MG),
Cristalina (GO), Mauá da Serra
(PR), Barbacena (MG), Caxias
(RS) e Irecê (BA).
A maior parte da produção é
mecanizada. No total, o país
destina 20 mil hectares para a
plantação da hortaliça. (Agencia
Brasil)

Papa rejeita proposta
para permitir ordenação
de homens casados
O Papa Francisco recusou na quarta-feira (12) a ideia de abrir
uma exceção para permitir a ordenação de homens casados como
padres em áreas remotas. Um pedido endereçado ao Vaticano
em outubro pelos bispos da Amazônia pretendia ver aprovada a
proposta para fazer face à crescente escassez de sacerdotes.
A decisão poderia ter sido revolucionária e histórica para a
Igreja Católica, mas Papa acabou por não ceder. Numa mensagem dirigida à “querida Amazónia” e aos povos indígenas, o chefe da Igreja Católica não faz qualquer menção à proposta dos
bispos daquela região.
No documento, Francisco pede aos bispos, “especialmente os
da América Latina”, a enviarem mais missionários para que desenvolvam o seu trabalho na Amazônia, exigindo que os padres sejam
treinados para o diálogo com aquela região e respectivas culturas.
Em outubro, no Sínodo da Amazônia, uma assembleia de bispos dos vários países da região pediu a Francisco que considerasse abrir o sacerdócio a homens casados. Isto porque a Igreja
Católica se depara, naquele território, com um problema crescente de falta de padres.
Na Amazónia, a escassez de sacerdotes dificulta os fiéis das
comunidades mais remotas a ficarem meses e até anos sem participar de missas.
O pontífice argentino de 83 anos não alterou a sua posição
nesta questão dentro da Igreja Católica, mas observou o papel
dos cristãos, homens e mulheres, que possam prestar serviços
“importantes” às comunidades. (Agencia Brasil)

Coronavírus: total de
mortos na China
continental sobe
para 1.113
O número de mortos na China continental devido ao novo
coronavírus aumentou para 1.113, informou na quarta-feira (12)
a Comissão Nacional de Saúde.
Segundo autoridades de saúde de Pequim, o total de mortos
nas últimas 24 horas é de 97.
O número total de casos confirmados é de 44.653, dos quais
2.015 foram confirmados nas últimas 24 horas em território
continental chinês.
As autoridades acrescentaram ainda que 451.462 pacientes
foram acompanhados por terem tido contato próximo com os
infectados, dos quais 185.037 ainda estão sob observação.
O balanço ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que, entre 2002 e 2003, matou
774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas
a taxa de mortalidade permanece inferior.
O novo vírus, que provocou um morto em Hong Kong e outro nas Filipinas, afeta também o território de Macau (com nove
casos) e mais de duas dezenas de países, onde os casos de contágio superam os 350.
A situação motivou a marcação de uma reunião de urgência
de ministros da saúde dos países da União Europeia para amanhã
(13), em Bruxelas, enquanto a Organização Mundial de Saúde
enviou uma equipe de especialistas para a China visando acompanhar a evolução dos últimos casos.
Os coronavírus são conhecidos desde meados dos anos 1960
e já estiveram associados a outros episódios de alerta internacional nos últimos anos. Em 2002, uma variante gerou um surto de
síndrome respiratória aguda grave (Sars) que também teve início
na China e atingiu mais de 8 mil pessoas. Em 2012, um novo
coronavírus causou uma síndrome respiratória no Oriente Médio que foi chamada de Mers.
A atual transmissão foi identificada em 7 de janeiro. O escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS) na China buscava
respostas para casos de uma pneumonia de etiologia até então
desconhecida que afetava moradores na cidade de Wuhan. No dia
11 de janeiro foi apontado um mercado de frutos do mar como o
local de origem da transmissão. O espaço foi fechado pelo governo chinês. (Agencia Brasil)

CNC estima
Reclassificação de países em
desenvolvimento por EUA é ilegal, diz CNI crescimento de 5,3%
A decisão do governo norteamericano de retirar o status de
país em desenvolvimento do Brasil e de mais 24 países em investigações comerciais é negativa e
ilegal, avalia a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em
nota, a entidade afirma que a decisão contrariou regras da Organização Mundial do Comércio
(OMC), por ter sido feita de forma unilateral.
Na segunda-feira (10), os Estados Unidos anunciaram a medida, que na prática corta privilégio em exportações de economias em desenvolvimento. Com a
mudança, o governo de Donald
Trump tem maior margem para
aplicar barreiras comerciais,
como sobretaxas, a produtos brasileiros caso comprovem que as
mercadorias são subsidiadas acima de um teto.
Para a CNI, a decisão dos Estados Unidos reduz a importância
do sistema multilateral de comércio. A confederação, que defende

o fortalecimento da OMC, ressaltou que disputas comerciais não
podem ser resolvidas isoladamente por um único país.
Embora tenha classificado a
medida do governo americano de
pontual e específica, a CNI destacou que a decisão traz um alerta importante ao Brasil, ao aumentar o risco de que os Estados
Unidos aprofundem a guerra comercial e promovam novas ações
que podem prejudicar as exportações brasileiras.
Atualmente, os Estados Unidos impuseram barreiras às exportações de aço, de alumínio e
de papel e celulose brasileiros.
As novas regras, ressaltou a CNI,
abre brecha para que o governo
norte-americano amplie a sobretarifa sobre esses produtos e
anunciem medidas antissubsídio
que podem afetar outros setores
da economia brasileira.
Legislação
A entidade pediu que o governo brasileiro e o Congresso Na-

cional atualizem a legislação de
medidas de retaliação comercial
para ampliar o conceito e os mecanismos de combate aos subsídios ilegais de exportações industriais promovidos por outras economias, especialmente de países
asiáticos como China, Coreia do
Sul e Vietnã. Os estudos para a
nova legislação estão parados há
sete anos no Poder Executivo.
Segundo a CNI, o modelo
econômico adotado pela China
dá subsídios às suas empresas
desde a instalação até a produção
e comercialização de seus produtos, criando condições artificiais de competição. Uma consequência disso é a perda de empregos em diversos setores da
indústria para o país asiático, condições que, na avaliação da entidade, não existiriam num ambiente normal de concorrência.
Abdicação
Na rede social Twitter, o assessor especial da Presidência da
República para Assuntos Interna-

cionais, Filipe Martins, escreveu
que a decisão não afetará o Brasil. Isso porque não há nenhuma
investigação de subsídios em curso nos Estados Unidos sobre produtos brasileiros nem previsão de
que isso possa ocorrer no futuro
próximo. Segundo ele, por causa
das medidas de redução de subsídios e de intervenções estatais,
o Brasil está usando a mudança a
seu favor na construção de uma
nova relação estratégica com o
governo norte-americano.
Em março do ano passado, o
Brasil abriu mão do status de país em
desenvolvimento na OMC em troca
do apoio do governo norte-americano ao ingresso do país na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo que reúne as economias mais
industrializadas do planeta.
A abdicação havia sido pedida pelo governo de Trump durante a primeira visita oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. (Agencia Brasil)

do varejo em 2020

A Confederação Nacional do
Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC) estimou na quartafeira (12) crescimento de 5,3%
das vendas no varejo ampliado,
em 2020. No varejo restrito, que
exclui os ramos automotivo e de
materiais construção, o indicativo é de alta de 3,5%.
As projeções da CNC tiveram como base os dados da Pesquisa Mensal de Comércio
(PMC) de dezembro, divulgada
na quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). De acordo
com a pesquisa, o comércio varejista brasileiro fechou 2019
com um crescimento de 1,8% no
volume de vendas.
Para o economista responsável pela análise, Fabio Bentes, as
vendas neste ano deverão manter a atual tendência de alta com
a perspectiva de crescimento da
economia e dos indicadores que

medem o consumo das famílias. “Fatores como a permanência da inflação baixa e a expectativa de que a taxa básica de juros seja mantida no piso histórico fazem com que esperemos
um maior ritmo de atividade
econômica em 2020”, afirmou,
em nota.
Segundo o economista, a evolução real das vendas confirmou
o processo de recuperação do
varejo em 2019, tendência reforçada pela retomada do emprego
formal no setor, no ano passado.
No entanto, Bentes chama a atenção para o fato de que, mesmo
com a reação do consumo nos
últimos anos, o atual volume de
vendas do varejo ainda se encontra 6,5% abaixo daquele registrado às vésperas da recessão em
novembro de 2014. “O setor deverá superar plenamente a crise
somente no início de 2021”, avaliou. (Agencia Brasil)
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Governo enviará proposta da reforma
tributária em duas semanas, diz Guedes
Dólar passa de
R$ 4,35 e renova recorde
desde criação do real
Em mais um dia de oscilações no câmbio, o dólar subiu
novamente e voltou a fechar
no maior valor nominal desde
a criação do real. Nesta quarta-feira (12), o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 4,351, com alta de R$
0,024 (+0,56%).
Foi o segundo dia seguido
de valorização da divisa, que
operou em alta durante toda a
sessão. Durante a manhã, a cotação ficou próxima da estabilidade, mas subiu no início
da tarde. Desde o começo do
ano, o dólar acumula valorização de 8,42%.
O Banco Central (BC) não
tomou novas medidas para segurar a cotação. Na quarta-feira, a autoridade monetária leiloou US$ 650 milhões para rolar (renovar) contratos de swap
cambial – que equivalem à venda de dólares no mercado futuro – com vencimento em abril.
O leilão faz parte da rolagem de
US$ 13 bilhões de swap que
venceriam daqui a dois meses.
No mercado de ações, o
dia foi marcado pela recuperação. Pela segunda sessão
seguida, o índice Ibovespa, da
B3 (antiga Bolsa de Valores de
São Paulo), que na segundafeira (10) tinha fechado no
menor nível em quase dois
meses, subiu. O indicador encerrou esta terça-feira aos

116.674 pontos, com forte
alta de 1,13%.
Entre os fatores domésticos que têm provocado a valorização do dólar, está a decisão recente do Comitê de
Política Monetária (Copom)
do Banco Central de reduzir a
taxa Selic – juros básicos –
para 4,25% ao ano, o menor
nível da história. Juros mais
baixos desestimulam a entrada de capitais estrangeiros no
Brasil, também puxando a cotação para cima.
O dólar intensificou a alta
depois de divulgação, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de
que as vendas no varejo caíram
0,1% em dezembro na comparação com novembro, mas fecharam 2019 com crescimento de 1,8%. O desempenho do
comércio abaixo do esperado
abre espaço para novas reduções de juros pelo Copom.
Na China, o receio de que
o surto de coronavírus traga
impactos para a segunda maior economia do planeta começa a se suavizar. O anúncio
de um caso de cura em paciente britânico ontem animou
as bolsas de valores em todo
o planeta, por causa da perspectiva de que o impacto sobre a economia global seja
menor que o esperado. (Agencia Brasil)

Polícia procura em
cisternas de condomínio
arma que matou Marielle
Agentes da Polícia Civil do
Rio de Janeiro e integrantes do
Ministério Público (MP) realizaram inspeção em cisternas
de um condomínio em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, território com forte presença miliciana. O objetivo
era checar informações da
possível localização da arma
usada na morte da vereadora
Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Mergulhadores inspecionaram 27 cisternas do local, mas
a arma não foi encontrada.
Durante a ação, os policias apreenderam munições e
carregador de pistola. Um car-

ro de luxo foi levado para verificação e perícia. A operação
foi realizada na manhã da quarta-feira (12).
Marielle e Anderson foram
mortos na noite de 14 de março de 2018, em uma emboscada no centro do Rio, quando um carro emparelhou com
o veículo em que ambos estavam, e um atirador fez 13 disparos.
Duas pessoas estão presas
pelo crime: os ex-policiais
militares Élcio Queiroz e
Ronnie Lessa, mas, até hoje,
não se conhecem nem os motivos, nem os mandantes do
crime. (Agencia Brasil)

Sobem para 11 os
casos suspeitos de
infecção pelo novo
coronavírus
O Ministério da Saúde atualizou na quarta-feira (12) as
informações sobre os casos
suspeitos de infecção pelo
novo coronavírus, o Covid-19,
no Brasil. De acordo com os
dados do Centro de Operação
de Emergência em Saúde Pública, o número de casos suspeitos passou de oito, terçafeira (11), para 11, na quarta-

feira, com três novos casos no
estado de São Paulo. Assim,
no momento, os casos suspeitos estão assim distribuídos no
país: São Paulo (6), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul
(1), Minas Gerais (1) e Paraná (1). Até agora, o ministério já descartou 33 casos suspeitos de Covid-19. (Agencia
Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou na quarta-feira (12) que o governo deve
enviar ao Congresso Nacional
proposta para a reforma tributária, “acoplável” ao texto que está
em tramitação.
Após reunião extraordinária
com secretários estaduais de fazenda, integrantes Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz), o ministro disse que
o governo vai enviar uma proposta de criação do Imposto sobre
Valor Agregado (IVA), com unificação de tributos sobre consumo.
“Está indo super bem. Estamos mandando um IVA dual. Eles
[os estados], por sua vez, tem as
propostas de como fazer a de-

les. Vamos mandar a nossa, mas
acoplável. Começa em duas semanas, está chegando um pedaço, que é o IVA dual, vamos entrar com PIS, Cofins, e vai andar
tudo direitinho”, disse.
O secretário de Fazenda do
Pernambuco e coordenador do
Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito
Federal (Comsefaz), Décio Padilha, disse que o ministrou quer
construir uma proposta conjunta com os estados.
“Ele disse que não quer mandar uma PEC [Proposta de
Emenda à Constituição] isolada.
A proposta dele será construída
em conjunto com os estados”,
explicou, acrescentando que foi
formado um grupo de trabalho

para debater sobre a reforma.
Padilha disse que o ministro
sugeriu a retirada dos municípios da proposta, mas os secretários consideram importante fazer a reforma com todos os entes da federação. Outra proposta do governo federal, segundo
no secretário, seria a criação de
um fundo para compensação de
perdas de arrecadação.
“Pela proposta do governo
de um IVA dual, a União ficaria
com uma alíquota e os estados
com outra. Diferente da nossa
[dos estados], que um IVA único
dividido para estados e municípios e União”.
O secretário de Fazenda do
Piauí, Rafael Tajra Fonteles, disse que o ministro não deixou cla-

ro como será o envio da proposta do governo federal, se por
meio de PEC, por exemplo. “O
ministro disse que vai fazer sugestões ao texto que já está tramitando”.
Fonteneles acrescentou que
a reforma tributária gera necessidade de compensação para alguns estados e municípios e isso
poderá ser resolvido com uma
descentralização de recursos,
por meio da proposta do governo federal de um novo pacto federativo.
“A ideia é que haja a união
das duas agendas [reforma tributária e Pacto Federativo] para
que seja viável a reformulação do
sistema tributário nacional”, disse Fonteles. (Agencia Brasil)

Mortalidade infantil pode ser 23 vezes
maior na periferia de São Paulo
O bairro de Perdizes, na zona
oeste da capital paulista, registra 1,1 morte a cada mil nascidos vivos. Em Marsilac, distrito
rural no extremo sul da cidade,
o índice é cerca de 23 vezes
maior: 24,6 crianças morrem
antes de completar 1 ano em
cada grupo de mil nascimentos.
A comparação faz parte do Mapa
da Desigualdade da Primeira Infância, divulgado na quarta-feira
(12) pela Rede Nossa São Paulo.
“Essa questão da mortalidade demonstra como a nossa desigualdade é sistêmica, porque
tem muito a ver com a questão
de saúde, mas tem a ver com educação, com tipo de habitação,
com mobilidade, com uma série
de outros temas que a sociedade e a gestão pública têm que
estar preocupadas”, afirma o
coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abraão.
O secretário executivo de
Gestão de Projetos Estratégicos,
Alexis Vargas, que representou
a prefeitura durante a apresentação dos dados, disse que a vulnerabilidade é crítica em algu-

mas partes da cidade. “Mortalidade infantil é um trabalho em
que você vai por cada distrito”,
disse Vargas, ao explicar a dificuldade em reduzir os índices.
“Tem distritos que estão acima
de 20 e que são uma vergonha.
Um índice absurdo”, acrescentou o secreário, ao dimensionar
o problema.
A média da mortalidade infantil na cidade ficou em 11 para
cada mil nascidos vivos, sendo
superior a 20 em dois distritos
e a 15, em 10 regiões. Em 10
dos 96 distritos paulistanos, o
índice era de até 5 mortes de
crianças em menos de 1 ano para
cada mil.
Antes de nascer
A pesquisa mostra que as desigualdades estão presentes antes mesmo do nascimento das
crianças. O percentual de filhos
de mães adolescentes varia mais
de 53 vezes, entre Moema
(0,35%), bairro nobre da zona
sul, e Marsilac (18,85%). Também têm índices expressivos
Parelheiros (16,53%), na zona
sul,
Cidade
Tiradentes
(16,42%), no extremo leste, e

Brasilândia (14,29%), na zona
norte. Em bairros nobres das
zonas oeste e sul, os índices ficam abaixo de 1%: Perdizes
(0,54%), Itaim Bibi (0,70%) e
Jardim Paulista (0,74%).
Outros problemas são sequer
registrados em algumas partes da
cidade, como a violência sexual
contra crianças de até 5 anos. Em
28 distritos, incluindo Alto de
Pinheiros, Jardim Paulista, Butantã e Campo Belo, o índice desse tipo de agressão é zero, mas
no Capão Redondo, bairro periférico da zona sul, o percentual
fica em 0,30%, seguido por Brasilândia, na zona norte, com
0,21%, e pelo Itaim Paulista, na
zona leste, com 0,14%.
Em alguns itens avaliados, os
bairros mais centrais aparecem
com índices piores, como na
quantidade de equipamentos públicos para a prática de esportes.
Em 10 distritos, incluindo o
Alto de Pinheiros, a Vila Leopoldina, a República, a Bela Vista
e o Jardim Paulista, não há registro desse tipo de espaço. No
Pari, na zona norte, há 1,6 desses equipamentos para cada 10

mil habitantes, e no Jaguara, também na parte norte da cidade,
1,24.
Serviços públicos
O secretário Alexis Vargas
informou que, para enfrentar os
problemas, a prefeitura traçou
um plano estratégico com foco
nos distritos que têm os piores
indicadores para a infância na
cidade. “Temos que garantir vaga
na creche, vacinação, atenção
básica de saúde e visitação domiciliar para 80% das crianças
em situação de vulnerabilidade
nesses 10 distritos”, ressaltou
Vargas.
Jorge Abraão, da Nossa São
Paulo, destacou que garantir a
qualidade dos serviços públicos
é uma forma de reduzir as desigualdades na cidade. “Uma desigualdade você pode resolver efetivamente através de uma distribuição de renda, mas também
com o acesso a serviços de qualidade. Então, vai ser uma combinação dessas questões que vai
reduzir uma desigualdade vergonhosa como a gente em uma cidade como a nossa.” (Agencia
Brasil)

Acordo com ABDI vai ampliar
uso de carros elétricos no Paraná
O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI), Igor Calvet, assinaram
na quarta-feira (12) um acordo de cooperação técnica para
implantar no Paraná um sistema de compartilhamento de
veículos elétricos para uso de
servidores públicos. A partir
desse memorando serão formatados detalhes como quantidade de veículos, instalação
de eletropostos e cidades em
que serão disponibilizados.
O acordo entre o Governo
e o órgão, que é vinculado ao
Ministério da Economia, busca estimular a adoção de políticas sustentáveis e ajudar a
difundir modelos de negócios
inovadores em mobilidade urbana, dentro do conceito de
Smart Cities. O memorando de
entendimento prevê, ainda,
aproveitamento de soluções
tecnológicas oferecidas pela
ABDI nos municípios do Estado nos próximos anos, com
objetivo de aumentar a integração e a produtividade das empresas e do setor público. Não
haverá transferência de recursos e o prazo de vigência da
parceria é de 40 meses.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior explicou que
essa iniciativa se soma ao táxigov, sistema que será lançado neste ano e ajudará a baratear o custo de deslocamentos
dos servidores públicos. O Estado tem cerca de 22 mil veículos (18 mil são carros). “Estamos buscando inovar na máquina pública com tecnologia
e dentro de um olhar de sustentabilidade. A ideia é diminuir
custo e adaptar o Estado dentro da transformação digital”,
afirmou. “O poder público deve
ser um indutor de novas ideias, abrir as portas para testes.

Foi assim que os países de primeiro mundo se desenvolveram”.
Igor Calvet destacou que a
missão da ABDI é modernizar
o parque produtivo brasileiro e
ajudar as cidades na transformação digital e no acesso a novas tecnologias, principalmente para enfrentar gargalos de
mobilidade. “Esse acordo envolve tecnologia e sustentabilidade. Significa uma inovação
do ponto de vista tecnológico
e do gasto público, mas, ao
mesmo tempo, eletromobilidade tem compromisso ambiental com a redução da emissão de gases de efeito estufa”,
disse. “E eu espero que o acordo se estenda para tecnologias
na área de educação e saúde,
com soluções que possam ser
percebidas pelo cidadão paranaense”.
O Paraná será o segundo Estado do País com esse sistema
de compartilhamento de carros
elétricos. O projeto-piloto, no
Distrito Federal, já conta com
16 veículos e 35 eletropostos.
A ideia surgiu no Living Lab,
parceria da ABDI e do Parque
Tecnológico de Itaipu (PTI), em
Foz do Iguaçu, criado para encontrar soluções tecnológicas
para Smart Cities.
O acompanhamento em
tempo real será feito por meio
de um software (MoVe) que
permite reservar os veículos
disponíveis e acompanhar sua
localização. O aplicativo, que
também foi desenvolvido em
Foz do Iguaçu, rastreia o automóvel, monitora a velocidade,
a carga de bateria, as rotas percorridas, além de outras informações. Os carros serão desbloqueados com cartões dos
servidores cadastrados no sistema.
Os veículos devem ser cedidos ao Governo do Estado

em forma de comodato, com
cláusulas sobre operação, manutenção, taxas e seguros.
Estiveram presentes na assinatura o diretor-presidente
do Tecpar, Jorge Callado; o superintendente de Inovação da
Casa Civil, Henrique Domakoski; e o chefe do Escritório de Representação do Paraná em Brasília, Rubens Bueno II.
Paraná tem olhar voltado
para a eletromobilidade
O acordo com a ABDI se
soma a diversas iniciativas do
Estado na área de eletromobilidade, como isenção de IPVA
para carros elétricos, parceria
com a Renault do Brasil e ampliação do programa Smart
Energy, em parceria com o Instituto de Tecnologia do Paraná
(Tecpar). Tendência global, o
uso de veículos elétricos vem
crescendo no Paraná, ancorado por políticas de desenvolvimento sustentável.
A Renault no Brasil entregará para o Governo do Estado
dois veículos 100% elétricos
da marca – um Zoe e um Kangoo Z.E. Os carros serão usados em regime de comodato
para testes pelas secretarias.
Uma comissão composta por
técnicos da Secretaria de Administração e da Previdência,
Procuradoria-Geral do Estado
e Secretaria da Fazenda ajusta
os últimos detalhes para implementar a iniciativa.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior também sancionou um projeto de lei que
zera a alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) de veículos elétricos, que era de 3,5%,
até o dia 31 de dezembro de
2022. O objetivo é incentivar
o uso de automóveis movidos
à energia elétrica, que conferem maior eficiência e menor

consumo em comparação
àqueles movidos à combustão.
O Paraná foi o oitavo Estado a
adotar essa política.
O Estado também conta
com a maior eletrovia do País,
que corta o Paraná de Leste a
Oeste via BR-277, e com o
programa Smart Energy, no
qual o Tecpar homologa as diferentes tecnologias disponíveis no mercado para apresentar à sociedade as tecnologias
já testadas pelo instituto, com
geração de dados e capacitação
de mão de obra local para atrair investimentos nesta área.
Investimento em Foz é outra iniciativa da ABDI no Paraná
No final do ano passado, o
Paraná recebeu outra iniciativa da ABDI. A Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, agora
conta com 70 novas câmeras
com capacidade de reconhecimento facial e identificação de
placas de veículos para ampliar o controle aduaneiro na
fronteira mais movimentada do
Brasil.
O Fronteira Tech envolve
uma rede de iluminação pública inteligente, com duas câmeras em cada um dos 33 postes
nas entradas e saídas da Aduana; quatro câmeras fixas em
pontos estratégicos; 11 sensores de tiro, que captam o áudio
de disparos e a partir disso calculam a localização do tiro;
sistema de identificação facial e reconhecimento de padrões, softwares e big data.
Além disso, foram instaladas
15 luminárias de LED com telegestão – sobre as quais o
operador recebe informações
em tempo real – e GPS.
O investimento na aquisição, instalação e operação dos
equipamentos e softwares na
Ponte da Amizade foi de R$ 5
milhões. (AENPR)
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Bolsonaro pede apoio a ruralistas
para projeto sobre áreas indígenas
O presidente Jair Bolsonaro
reuniu na quarta-feira (12) a
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para um café da
manhã no Palácio do Planalto e
pediu apoio ao projeto de lei
(PL) do governo que regulamenta a exploração de atividades
econômicas em terras indígenas.
De acordo com o coordenador
da FPA, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), o encontro serviu de aproximação entre o Executivo e os parlamentares para a
articulação de matérias de interesse.
Para o deputado, esse debate é importante para que os instrumentos legais tenham a maior eficiência e eficácia possível

a fim de evitar contestações.
“Nós temos em outros setores,
como Ministério Público e Poder Judiciário, outras relações
de poder e com ângulo de visão
distinto. Então se fizer um decreto e o decreto atender de maneira voluntarista ao que nos interessa, ele pode cair no primeiro recurso. Então é preciso fazer isso de maneira amadurecida”, disse Moreira, que coordena a bancada com mais de 250
parlamentares.
Moreira confirmou o pedido de Bolsonaro, de apoio ao
projeto que regulamenta a exploração de terras indígenas, e
defendeu a matéria. “Temos coisas absurdas acontecendo na

Amazônia, como o cidadão que
vende madeira de maneira legal
[e] é perseguido pelo ilegal para
não permitir a legalização, porque senão acaba aquele bom negócio. Cada vez que o presidente fala em legalizar não é autorizar de maneira indiscriminada
que tome as terras indígenas.
Queremos legalizar, conhecer,
proteger e preservar”, argumentou.
O projeto do governo inclui
a regulamentação de atividades
como mineração, garimpo, extração de petróleo e gás, geração de energia elétrica e agropecuária. O PL 191/2020 foi
encaminhado ao Congresso Nacional no dia 6.”

A centralização da gestão das
ações da região no vice-presidente da República, Hamilton
Mourão, também é um processo que agrada à FPA.
“Precisamos vencer questões, por exemplo, de imagem e
comunicação. Continuamos
com declarações de toda a parte
do mundo com relação à Amazônia e não podemos fazer isso
com raiva, com voluntarismo,
precisamos centrar isso no vicepresidente, ter linguagem única
com relação ao processo, mas
demonstrar claramente política
pública que faça a regularização
fundiária, preservação, que não
permita o desmatamento ilegal,
a mineração ilegal, a devastação,

e precisamos demonstrar isso
para o mundo e faremos com
inteligência”, disse.
Bolsonaro transferiu para a
Vice-Presidência a coordenação
do Conselho da Amazônia, criado em 1995 com o objetivo de
integrar ações federais na região
amazônica, incluindo articulação com estados, municípios e
sociedade civil.
Pautas do setor agropecuário
A FPA também apresentou a
Bolsonaro a pauta prioritária do
setor, que inclui questões como
o endividamento rural, questões
indígenas e quilombolas, defesa
sanitária, incentivo à pesquisa e
inovação e assistência técnica e

extensão rural.
“É possível mesmo produzir
um projeto de agropecuária brasileira competitivo e não financiar adequadamente a pesquisa?
Não, a pesquisa é vanguarda, ela
está na frente, abre caminhos. A
extensão rural e assistência técnica têm que estar com financiamento adequado e, principalmente, remodelado porque grande
parte delas não serão feitas mais
abrindo porteiras e serão feitas
por conectividade. O cidadão em
dois anos pode estar vendendo
peixe no rio do Amazonas com
cartão de crédito, a inclusão digital vai acontecer com todos
esses setores”, explicou o deputado. (Agencia Brasil)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
defendeu na quarta-feira (12),
que a prisão em segunda instância, se for aprovada, deve valer
também para os processos que
já tramitaram. O ministro falou
na comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 199/2019, que estabelece o trânsito em julgado da
ação penal após o julgamento em
segunda instância, extinguindo
os recursos aos tribunais superiores. A proposta é válida apenas para novos processos. Os que
já apresentaram recursos devem
seguir as regras atuais.
Na audiência o ministro defendeu alterações no texto da
PEC, em especial na regra de
transição, que prevê a aplicação
da prisão em segunda instância
para os casos posteriores à aprovação da PEC. Para o ministro,
a medida deve retroagir para os
casos com decisão de segunda
instância já proferida e que tenham algum recurso interposto.
“A proposta da emenda é
muito boa. Mas eu sugeriria que
poderíamos dispensar esse tipo
de exceção para que a PEC valha para todos. Se for opção do
Congresso manter a regra de
transição, isso não invalida o
mérito da proposta”, disse.
A PEC altera os artigos 102
e 105 da Constituição, transformando os recursos extraordinário e especial em ações revisionais especiais, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
e as extraordinárias, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal (STF).
“O grande problema dessa
regra de transição é que acabam
negando a justiça para aqueles
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Moro quer prisão em
Aeroportos do Paraná vão
segunda instância para receber investimento bilionário
processos julgados

casos que já estão transitando”,
disse Moro.
O ministro também se posicionou favoravelmente à aplicação do trânsito em julgado na
segunda instância para casos nas
esferas cíveis e tributária e não
apenas na penal.
Segundo o texto em discussão, para as ações especiais, a cargo do STJ, o texto da PEC estabelece que a ação terá sua admissibilidade recusada “por ausência de
interesse geral, pelo voto unânime do órgão julgador, nos termos
da legislação ordinária”.
Já para as ações revisionais
extraordinárias, a cargo do STF,
o texto diz que a ação deverá ter
repercussão geral e que só terá
sua admissibilidade recusada
pelo voto de dois terços de seus
membros.
O ministro defendeu, ainda, a
alteração no trecho da PEC que
trata de quóruns mínimos para
que as ações revisionais sejam
admitidas no STJ e STF. Para o
ministro, os quóruns devem ser
menores que o previsto no texto.
O relator da proposta na comissão especial, deputado Fábio
Trad (PSD-MS), disse que vai

analisar as ponderações do ministro, porém se posicionou
contra a alteração no quórum
para a admissibilidade das ações.
Segundo Trad, a mudança restringiria o direito de acesso ao recurso.
“Eu, por exemplo, discordo
da opinião dele [Sergio Moro].
[O quórum previsto] seria uma
forma de não tolher, não desestimular o acesso às instâncias
superiores por quem se sentir
prejudicado. Já que estamos antecipando o trânsito em julgado
para logo depois da segunda instância não é justo afunilar ainda
mais ao cesso a instâncias superiores”, disse Trad.
A audiência pública foi encerrada após bate-boca entre os
deputados Glauber Braga
(PSOL-RJ) e delegado Éder
Mauro (PSD-PA).
Braga criticou a atuação de
Moro na condução do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Éder Mauro saiu em defesa do ministro e passou a xingar
a mãe do deputado do PSOL. Os
dois foram contidos por seguranças e deputados. (Agencia
Brasil)

CCJ do Senado vota PEC
dos Fundos na próxima
quarta-feira
O senador Otto Alencar
(PSD-BA), apresentou na quarta-feira(12) à Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado relatório favorável à
PEC dos Fundos (187/2019). O
texto da proposta de emenda à
Constituição recebeu 33 emendas na CCJ, e quatro foram acolhidas total ou parcialmente
pelo relator. Após um pedido de
vista coletiva, ou seja, de mais
tempo para os senadores analisarem a matéria, a votação do
texto ficou para a próxima quarta-feira (19).
A proposta original, que preserva apenas os fundos previstos nas Constituições e Leis Orgânicas dos estados, do Distrito Federal e municípios, sofreu
alterações. O relator decidiu assegurar a permanência de fundos que, embora tenham sido
criados por lei federal, recebem receitas vinculadas definidas no texto constitucional. É
o caso do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) e dos fundos
constitucionais de Financiamento do Nordeste, Norte e
Centro-Oeste (FNE, FNO e
FCO). Segundo o parecer, a redação da PEC foi modificada

para evitar dúvidas em relação
à preservação de tais fundos e
explicitar que não serão extintos os “fundos criados para operacionalizar vinculações de receitas determinadas no texto
constitucional.
Outra mudança sugerida por
Alencar deixa claro quem tem
autonomia para apresentar o
projeto de lei complementar
para ratificar a permanência dos
fundos públicos. A medida cabe
tanto ao chefe do Executivo,
nos planos federal, estadual e
municipal, quanto a parlamentares (senadores, deputados federais, estaduais e distritais e
vereadores).
De acordo com o texto original, serão extintos os fundos
não ratificados até o fim do segundo ano subsequente à promulgação da emenda à Constituição. Por causa de uma emenda do senador Eduardo Braga
(MDB-AM), parte das receitas
desvinculadas pode ser destinada a projetos e programas voltados à erradicação da pobreza.
Nesse sentido, terão prioridade a implantação e conclusão de
rodovias e ferrovias, a interiorização de gás natural produzi-

do no Brasil, a revitalização da
Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco e a segurança pública.
Superávit
Senadores também apresentaram, sem sucesso, emendas
para que o superávit financeiro
dos fundos públicos – estimado em R$ 219 bilhões – fosse
destinado a áreas como assistência social, saúde, educação
e infraestrutura. Ao rejeitar as
propostas, Otto Alencar justificou que superávits não são receitas públicas e que o uso do
dinheiro para outra finalidade
que não a amortização implicaria a elevação da dívida pública.
Apesar disso, foi aceita uma
emenda da senadora Simone Tebet (MDB-MS) que destina parte das receitas desvinculadas a
projetos voltados à segurança
de regiões de fronteira.
Na semana passada, na primeira reunião da CCJ neste ano,
a senadora, que preside o colegiado, definiu como prioritárias em fevereiro e março a PEC
do Plano Mais Brasil, a PEC
Emergencial e a PEC do Pacto
Federativo, além da PEC dos
Fundos. (Agencia Brasil)

O Paraná garantiu investimentos de pelo menos R$ 1,5
bilhão em quatro aeroportos do
Estado – Afonso Pena, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu –
que serão privatizados pelo governo federal. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior após reunião
com o secretário nacional da
Aviação Civil (SAC), Ronei Saggioro Glanzmann, em Brasília
(DF), na terça-feira (11).
As obras são para que os terminais subam de categoria e
constarão no contrato de concessão, previsto para valer por
30 anos. Segundo o Ministério
da Infraestrutura, o leilão deve
ocorrer até o final deste ano. Os
aeroportos paranaenses integram o bloco Sul do processo,
ao lado dos terminais de Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e
Bagé (RS).
Ratinho Junior destacou que
os estudos para a concessão estão em fase final e que os investimentos serão detalhados pela
União em audiência pública em
março. “Serão muitas ações que
vão fazer com que os quatro aeroportos mudem de categoria,
passando a ter capacidade muito
maior para pousos e decolagens,
recebendo aeronaves maiores”,
afirmou o governador. “Além
disso, estão previstas modernizações nas áreas de embarque e
desembarque e também em tecnologia”, acrescentou.
Ratinho Junior ressaltou a
importância das intervenções no
sistema aeroportuário para a
atração de investimentos e turistas ao Estado. Ele também destaca as ações realizadas pelo
governo estadual para oferecer
novas opções de deslocamento
aéreo para cidades do interior
com o Programa Voe Paraná.
O governador disse que entre as exigências contratuais para
a privatização que o Afonso
Pena, em São José dos Pinhais,
na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), constam novos
equipamentos de segurança, garantindo também voos em condições climáticas desfavoráveis.
“Curitiba ficará no mesmo patamar de Guarulhos, que hoje é o
principal aeroporto do País”,
destacou Ratinho Junior.
Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex também participou da reunião na Secretaria da Aviação
Civil. Ele reforçou que o Afonso Pena passará, após a conces-

são, a operar na categoria 4E
“sem restrições”. Ou seja, com
capacidade para receber um voo
Miami-Curitiba sem escalas.
“Permitirá aeronaves maiores,
capacidade maior e maior volume de passageiros”, explicou.
De acordo com o secretário,
a mudança de categoria independe da construção ou não de uma
terceira pista no terminal de São
José dos Pinhais. “Quem vai decidir isso é a empresa que ganhar a concessão. Ela terá de
ampliar a capacidade e mudar o
aeroporto de categoria. Pode ser
com a terceira pista ou ampliação da segunda. Cumprindo o
contrato, isso independe”, ressaltou Sandro Alex.
O secretário lembrou ainda
que, pelo acordo com o governo federal, o Afonso Pena passará a operar o ILS3 full, sistema de aproximação por instrumentos que dá uma orientação
precisa ao avião que esteja na
fase de aproximação final da pista. O Bacacheri, de acordo com
Sandro Alex, receberá melhorias que permitirão decolagens de
aviões comerciais maiores e
mais modernos, como o modelo ATR42.
As melhorias no terminal de
Foz do Iguaçu já estão em andamento mesmo antes de o aeroporto ser concedido à iniciativa privada, destacou o governador Ratinho Junior. O processo de ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional
das Cataratas já começou.
Custará R$ 53,9 milhões e
ficará pronta em 2021. A modernização foi incluída no pacote de
investimentos da Itaipu Binacional e da Infraero a pedido do
governador Ratinho Junior, em
agosto do ano passado.
O Diário Oficial da União
(DOU) publicou neste mês o
extrato do contrato da licitação
do projeto executivo e das obras
e serviços. O prazo de execução
é de 515 dias a partir da assinatura da ordem de serviço, que
deve ocorrer ainda neste mês. A
publicação formaliza os termos
da licitação.
A pista do Aeroporto Internacional das Cataratas tem
2.195 metros de comprimento
por 45 metros de largura, e é
considerada curta para decolagem de voos de longa distância.
Hoje não é possível decolar com
o tanque cheio, o que impossibilita voos diretos para os Estados Unidos e a Europa.
A nova pista terá 2,8 mil me-

tros, 605 metros a mais que a
atual. Além disso, será aplicada
uma camada de revestimento de
Stone Matrix Asphalt (SMA),
que dá ganho de performance de
20% às aeronaves, o que permite autonomia de voos para locais
como Miami, Nova York, Lisboa
e Madri.
As obras incluem, ainda,
melhorias na área de check-in,
ampliação das salas de embarque
e desembarque, implantação de
escadas rolantes, carrosséis de
bagagem, novos elevadores e
quatro pontes de embarque (fingers). Esse conjunto deve aumentar a capacidade do aeroporto de 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano.
Na quarta-feira (12), a Latam anunciou novos voos diários Curitiba-Foz do Iguaçu, a
partir de 29 de março. Ficou definido ainda que o aeroporto de
Londrina será modernizado e
ampliado, com mais segurança
e tecnologia para os passageiros. Entre as intervenções, está
a instalação do ILS1. “Passará a
operar por instrumentos e com
precisão, o que hoje não acontece em Londrina”, afirmou
Sandro Alex.
A passagem do governador
Carlos Massa Ratinho Junior
por Brasília (DF) serviu também
para o Estado avançar na modelagem das novas concessões de
rodovias. Ele se encontrou com
o Secretário Nacional de Transporte Terrestre, Marcelo da Costa, na terça-feira (11).
Com o novo Anel de Integração, o Paraná passará de 2,5 mil
quilômetros para 4,1 mil quilômetros de estradas concedidas.
O leilão, destacou Ratinho Junior, está previsto para ocorrer em
2021, na Bolsa de Valores de São
Paulo – os atuais contratos de
concessão vencem em novembro do ano que vem.
Entre as novidades estudas,
citou o secretário de Estado da
Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex, estão rodovias com sinal de
internet wifi, desconto no valor
do pedágio para usuários mais
frequentes, obras no começo dos
contratos e cobrança de acordo
com o serviço entregue.
“O custo pedágio terá de ser
de acordo com a rodovia. Pista
única, um preço. Se for duplicada, paga-se pela condição”, disse. “Como diz o governador Ratinho Junior: vamos projetar o
Paraná para os próximos 30
anos”, completou o secretário.
(AENPR)

Vendas nos supermercados
do país crescem 3,62% em
2019, diz Abras
As vendas nos supermercados do país cresceram 3,62% no
ano passado, informou na quarta-feira (12) a Associação Brasileira de Supermercados
(Abras). Considerando apenas o
mês de dezembro, o crescimento foi 2,30% em comparação
com o mesmo mês de 2018 e de
16,36% na relação com novembro.
Para o presidente da Abras,
João Sanzovo Neto, o resultado
foi positivo. “Ficou acima da
nossa projeção inicial, de 3%.
Quando falamos em vendas,
todo número superior ao esperado é sempre bom”, disse.

A expectativa da associação
para este ano é de crescimento
de 3,90%.
Abrasmercado
Em dezembro, o Abrasmercado, indicador que analisa os
preços dos 35 produtos mais
consumidos no autosserviço,
registrou crescimento de 8,11%
na comparação com novembro,
chegando ao valor de R$ 522,35.
No último mês do ano as
maiores quedas nos preços foram registradas nos itens: cebola (-8,21%), cerveja (-0,96%) e
café torrado e moído (-0,77%).
As maiores altas foram verificadas no tomate (20,19%), carne

dianteiro - acém, cupim, paleta
ou músculo (16,71%), feijão
(16,23%) e carne traseiro - alcatra, filé mignon, picanha, coxão mole e patinho (15,56%).
Índice de Confiança
O otimismo dos empresários de supermercado alcançou a
quarta alta consecutiva em dezembro, de acordo com o Índice de Confiança do Supermercadista. Numa escala de 0 a 100,
em que acima de 50 representa
otimismo, a pesquisa registrou
63,6 pontos.
Na avaliação anterior, em
outubro, o índice estava em 56,6
pontos. (Agencia Brasil)
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STF decide que trading
tem imunidade
tributária na exportação
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na quarta-feira (12), que
empresas conhecidas como trading companies (empresas comerciais que atuam como intermediárias entre empresas fabricantes e empresas compradoras, em operações de exportação e importação) têm direito à
imunidade tributária na exportação de produtos. Com a decisão, esse tipo de empresa não
poderá ser tributada quando
realizar operações de intermediação de venda de mercadorias de produtores brasileiros
para o exterior.
O caso foi decidido pela
Corte em duas ações movidas
por associações e empresas ligadas ao agronegócio, setor
que mais utiliza esse tipo de
operação. As entidades questionaram no STF a legalidade
da Instrução Normativa 971/
2009, da Receita Federal, que
definiu que a isenção de contribuições sociais vale somente para produtores que fazem a
operação de exportação de forma direta. Dessa forma, quem
utiliza as empresas que fazem a
intermediação da venda deveria pagar os tributos.
Ao analisar o caso, os mi-

nistros entenderam que operações de exportação realizadas
de forma direta e indireta são
imunes ao pagamento de contribuições sociais, conforme foi
definido no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição.
O plenário seguiu voto proferido pelos ministros Alexandre de
Moraes e Edson Fachin, relatores das duas ações julgadas.
No entendimento de Moraes, a Constituição concedeu
imunidade às operações para
evitar a “exportação de imposto”, tornando o produto nacional mais caro no exterior. Para o
ministro, a tributação criada
pela Receita penaliza pequenos
produtores e beneficia grandes
empresas e produtores, que não
pagam imposto se exportarem
diretamente.
“A ideia da previsão da imunidade foi permitir que os produtos nacionais, cuja finalidade seja a exportação, se tornem
mais competitivos, contribuindo para a geração de divisas e
para o desenvolvimento da indústria nacional”, disse o ministro.
Ainda não há informações
sobre o impacto financeiro da
decisão nas contas do governo federal. (Agencia Brasil)

São Paulo, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Argentina pede apoio do
Brasil para renegociar
dívida com FMI
A Argentina quer o apoio do
Brasil para renegociar sua dívida
com o Fundo Monetário Internacional (FMI), disse na quarta-feira (12) o ministro de Relações
Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Felipe
Solá, durante encontro com o
chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, no Palácio do Itamaraty.
Na oportunidade, o ministro
argentino classificou a viagem ao
Brasil como um “marco de aproximação e amizade”, apesar de ter
sido adiada “por outros fatores”.
“A missão que lidero tem
como objetivo discutir o Mercosul e a agenda bilateral e outros
temas, em uma conversa franca.
Tem também a responsabilidade e
o propósito de esclarecer o estado das coisas do atual governo

argentino”, acrescentou Solá.
Segundo Solá, a Argentina
vive uma “situação difícil”, com
graves problemas de demanda
interna e externa, queda no superavit e uma “dívida externa absurda” que teria por base um “sistema cambial irresponsável”.
Além disso, acrescentou, o
país vizinho vive “uma inflação
altíssima, com cifras astronômicas, se comparadas às do Brasil”.
Para ele, essa situação precisa ser
encarada “sem artifícios mágicos”.
Diante desse cenário, a Argentina tem buscado renegociar
a dívida que tem com o FMI. “Já
fizemos visitas, na busca de
apoio de países europeus. Pedimos também ao governo brasileiro que nos apoie nessa ques-

tão com o FMI, de forma a darmos o primeiro passo para um
acordo. Queremos tempo para
podermos crescer e pagar nossas dívidas”, disse o argentino.
Solá acrescentou que seu
país tem atuado fortemente para
superar pendências que tem na
área agrícola e sanitária, visando
à superação de barreiras comerciais.
Em discurso, o ministro Ernesto Araújo disse que o Brasil
tem “convicção e expectativa”
de contar com a parceria da Argentina em temas essenciais para
o projeto de consolidação do
Mercosul como plataforma de inserção na economia internacional. “Temos interesse comercial
de nos posicionarmos como polo
de crescimento econômico; na
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determinação de trabalhar pela
democracia na nossa região e na
dimensão da segurança e combate ao crime organizado”, disse
o ministro brasileiro.
De acordo com Araújo, Brasil
e Argentina se reunirão com representantes de outros países no
Canadá na semana que vem, para
discutir como contribuir para a
redemocratização da Venezuela.
“Na nossa conversa, falamos de
nossa preocupação e empenho
pela democracia. Temos aspiração democrática fundacional em
nosso bloco. Nesse sentido decidimos contribuir para a transição democrática da Venezuela”,
afirmou Araújo. (Agencia Brasil)
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Arlon Latin America Partners Frozen Participações S.A.
CNPJ/MF n.° 21.118.742/0001-96 - NIRE 35.300.473.736
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/12/2019
Aos 16/12/2019, às 11 hrs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente – Charles Benjamin Conner;
Secretário – Pedro Pacheco Louzada. Deliberações: Preliminarmente, aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário; em seguida: 1) Os acionistas aprovaram o aumento de capital social da Companhia em R$250.000,00, passando
este de R$ 32.132.187,00 para R$32.382.187,00, mediante a emissão de 250.000 novas ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. O aumento de capital ora deliberado é totalmente subscrito pelo acionista Arlon Latin America Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, conforme boletim de subscrição,
e será integralizado no prazo de até 10 dias úteis a contar da presente data, mediante aporte de recursos em moeda
corrente. O acionista Charles Benjamin Conner neste ato renuncia ao direito de preferência para subscrever parte do
referido aumento. Em consequência do aumento de capital ora deliberado, passa o caput do artigo 5.º do estatuto social da Companhia a viger com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$32.382.187,00,
dividido em 31.804.781 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1. Todas as ações da Companhia serão
nominativas. §2. Cada ação corresponde a um voto nas Assembleias Gerais da Companhia, sem prejuízo dos demais
direitos previstos neste Estatuto Social e na Lei das S.A. §3. É vedada a emissão de partes beneﬁciárias.” Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 16/12/2019. Jucesp nº 77.100/20-7 em 10/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
DE EQUIPAMENTOS

PERDA DE IMPRESSORAS FISCAIS

BAREZ LANCHONETE LTDA
CNPJ 06.327.009/0001-98
I.E : 117.003.922.118
Com sede na Av. Jurema, 332. São Paulo - SP
Comunica a perda das seguintes impressoras fiscais: DARUMA AUTOMAÇÃO FS-345
– 17/05/2005 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO 53366 (número de série do aparelho) BEMATECH MP-2100 TH FI
11/07/2008 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO BE050872900000005728 (número de série do aparelho). 13, 14 e 17

PERDA DE IMPRESSORAS FISCAIS

ESQUINA CENTENARIA DO CHOPP LANCHONETE LTDA
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CNPJ 09.475.038/0001-95
I.E : 148.072.721.112
Com sede na Rua Joaquim Nabuco, 325. São Paulo - SP
Comunica a perda das seguintes impressoras fiscais: BEMATECH MP-2100 TH FI –
12/05/2008 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO BE050872900000004270 (número de série do aparelho)
BEMATECH MP-4000 TH FI 10/07/2013 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO
EM USO - EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO BE091310100011326966 (número de
13, 14 e 17
série do aparelho).

ISEC SECURITIZADORA S.A.

&DUORV(GXDUGR/XLV&DPSRV)UD]mR-8&(63Q
Flex Gestão de Relacionamentos S.A.

CNPJ/MF nº 10.851.805/0001-00 - NIRE nº 3530051041-1
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - Realizada em 23/01/2020
1. Data, hora e local: Dia 23/01/2020, com início às 09hs, na sede da Companhia na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1903, Conjunto 142,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. 2. Presenças: Representando o Conselho de Administração os Srs. Ladislau Zavadil Neto, Topázio Silveira Neto,
Alberto Costa Sousa Camões, Mauro André Mendes Finatti (representado por seu suplente Sr. Alberto Costa Sousa Camões) e José Reinaldo
Moreira Tosi. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ladislau Zavadil Neto, que nomeou como secretário “ad hoc” o Sr. Topázio Silveira
Neto. 4. Ordem do Dia: i. Deliberar sobre a nomeação do novo Diretor Presidente da Companhia e alteração na Presidência do Conselho de
Administração. 5. Deliberações tomadas: Diante da estratégia de expansão de negócios da Companhia, os Conselheiros decidiram indicar
como novo Diretor-Presidente, para um mandato até o dia 30/04/2020, ou até a Reunião de Conselho de Administração que se seguir à
AGO que aprovar as contas do exercício de 2019, ou até que ocorra a próxima reunião de nomeação de diretores, o que ocorrer primeiro, o Sr.
Carlos Alberto Ferreira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade/RG nº 16252993, expedida pela SPP/SP, inscrito no
CPF/MF nº 050.764.148-54, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Morais de Barros, 624, São Paulo/SP. O Diretor ora
eleito, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em documento próprio, tomará posse em seu cargo, declarando para os
devidos fins e efeitos, não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, estando
ciente do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme anexo. Na mesma reunião os Conselheiros, ad referendum da Assembleia Geral
de Acionistas, definiram que passa a assumir a Presidência do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Ladislau
Zavadil Neto, o já Conselheiro Sr. Topázio Silveira Neto. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do
Conselho de Administração, realizada no dia 23/01/2020, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes
assinada. Mesa: Ladislau Zavadil Neto - Presidente, Topázio Silveira Neto - Secretário, Demais Membros Conselho de Administração Alberto Costa Sousa Camões, p/Mauro André Mendes Finatti, José Reinaldo Moreira Tosi. JUCESP nº 90.211/20-0 em 12/02/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100437-96.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MYSTER
TOLDOS E COBERTURAS EIRELI, CNPJ 19.347.919/0001-84, com endereço à Rua Henrique Jacobs, 374, Enaldo@mystertoldos.
com.br, Vila Santa Teresa (Zona Leste), CEP 03566-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cancelamento de Protesto e
)NDENIZAÎÍOª0ORª$ANOSª-ORAISªCOMªPEDIDOªDEªTUTELAª!NTECIPADAªDEªURGÐNCIA ªPORªPARTEªDEª#ONDOMINIOª%DIlCIOª%ASTª3IDEª#ONDOMINIOªª
,AZER ªOBJETIVANDOªAªANULAÎÍOªDElNITIVAªDOªPROTESTO ªCOMªREGISTROªNOª,IVROª&OLHAª '  ªNOªVALORªDEª2ª ªCONDENANDO SEªAªRÏª
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser arbitrado, bem como a custas, honorários e demais cominações, sendo
deferido o pedido de tutela antecipada, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto em 26/08/2014, com registro no Livro/Folha
 ' ª%NCONTRANDO SEªOªRÏUªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª#)4!±°/ ªPORª%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSª
DAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª.ÍOªSENDOª
CONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOª
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2019.
B 12 e 13/02
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0086545-06.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) SABOR D’INFÂNCIA RESTAURANTE LTDA., CNPJ 63.961.262/0001-32, na pessoa de seu representante
legal, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, referente ao Processo principal de Procedimento
Comum: 1002879-69.2014.8.26.0002, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada
procedente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a
SUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ª
pague a quantia de R$ 541.445,24 (nov/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOª
ARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEªOªPRAZOªDEª
ªQUINZE ªDIASªÞTEISªPARAªQUEªOªEXECUTADO ªINDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ª
SUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1110673-10.2018.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro
Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Cwmbran Participações e Serviços de Base Tecnológica-Eireli, CNPJ 21.128.700/0001-36,
na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma ação de Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 105.477,72 (set/2018), referente ao inadimplemento do Termo de Ocorrência de Irregularidade
Nªª%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
PAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALª
DOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOª
PRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOª
DAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªª
SEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª
257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªDEZEMBROªDEªªªªªªªªª"ªªEª

(Sucessora por incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A, a partir de 01/09/2017)
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 12.2, do respectivo
Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries, a
reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, à realizar-se no dia 02 de março de
2020 às 11h00, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para deliberar sobre as
seguintes ordens do dia: a) Avaliar e decidir sobre a proposta apresentada à Securitizadora em 31.01.2020, pela
Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A, Cipasa Marilia MAR2 Desenvolvimento Imobiliário Ltda, Cipasa Aldeia ALD1
Desenvolvimento Imobiliário Ltda e a Cipasa Rio Grande IBO1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda (“Cedentes”), para
reestruturação do CRI (“Proposta”), com pedido de alteração das condições atualmente pactuadas nos Documentos
da Operação dos CRI; b) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário, em razão das deliberações tomadas pelos Titulares
dos CRI acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao seu cumprimento, incluindo, mas não se limitando, a
celebração de eventuais aditamentos. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de instalação da assembleia
em primeira convocação é de titulares dos CRI que representem pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação,
em segunda convocação, com qualquer número, e o quórum de deliberação é de 51% dos CRI em Circulação,
observados o quórum de no mínimo 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação para as matérias elencadas na cláusula
12.8.1 do Termo de Securitização. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração,
emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado,
bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente,
regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas
com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário. Para que a veriﬁcação de quórum seja feita com
certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação
e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleia@vortx.com.br, com
cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em
suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo
apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como,
dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
39ª VARA CÍVEL - COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - EDITAL
de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1039088-29.2017.8.26.0100. A Dra.
JULIANA PITELLI DA GUIA, MMª Juíza de Direito da 39ª Vara Cìvel do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei. FAZ SABER a ELENICE
DA SILVA MATOS (RG 42.089.903; CPF 300.405.888-07), que CARLOS ROBERTO
LEMES DE LUCENA lhe move ação MONITÓRIA para cobrança de R$38.687,23 (no
ajuizamento) a ser atualizado e acrescido de honorários advocatícios, dívida esta
representada por cheques sacados contra o Banco Itaú, Agência 0175, CC
05926-0, os quais perderam a força de execução. Estando a ré em lugar incerto
e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO ATUAL (isenta de custas) ou
OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-se de pleno direito o TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL, presumindose verdadeiros os fatos alegados e ciente
de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27/01/2020.
12 e 13/02
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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). ANT ONIO EDUARDO SAMPAIO, BRASILEIRO,
PROFESSOR, RG. 7.649.601-SP, CPF: 010.343.118-75, CASADO NO REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM NANCI
AMARAL MELO SAMPAIO, BRASILEIRA, ANALISTA DE SISTEMAS, RG. 13.468.481SP, CPF: 076.154.328-71. Imóvel sito à: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE
MAGALHÃES, Nº 1652 (ATUAL Nº 1.720 NÃO OFICIAL), APARTAMENTO Nº 14, TIPO
B, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO SAFIRA, BLOCO 14 DO CONDOMÍNIO
ESPECIAL “PROJETO BANDEIRANTE”, 31º SUBDISTRITO-PIRITUBA, SÃO PAULO/
SP. Será realizado no seguinte dia e horário: 1º Público Leilão: Dia: 10/03/2020, DAS
10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP e
2º Público Leilão: Dia: 30/03/2020, 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 Regulamentação Complementar, para pagamento 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
102354128009-5, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita
no 16º Cartório de Registro de Imóveis de SÃO PAULO, sob nº 82253.
São Paulo, 13 de Fevereiro 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: 611
13, 14 e 15/02/2020

A Devanlay Ventures do Brasil Com. Imp. Exp. e Part.
Ltda, CNPJ 08.229.030/0001-86, localizado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3311 - 11º andar, São Paulo/SP, declara para devido ﬁns o Extravio dos Equipamentos de Marca BEMATECH - Modelo: MP-2100 TH FI. Número de Série:
BE050869200100014771 E BE050869200100019249.
Boletim de ocorrência nº 1056/2020 E 1057/2020.
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Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios a se reunirem em 1ª convocação,
no dia 02/03/2020, às 11hs, na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre
A, 12º andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124 e o terraço do 13º
piso (cobertura), parte, São Paulo/SP, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a saída e o ingresso de
sócios na Sociedade, com a consequente cessão e transferência
de quotas; (ii) a alteração do endereço da filial atualmente
localizada em Brasília, Distrito Federal, na SHS/Sul, Quadra 06,
Conjunto A, Bloco A, sala 311, Edifício Centro Empresarial Brasil
XXI, CEP 70316-100, para a mesma cidade, na SCS, Quadra 9,
Bloco C, 10º andar, sala 1043, Asa Sul, CEP 70308-200; e (iii) a
alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade,
de forma a refletir as mudanças aprovadas em Assembleia.
São Paulo, 11/02/2020. Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati e
Simone Rezkalla Ieasso - Administradoras.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES

CNPJ/MF 09.367.702/0001-82-NIRE 35300352858-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06.01.2020
1. Data, Hora e Local: Em 06.01.2020, às 10h00, na sede da Companhia de Participações em Concessões (“Companhia”), na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as
formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da totalidade das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de
Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento
da totalidade das acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124
da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Arthur Piotto Filho, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: As acionistas, por unanimidade de
votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o
artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Arthur Piotto Filho, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; 6.3. Em decorrência do
deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar, norte americano, casado sob o regime de
comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, portador do RNE W616562-V, CPF/MF nº 170.070.048-06, com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho
de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista
para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020,
devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora
eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de
Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. Leonardo Couto Vianna, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/12/2018;
(2) Sr. Eduardo de Toledo, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/03/2019; e (3) Sr. Waldo
Edwin Pérez Leskovar, eleito na presente data; todos com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de
2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da
mesa e por suas Acionistas. São Paulo/SP, 06.01.2020. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presidente da Mesa e Paulo Yukio
Fukuzaki, Secretário. Acionistas: CCR S.A., representada pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki e CIIS - Companhia de Investimentos
em Infraestrutura e Serviços, representada pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original, lavrado no Livro de registro de Atas de Assembleias Gerais, nº. 08, folhas 15 a 16. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Paulo
Yukio Fukuzaki - Secretário. JUCESP nº 76.929/20-6 em 10.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

CNPJ/MF 05.410.674/0001-88-NIRE 35300379527-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06.01.2020
1. Data, Hora e Local: Em 06.01.2020, às 08h00, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora
da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia
do Sr. Arthur Piotto Filho, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: A acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Arthur Piotto Filho, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à
Companhia enquanto exerceu referida função; 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Waldo
Edwin Pérez Leskovar, norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros – RNE W616562-V, CPF/MF nº. 170.070.048-06, com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet,
nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O
mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro
ora substituído, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020 da Companhia, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei
que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. Leonardo Couto Vianna, membro efetivo e Presidente do Conselho
de Administração, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/12/2018; (2) Sr. Eduardo de Toledo, membro efetivo,
eleito Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/03/2019; e (3) Waldo Edwin Pérez Leskovar, membro efetivo, eleito na presente data; todos com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020 da Companhia, devendo os mesmos
permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por sua única Acionista.
São Paulo/SP, 06.01.2020. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Acionista:
(1) CCR S.A., representada pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original, lavrado no Livro de registro
de Atas de Assembleias Gerais, nº. 05, folhas 92 a 93. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa; Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário.
JUCESP nº 76.928/20-2 em 10.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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São Paulo, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

Jornal O DIA SP

(em organização) CNPJ/MF sob o n° 36.242.911/0001-72
Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima realizada em 08 de Janeiro de 2020
Data e Local: Às 16:00 horas do dia 8 (oito) do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na Capital do Estado de São Paulo, realização da Assembleia. Artigo 14 - As Assembleias Gerais serão convocadas de acordo com o disposto nos artigos 123 e
na Avenida Frederico Hermann Junior, nº 296, Alto de Pinheiros, CEP 05.459-010. Presença: Totalidade dos fundadores e 124 da Lei nº 6.404/76. Artigo 15 - As deliberações serão tomadas em Assembleia Geral por votos que representem a maioria
subscritores que assinam a presente ata, dispensando-se qualquer formalidade de convocação prevista, a saber: (i) CDUQNWVCFQECRKVCNUQEKCNFC%QORCPJKCTGUUCNXCFCUCUTGITCUGURGEÈſECURTGXKUVCUPGUVG'UVCVWVQ5QEKCNGONGKGFGUFG
Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira que observadas as regras previstas em Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, na forma do art. 118 da Lei
(SP-215) – Km 148 + 900 metros, s/nº, Parque Tecnológico, CEP 13.573-600, no Município de São Carlos, Estado de São nº 6.404/76. Capítulo V – Conselho Fiscal: Artigo 16 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não
Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 59.598.029/0001-60, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São permanente, que exercerá as atribuições impostas por lei e que somente será instalado mediante solicitação de acionistas na
Paulo – JUCESP sob NIRE nº 35.201.011.645, neste ato representado por João Leopoldino Neto, brasileiro, casado sob o forma da legislação e regulamentação em vigor. Parágrafo 1o - Sendo instalado, o Conselho Fiscal será composto por (3) três
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 6.351.200-2 IIRGD/SP, inscrito membros efetivos e suplentes, em igual número, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, podendo ser
no CPF/MF sob o nº 020.003.038-89, com endereço comercial na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) – Km 148 + 900 reeleitos. Parágrafo 2o - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio,
metros, s/nº, Parque Tecnológico, CEP 13.573-600, no Município de São Carlos, Estado de São Paulo (doravante denominada UGPFQSWGCTGOWPGTCÁºQFQUOGODTQUFQ%QPUGNJQ(KUECNUGT¶ſZCFCRGNC#UUGODNGKC)GTCNSWGQUGNGIGTCapítulo VI –
simplesmente “Bandeirantes”); (ii) TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda., sociedade Exercício Social e Lucros: Artigo 17  1 GZGTEÈEKQ UQEKCN EQKPEKFKT¶ EQO Q CPQ EKXKN #U FGOQPUVTCÁÐGU ſPCPEGKTCU
empresária limitada, com sede na Rua Maranhão, nº 1.694, 12º andar, Bairro Funcionários, CEP 30.150-331, no Município de obedecidas todas as prescrições legais, serão levantadas em 31 de dezembro de cada ano, com observância das prescrições
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 17.216.052/0001-00, NIRE nº 31.200.806.811, neste ato legais. Artigo 18 - A Companhia poderá levantar balanços intermediários e, por deliberação da Assembleia Geral, declarar e
representada por Silvia Vilela Miari Paulino, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da cédula de identidade RG nº MG- distribuir dividendos à conta dos lucros apurados nesses balanços ou à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros,
1.072.468 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 731.173.586-68, residente e domiciliada no Município de Belo Horizonte, bem como creditar e pagar juros sobre capital próprio. Artigo 19 &QUTGUWNVCFQUCRWTCFQUCQſPCNFGECFCGZGTEÈEKQUQEKCN
Estado de Minas Gerais, à Rua Ajax Correa Rabello, 275, Bairro Mangabeiras, CEP 30.210-040 (doravante denominada (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados para o Fundo de Reserva Legal, até este atingir 20% (vinte por cento) do Capital
simplesmente “TORC”); (iii) Senpar Ltda., sociedade empresária limitada, com sede com sede na Alameda Gabriel Monteiro Social; (ii) Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei n.º 6.404/76, 25% (vinte e cinco por cento) serão atribuídos ao
da Silva, nº 2.050, Jardim América, CEP 01.442-001, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº pagamento do dividendo mínimo obrigatório; e (iii) O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação que lhe for
56.372.253/0001-40, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE atribuída pela Assembleia Geral, por proposta da administração. Capítulo VII – Liquidação: Artigo 20 - A Companhia entrará
nº 35.201.180.978, neste ato representada por Rosaldo Malucelli, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de em liquidação nos casos previstos em Lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar a forma de
bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 5.780.482-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.486.498-34, liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. Capítulo VIII – Acordo
residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Laerte Assunção, 340, Jardim Paulistano, CEP 01.444-040 de Acionistas: Artigo 21 - A Companhia e seus administradores deverão respeitar e cumprir os acordos de acionistas
(doravante denominada simplesmente “SENPAR”); e (iv) TCL Tecnologia e Construções Ltda., sociedade empresária celebrados pelos acionistas da Companhia, desde que depositados em sua sede ou que deles a Companhia tenha tomado
limitada, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 3.057, Salas 305, 501, 504, 507, 508, Centro, CEP 15.015-907, no conhecimento como interveniente-anuente. Artigo 22 - A venda, cessão, transferência, penhor, gravame ou qualquer outra
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 00.437.218/0001-08, com atos forma de disposição das ações da Companhia ou de qualquer participação ou direito sobre as ações da Companhia deverá
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 35.212.772.961, neste ato observar os termos de Acordos de Acionistas devidamente arquivados na sede da Companhia. Nenhuma venda, cessão,
representada por Paulo Augusto Franzine, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de VTCPUHGTÄPEKCRGPJQTITCXCOGQWSWCNSWGTQWVTCHQTOCFGFKURQUKÁºQFGCÁÐGUGOKVKFCURGNC%QORCPJKCVGT¶GſE¶EKCC
identidade RG nº 15.558.402-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.576.598-88, residente na Capital do Estado de São menos e até que os termos e condições estabelecidos em Acordos de Acionistas tenham sido totalmente cumpridos. Artigo
Paulo, à Rua Silvia Celeste de Campos, 154, Alto de Pinheiros, CEP 05.462-010 (doravante denominada simplesmente 23 0CJKRÎVGUGFGJCXGTCNIWOEQPƀKVQGPVTGCUFKURQUKÁÐGUFQRTGUGPVG'UVCVWVQ5QEKCNGQUVGTOQUFG#EQTFQFG#EKQPKUVCU
“TCL”); Mesa: O Sr. Rosaldo Malucelli assumiu a Presidência da mesa, tendo convidado a mim, Sr. Paulo Augusto Franzine, regularmente arquivado na sede da Companhia, os termos do Acordo deverão prevalecer, de forma que o Estatuto Social da
para Secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Constituição de uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, organizada nos %QORCPJKCFGXGT¶UGTCLWUVCFQRCTCTGƀGVKTQSWCPVQFKURQUVQPQ#EQTFQCapítulo IX - Disposições Gerais: Artigo 24 - Os
termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”) e alterações posteriores, denominada ELO4 casos omissos nestes Estatutos serão regidos pelas normas das leis em vigor, aplicáveis à matéria. Artigo 25 – Se quaisquer
Administração e Participações S.A., que terá por objeto social a participação em outras sociedades, nacionais ou FKURWVCUQWEQPƀKVQU FQTCXCPVGTGHGTKFQUEQPLWPVCOGPVGEQOQő%QPƀKVQŒ FGSWCNSWGTPCVWTG\CUWTIKTGOGOTGNCÁºQCGUVG
estrangeiras, na qualidade de acionista ou sócia-quotista. Deliberações: O Sr. Presidente declarou que a presente Estatuto, os Acionistas envidarão seus melhores esforços para solucioná-los por meio de discussões amigáveis e de boa fé e
Assembleia destinava-se à constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, organizada nos termos da Lei nº ECUQHCNJCTGOGOEJGICTCWOEQPUGPUQGPVºQQ%QPƀKVQUGT¶TGUQNXKFQFGſPKVKXCOGPVGGGZENWUKXCOGPVGRQTCTDKVTCIGO
6.404, de 15 de dezembro de 1976 e posteriores alterações, a qual girará pela denominação de “ELO4 Administração e Parágrafo 1º - A arbitragem será conduzida de acordo com as regras do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara
Participações S.A.”, e terá sua sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Frederico Hermann Junior, nº 296, Americana de Comércio para o Brasil – AMCHAM, com sede em São Paulo, em caso de disputas relacionadas ao Estatuto
Alto de Pinheiros, CEP 05.459-010. Em seguida, o Sr. Presidente informou que, de início, o capital social da sociedade será Social, ou Acordo de Acionistas da Companhia. Parágrafo 2º - A arbitragem será realizada em língua portuguesa e de acordo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representado por 4.000 (quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, o qual com as normas procedimentais em vigor da câmara no momento da arbitragem. Parágrafo 3º - A arbitragem caberá a um
é totalmente subscrito e integralizado pelos subscritores presentes à Assembleia, mediante pagamento em moeda corrente tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros integrantes da lista de árbitros da câmara (“Tribunal Arbitral”). Cada Parte
nacional, da seguinte forma: (1) a Bandeirantes subscreve 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cujo envolvida indicará um árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos
preço global de emissão monta em R$ 1.000,00 (mil reais), com integralização mediante o pagamento do referido montante árbitros indicados pelas partes envolvidas. Parágrafo 4º - Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada Parte,
em moeda corrente nacional, em conta corrente da Companhia aberta junto ao Banco do Brasil S.A., cujo recibo de depósito o terceiro árbitro será indicado pelo respectivo Tribunal Arbitral, observados os termos e condições aplicáveis previstos no seu
bancário integra a presente como “Anexo I”; (2) a TORC subscreve 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor regulamento de arbitragem. Parágrafo 5º - Havendo mais de um reclamante, todos eles indicarão de comum acordo um único
nominal, cujo preço global de emissão monta em R$ 1.000,00 (mil reais), com integralização mediante o pagamento do árbitro; havendo mais de um reclamado, todos eles indicarão de comum acordo um único árbitro; caso não haja consenso
referido montante em moeda corrente nacional, em conta corrente da Companhia aberta junto ao Banco do Brasil S.A., cujo entre as partes envolvidas de um mesmo polo para a escolha do árbitro, todos os três árbitros serão indicados pela câmara.
recibo de depósito bancário integra a presente como “Anexo II”; (3) a SENPAR subscreve 1.000 (mil) ações ordinárias Quaisquer omissões, recusas, litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas partes envolvidas ou
nominativas, sem valor nominal, cujo preço global de emissão monta em R$ 1.000,00 (mil reais), com integralização mediante à escolha do terceiro árbitro serão dirimidos pela câmara. Parágrafo 6º - A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras
o pagamento do referido montante em moeda corrente nacional, em conta corrente da Companhia aberta junto ao Banco do e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, vedado o julgamento por equidade. Parágrafo 7º - A
Brasil S.A., cujo recibo de depósito bancário integra a presente como “Anexo III”; e (4) a TCL subscreve 1.000 (mil) ações CTDKVTCIGOUGT¶EQPſFGPEKCNFGXGPFQCU2CTVGUOCPVGTUKIKNQSWCPVQCQUUGWUFQEWOGPVQUGUWCUKPHQTOCÁÐGUTGUUCNXCFC
ordinárias nominativas, sem valor nominal, cujo preço global de emissão monta em R$ 1.000,00 (mil reais), com integralização a eventual divulgação determinada pelas autoridades públicas. Sendo proposta qualquer medida perante o Poder Judiciário,
mediante o pagamento do referido montante em moeda corrente nacional, em conta corrente da Companhia aberta junto ao CURCTVGUGPXQNXKFCUFGXGTºQTGSWGTGTUWCVTCOKVCÁºQGOUGITGFQFGLWUVKÁCſECPFQRQTÃOCQCTDÈVTKQFQ2QFGT,WFKEK¶TKQ
Banco do Brasil S.A., cujo recibo de depósito bancário integra a presente como “Anexo IV”. Em seguida foi apresentado o a concessão ou não do sigilo. Parágrafo 8º - O Tribunal Arbitral alocará entre as partes envolvidas, conforme os critérios da
Boletim de Subscrição das integralizações havidas - “Anexo V”, conforme determinam os artigos 80 e 85 da Lei nº 6.404/76, sucumbência, razoabilidade e proporcionalidade, o pagamento e o reembolso (i) das taxas e demais valores devidos, pagos
cujo teor foi lido, para cumprimento da formalidade do art. 87, § 1°, da mesma Lei nº 6.404/76. Dando sequência à Assembleia, ou reembolsados à Câmara, (ii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (iii) dos
informou o Sr. Presidente que, por terem sido atendidos todos os requisitos preliminares à constituição da Companhia, honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, estenotipistas e outros
procederia à leitura do projeto do Estatuto Social. Finda a leitura, o Sr. Presidente submeteu à discussão o mencionado projeto CWZKNKCTGUGXGPVWCNOGPVGFGUKIPCFQURGNQ6TKDWPCN#TDKVTCN KX FQUJQPQT¶TKQUCFXQECVÈEKQUſZCFQURGNQ6TKDWPCN#TDKVTCNG X 
do Estatuto Social, elaborado em conformidade com o art. 83 da Lei n° 6.404/76, submetendo a aprovação da Assembleia que, de eventual indenização por litigância de má-fé. Parágrafo 9º - O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das partes
por unanimidade, assim deliberou: A) Aprovação da Constituição da Companhia que terá sede social na Capital do Estado de envolvidas a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte
São Paulo, na Avenida Frederico Hermann Junior, nº 296, Alto dos Pinheiros, CEP 05.459-010; B) Aprovação, por envolvida contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro
unanimidade dos subscritores, do projeto de Estatuto Social, que passa a constituir o Estatuto Social da Companhia, valor devido, pago ou reembolsado pela parte envolvida contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com
apresentando o seguinte teor: “Estatuto Social da Elo4 Administração e Participações S.A. - Capítulo I – Denominação, fotocópias, autenticações, consularizações e viagens. Parágrafo 10º#UFGEKUÐGUFCCTDKVTCIGOUGTºQſPCKUGFGſPKVKXCU
Objeto, Sede e Duração: Artigo 1º - A ELO4 Administração e Participações S.A. é uma sociedade anônima regida por este ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos ao Tribunal Arbitral previstos no artigo 30 da Lei nº 9.307/1996 e
Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e suas eventual ação anulatória fundada no artigo 32 da Lei nº 9.307/1996. Parágrafo 11º - Antes da instalação do Tribunal Arbitral,
alterações posteriores. Artigo 2º - A Companhia tem sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Frederico Hermann qualquer das partes envolvidas poderá requerer ao Poder Judiciário tutelas de urgência de qualquer natureza, sendo certo
,WPKQTP#NVQFG2KPJGKTQU%'2RQFGPFQCDTKTſNKCKUQWFGRÎUKVQUGOSWCNSWGTRCTVGFQVGTTKVÎTKQPCEKQPCN SWG Q GXGPVWCN TGSWGTKOGPVQ FG VWVGNC FG WTIÄPEKC CQ 2QFGT ,WFKEK¶TKQ PºQ CHGVCT¶ C GZKUVÄPEKC XCNKFCFG G GſE¶EKC FC
ou exterior, bem como alterar o endereço da sede social sempre que necessário. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto convenção de arbitragem, nem representará uma dispensa com relação à necessidade de submissão da demanda à
social a administração a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de acionista ou sócia- arbitragem. Após a instalação do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser
quotista. Artigo 4º - A duração da Companhia é por prazo indeterminado. Capítulo II – Capital Social: Artigo 5º - O Capital dirigidos ao Tribunal Arbitral e eventuais medidas concedidas pelo Poder Judiciário poderão ser revogadas, alteradas ou
Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dividido em 4.000 (quatro mil) ações mantidas, por decisão fundamentada do Tribunal Arbitral. Parágrafo 12º - Para (i) as tutelas de urgência anteriores à
ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1º – Na proporção das ações de que forem titulares, os acionistas têm EQPUVKVWKÁºQFQ6TKDWPCN#TDKVTCN KK GXGPVWCNCÁºQCPWNCVÎTKCHWPFCFCPQCTVKIQFC.GKP KKK QUEQPƀKVQUSWG
preferência para a subscrição de ações de emissão da Companhia nos aumentos de capital, bem como para a subscrição de RQTHQTÁCFCNGIKUNCÁºQDTCUKNGKTCPºQRWFGTGOUGTUWDOGVKFQU´CTDKVTCIGOG KX CUUGIWTCTCKPUVKVWKÁºQFCCTDKVTCIGOſEC
debêntures conversíveis e/ou quaisquer outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações emitidas pela eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, como o único competente, renunciando-se a todos os
Companhia. Parágrafo 2º - O direito de subscrição de novas ações deve ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, a partir (i) outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam. A execução das decisões do Tribunal Arbitral, inclusive da sentença
FC RTKOGKTC RWDNKECÁºQ PQ &K¶TKQ 1ſEKCN FQ 'UVCFQ FG 5ºQ 2CWNQ FQ TGURGEVKXQ CXKUQ CQU #EKQPKUVCU QW FC FCVC FG ſPCNGGXGPVWCNUGPVGPÁCRCTEKCNUGTºQTGSWGTKFCURTGHGTGPEKCNOGPVGPQ(QTQFC%QOCTECFG5ºQ2CWNQ'UVCFQFG5ºQ
TGEGDKOGPVQFGXKFCOGPVGEQORTQXCFQRQTOGKQFGCXKUQFGTGEGDKOGPVQQWRTQVQEQNQſTOCFQRGNQTGURGEVKXQTGRTGUGPVCPVG Paulo, Brasil; porém, caso seja útil ou necessário, poderão ser requeridas em qualquer foro, ainda que estrangeiro. Parágrafo
legal, por parte daqueles Acionistas que não tenham comparecido à Assembleia em que foi aprovado o aumento de capital da 13º#ſOFGQVKOK\CTGICTCPVKTUGIWTCPÁCLWTÈFKEC´TGUQNWÁºQFCUFGOCPFCUFGEQTTGPVGUFGQWTGNCEKQPCFCUCGUVG'UVCVWVQ
Companhia, de comunicado a respeito da abertura do prazo para exercício do direito de preferência, ou ainda (ii) da data da caso duas ou mais disputas surjam com relação a este Estatuto, e desde que requerido por uma das partes envolvidas, o
Assembleia Geral que tiver aprovado o aumento de capital da Companhia caso todos os acionistas tenham comparecido à Tribunal Arbitral procederá à consolidação do procedimento arbitral com qualquer outro em que as partes envolvidas estejam
referida Assembleia. Parágrafo 3º - A Assembleia Geral poderá, a qualquer tempo, observadas as disposições legais e o litigando e que envolva ou de alguma forma impacte este Estatuto, desde que o Tribunal Arbitral entenda que (i) existem
direito de preferência dos acionistas, criar novas classes de ações ou aumentar o número de ações ordinárias ou preferenciais, SWGUVÐGU EQOWPU FG HCVQ FG FKTGKVQ QW NGK PQU RTQEGFKOGPVQU CTDKVTCKU SWG VQTPCO C EQPUQNKFCÁºQ OCKU GſEKGPVG SWG C
sem guardar a proporção existente entre as espécies, observado o limite de 50% (cinquenta por cento) de ações preferenciais manutenção dos procedimentos arbitrais sujeitos a julgamentos isolados; e (ii) nenhuma parte envolvida em qualquer dos
sobre o total de ações emitidas, bem como as normas do presente Estatuto. Artigo 6º - As ações representativas do capital RTQEGFKOGPVQUKPKEKCFQUUGLCRTGLWFKECFCRGNCEQPUQNKFCÁºQEQOQRQTGZGORNQFGXKFQCCVTCUQUKPLWUVKſE¶XGKUQWEQPƀKVQU
social são indivisíveis em relação à Companhia, sendo que cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da de interesses. Sem prejuízo do disposto neste Estatuto, não haverá consolidação com procedimento arbitral em que o termo
Assembleia Geral. Parágrafo Único – Na hipótese de decisão judicial determinando a penhora, ou qualquer outra constrição de referência já tenha sido assinado. O primeiro Tribunal Arbitral instaurado nos procedimentos de arbitragem para dirimir uma
sobre qualquer ação emitida pela Companhia, a Companhia e a própria Acionista que tenha sofrido a constrição não permitirão disputa será o Tribunal Arbitral competente para conduzir o procedimento arbitral consolidado. A decisão de consolidação
SWGQUVGTEGKTQUDGPGſEKCFQUEQOVCNFGEKUºQGZGTÁCOFKTGKVQUFGECT¶VGTRQNÈVKEQ FKTGKVQFGXQVQ QTKWPFQUFCVKVWNCTKFCFGFCU UGT¶ ſPCN G XKPEWNCPVG UQDTG VQFCU CU RCTVGU GPXQNXKFCU PCU FKURWVCU G RTQEGFKOGPVQU CTDKVTCKU QDLGVQ FC QTFGO FG
ações em razão do seu caráter intuitu personaeECDGPFQNJGUCRGPCUQUFKTGKVQUFGECT¶VGTſPCPEGKTQ FKTGKVQFGTGEGDGT consolidação.” C) %WORTKFCU CU HQTOCNKFCFGU NGICKU Q 5T 2TGUKFGPVG FGENCTQW FGſPKVKXCOGPVG EQPUVKVWÈFC C őELO4
dividendos). Capítulo III – Administração: Artigo 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de 4 Administração e Participações S.A.”, determinando que se procedesse com a eleição dos Diretores da mesma, restando
SWCVTQ OGODTQUVQFQU&KTGVQTGUUGOFGUKIPCÁºQGURGEÈſECTGUKFGPVGUPQ2CÈUCEKQPKUVCUQWPºQCUGTGOGNGKVQURGNC eleitos para a Diretoria da Companhia os seguintes membros: (a) O Sr. João Leopoldino Neto, brasileiro, casado sob o
Assembleia Geral de Acionistas, com mandato de 2 (dois) anos, prorrogáveis até a posse dos respectivos substitutos, regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 6.351.200-2 IIRGD/SP, inscrito
facultada a reeleição. Parágrafo 1º - A gestão da Diretoria independe de caução ou de qualquer outra garantia. Parágrafo 2º no CPF/MF sob o nº 020.003.038-89, com endereço comercial na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) - Km 148 + 900
##UUGODNGKC)GTCNſZCT¶QOQPVCPVGINQDCNFCTGOWPGTCÁºQCPWCNFQU&KTGVQTGUKPENWUKXGDGPGHÈEKQUFGSWCNSWGTPCVWTG\C metros, s/nº, Parque Tecnológico, CEP 13.573-600, no Município de São Carlos, Estado de São Paulo; (b) O Sr. Paulo
e verbas de representação, e estabelecerá os critérios para rateio da remuneração de cada administrador. Parágrafo 3º - No Augusto Franzine, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 15.558.402-9
ECUQ FG KORGFKOGPVQ CWUÄPEKC FGUVKVWKÁºQ QW XCE¸PEKC FGſPKVKXC FG SWCNSWGT &KTGVQT C #UUGODNGKC )GTCN FGXGT¶ SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.576.598-88, residente na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Silvia Celeste de
imediatamente proceder a eleição do Diretor substituto, que completará o prazo de gestão do substituído. Artigo 8 – À Campos, 154, Alto de Pinheiros, CEP 05.462-010; (c) O Sr. Rosaldo Malucelli, brasileiro, casado sob o regime da comunhão
Diretoria compete os poderes gerais de administração dos negócios e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou universal de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 5.780.482-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a competência à Assembleia 027.486.498-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Laerte Assunção, 340, Jardim Paulistano,
Geral. Artigo 9 - Observado o disposto nos parágrafos deste artigo, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, CEP 01.444-040; e (d) O Sr. André Miari Paulino, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens,
ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e repartições públicas federais, estaduais e municipais, e a assinatura de administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 14.362.954 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
contratos de qualquer natureza, títulos de crédito em geral, ordens de pagamento, ou quaisquer outros documentos ou atos 099.375.676-02, residente e domiciliado no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Tomé de Souza, 950,
que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonerem de obrigações para com terceiros, Apto 1.901, Bairro Savassi, CEP 30.140-131. O mandato dos Diretores será de 2 (dois) anos a contar desta data, devendo se
serão obrigatoriamente praticados por: (i) 02 (dois) Diretores, em conjunto; ou (ii) 01 (um) Diretor e 01 (um) procurador. estender até a investidura dos respectivos sucessores. Os administradores recém-eleitos declararam, neste ato, sob as penas
Parágrafo 1º –#URTQEWTCÁÐGUQWVQTICFCUGOPQOGFC%QORCPJKCUGTºQſTOCFCURQT FQKU &KTGVQTGUEQPLWPVCOGPVG da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação
FGXGPFQ K GURGEKſECTQURQFGTGUEQPHGTKFQUG KK EQOGZEGÁºQFCSWGNCUQWVQTICFCURCTCſPULWFKEKCKUGCFOKPKUVTCVKXQU criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
terão prazo de validade de, no máximo, 1 (um) ano. Parágrafo 2º – Nas hipóteses de alienação ou de oneração de bens ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
KOÎXGKU SWG KPVGITGO Q CVKXQ RGTOCPGPVG FC %QORCPJKC QW CKPFC PC TGCNK\CÁºQ FG EQPVTCVQU ſPCPEGKTQU FG SWCNSWGT UKUVGOC ſPCPEGKTQ PCEKQPCN EQPVTC PQTOCU FG FGHGUC FG EQPEQTTÄPEKC EQPVTC CU TGNCÁÐGU FG EQPUWOQ HÃ RÕDNKEC QW C
PCVWTG\C VCKU EQOQ GORTÃUVKOQU ſPCPEKCOGPVQU EQPEGUUºQ FG ICTCPVKCU UGT¶ PGEGUU¶TKC C CUUKPCVWTC FG  FQKU  propriedade. A seguir, o Sr. Presidente declarou empossados em seus respectivos cargos os Diretores nomeados, os quais,
Diretores em conjunto e desde que tal deliberação tenha sido aprovada previamente pela Assembleia Geral dos Acionistas. após assinarem os respectivos termos de posse, na forma da lei, foram encarregandos de tomar as medidas complementares
Artigo 10 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia e a terceiros, os atos de necessárias à regularização da Companhia. Restou consignado, ainda, que as publicações determinadas pela Lei n° 6.404/76
qualquer Diretor, empregado ou procurador que envolvam a Companhia em obrigações relativas a negócios e operações UGTºQ HGKVCU PQ ő&K¶TKQ 1ſEKCN FQ 'UVCFQ FG 5ºQ 2CWNQŒ G PQ RGTKÎFKEQ ő1 &KCŒ FC %CRKVCN FQ 'UVCFQ FG 5ºQ 2CWNQ
GUVTCPJCUCQUGWQDLGVQUQEKCNDGOEQOQCRTGUVCÁºQFGſCPÁCUCXCKUGSWCKUSWGTICTCPVKCUUCNXQSWCPFQGZRTGUUCOGPVG Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata que,
autorizados na forma deste Estatuto Social. Parágrafo único – Excetua-se da proibição deste artigo o oferecimento de emitida em 3 (três) vias, foi lida na reabertura, aprovada e assinada pelos presentes e acionistas subscritores representando
ICTCPVKCUGOQRGTCÁÐGUſPCPEGKTCUGQWEQOGTEKCKUGODGPGHÈEKQFCRTÎRTKC%QORCPJKCQWFGGORTGUCUFGSWGUGLCUÎEKC a totalidade do capital social da Sociedade. Assinaturas: Mesa: Rosaldo Malucelli – Presidente; e Paulo Augusto Franzine
ou acionista. Capítulo IV – Assembleias Gerais: Artigo 11 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, dentre os 4 – Secretário. Diretores: João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, Rosaldo Malucelli e André Miari Paulino.
(quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que for necessário. Artigo Subscritores: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda.,
12 - As Assembleias Gerais serão convocadas, instaladas e presididas por qualquer dos Diretores, sendo outro Diretor 5GPRCT.VFCG6%.6GEPQNQIKCG%QPUVTWÁÐGU.VFC#RTGUGPVGÃEÎRKCſGNFC#VCQTKIKPCNNCXTCFCGONKXTQRTÎRTKQ5ºQ2CWNQ
presente designado como Secretário. Parágrafo Único - A Mesa dirigente dos trabalhos deverá acatar e respeitar 8 de janeiro de 2020. Mesa: Rosaldo Malucelli - Presidente da Mesa, Paulo Augusto Franzine - Secretário. Subscritores:
rigorosamente os efeitos jurídicos de “Acordo de Acionistas” que venha a ser arquivado na sede social da Companhia, Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. - Por: João Leopoldino Neto; TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e
devendo abster-se de registrar qualquer deliberação tomada em desacordo com as disposições do referido Acordo de Construções Ltda. - Por: Silvia Vilela Miari Paulino; Senpar Ltda. - Por: Rosaldo Malucelli; TCL Tecnologia e Construções
Acionistas. Também não será computado o voto que implique inadimplemento de obrigações previstas em Contratos de Ltda. - Por: Paulo Augusto Franzine.Diretores Eleitos: João Leopoldino Neto, Rosaldo Malucelli, Paulo Augusto Franzine.
%QPEGUUºQſTOCFQURQTUQEKGFCFGUEQNKICFCUQWEQPVTQNCFCURGNC%QORCPJKCArtigo 13 - Publicado o edital de convocação André Miari Paulino. Visto Advogado: ,QUÃ4CHCGN2CTFKPK,WPKQT1#$52P,7%'52%GTVKſEQQTGIKUVTQUQDQ
FG #UUGODNGKC ſECO UWURGPUCU QDUGTXCFCU CU FKURQUKÁÐGU NGICKU CU VTCPUHGTÄPEKCU QW EQPXGTUÐGU FG CÁÐGU CVÃ C NIRE nº 35.300.548.752, em sessão de 04 de Fevereiro de 2020.

EDITALDE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC: 0055951-09.2019.8.26.0100. A Dra. Swarai Cervone
de Oliveira, Juíza da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a KARINA PEREZ ALBANO DE
ARATANHA, CPF/MF nº 136.755.338-59, que FINANCEIRA ALFA S/ACRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando a ré em lugar ignorado, foi
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de R$
3.184,96 (três mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) (07/2019), a ser atualizado, sob
pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como
penhora e avaliação de bens , advertência de q ue ser&a acute; nomeado curador especial em caso de revelia.
nos termos do artigo (257, IV do NCPC) Afixe-se e Publique-se na forma da lei.
J – 12 e 13/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033145-77.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANACARDOSO
DOS REIS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Merivas Comércio de Carnes Ltda, CNPJ 08.973.312/000193, na pessoa de seu representante legal e a, Oberio Vale Novaes, CPF 091.575.586-63 que, Banco do Brasil
S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, efetuarem o pagamento de R$ 89.799,70 (16/04/2019), devidamente atualizado, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Ficam cientes ainda,
que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 dias úteis para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, 30/janeiro/2020.
13 e 14/02

ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TÁXI. CNPJ n. 58.633.488/0001-74.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Nos termos do estatuto social
e do artigo 60 da Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o Diretor-Presidente convoca
os seus associados, em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 29 de fevereiro de 2020 (sábado) na rua
Alfredo Xavier de Andrade, nº 84, Butantã, CEP: 05596-030, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. Em primeira convocação, às 11 horas, com 2/3 (dois terços) dos
seus associados; em segunda convocação, às 12 horas, com metade mais um dos
seus associados e, em terceira convocação, às 13 horas, com o mínimo de 10 (dez)
associados, para tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de contas dos
órgãos de administração acompanhada do parecer do conselho fiscal compreendendo:
relatório de gestão da Diretoria e balanço patrimonial de 2019, incluindo a demonstração
do superávit ou do déficit do exercício social ; 2) Eleição dos membros da Diretoria
Executiva; 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. As inscrições das chapas
serão realizadas na Secretaria da Associação no prazo de até 03 (três) dias corridos
antes da data da realização da Assembleia Geral Ordinária, ou seja, até dia 26/02/2020,
no horário comercial das 9h às 18h. Os candidatos deverão apresentar os documentos
descritos no artigo 67 do Estatuto Social. O número de associados para efeito de
“quorum” de instalação da Assembleia Geral é de 150 (cento e cinquenta) associados.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020. Marcos Domiciano Machiori. Diretor-Presidente.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE TÁXI DE
SÃO PAULO - COOPER CHAME TAXI. CNPJ n. 21.969.206/0001-02. NIRE
35400170999. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Nos termos do
estatuto social e do artigo 44 da Lei n. 5.764/71, o Diretor-Presidente que abaixo
assina, convoca os seus cooperados, em condições de votar, para comparecerem à
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 29 de fevereiro de 2020
(sábado) na rua Alfredo Xavier de Andrade, nº 84, sala 01, Butantã, CEP: 05596-030,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em primeira convocação, às 08 horas,
com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda convocação, às 09 horas,
com metade mais um dos seus cooperados e, em terceira convocação, às 10 horas,
com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1)
Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do conselho
fiscal compreendendo: relatório da gestão; balanço patrimonial do exercício social de
2019; demonstração das sobras e perdas e sua destinação; plano de atividade da
cooperativa; 2) Eleição dos membros da Diretoria Executiva; 3) Eleição dos membros
do Conselho Fiscal. As inscrições das chapas serão realizadas na Secretaria da
Cooperativa no prazo de até 03 (três) dias corridos antes da data da realização da
Assembleia Geral Ordinária, ou seja, até dia 26/02/2020, no horário comercial das 9h às
18h. Os candidatos deverão apresentar os documentos descritos no artigo 77 do
Estatuto Social . O número de cooperados para efeito de “quorum” de instalação da
Assembleia Geral é de 150 (cento e cinquenta) cooperados. São Paulo, 13 de fevereiro
de 2020. Marcos Domiciano Machiori. Diretor-Presidente.

CNPJ nº 03.430.070/0001-78 – NIRE nº 35.300.173.767
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Convocamos os acionistas a se reunirem na sede, Rua Bica, 234 Freguesia do O, SP, no dia 25.03.2020, as 10:00 horas, para deliberarem
a seguinte Ordem do Dia: AGO/AGE: a) exame e discussão do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício social
encerrado em 31/12/2019 e destinação do lucro do período, b) eleição da Diretoria: em AGE a alteração do artigo 3º Objeto Social,
incluindo mais atividades.; c) Outros assuntos de interesse, - consolidação dos estatutos sociais, - encontra-se a disposição dos Srs acionista
documentos referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. aa. Geraldo A. O. Marques - Diretor Presidente.

CINCO MAIS TECNOLOGIA EM SAÚDE S.A. - CNPJ 29.225.589/0001-08 - NIRE 35300511140
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) - Ficam convocados os Srs.
Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 20.02.20 às 9hs, na sede da Cia., na Al.
Araguaia, 933, 6º andar, sl. 68, Alphaville Industrial, Barueri-SP, CEP 06455-000, a fim de discutirem e
deliberarem sobre (i) a destituição e eleição de novos diretores da Companhia; (ii) desdobramento de ações
da Companhia e (iii) o aumento do capital social mediante a emissão de novas ações da Companhia. Os
documentos necessários à deliberação encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Barueri, 12 de fevereiro de 2020. Luiz Fernando Figueiredo - Diretor Presidente.
(13, 14 e 15/02/2020)

COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP
CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
- COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia
20 de fevereiro de 2020, às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento
nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - PAUTA:
- 1 - ALTERAÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COHAB-SP; 2 - ALIENAÇÃO
DO IMÓVEL CARACTERIZADO PELA ÁREA REMANESCENTE SITUADA NA RUA DOS
JAPAREIRAS S/Nº ESQUINA COM A RUA INTEGRADA, LOTE 10 DA QUADRA 2-C DO
CONJUNTO HABITACIONAL ADVENTISTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jorge Damião de Almeida - Presidente do Conselho de Administração
Alexsandro Peixe Campos - Diretor Presidente da COHAB-SP

N.O.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. - (em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações Realizada em 13 de Setembro de 2019
Data, Hora e Local: Aos 13.09.2019, às 10:30 hs, na Rua Pamplona, 724, 7° andar, conjunto 77, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP:
01405-001. Quórum de Instalação: verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de
presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti, que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes para
secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c)
aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a N.O.Y.S.P.E.
Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações com sede em São Paulo/SP, na Rua Pamplona, 724 – 7° andar, conjunto 77, CEP:
01405-001; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o
Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º artigo 130 da Lei
nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com
mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2020, os quais tomam posse na presente data, conforme termos de posse
lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e
domiciliada em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001,
RG 7.743.932-6, SSP/SP, CPF/MF 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente
e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001,
RG 23.360.684-1, SSP/SP, CPF/MF 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do
disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais
a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 13.09.2019. Sueli de Fátima Ferretti - Presidente da
Assembleia e Diretora Eleita, Cleber Faria Fernandes - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP-NIRE nº 3530054234-7 em 01.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º: A N.O.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. é
uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A companhia
tem sede e foro em São Paulo/SP, na Rua Pamplona n° 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, podendo abrir filiais,
agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia
ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º: O
capital social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 integralizados
e o restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. § 1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º
- As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que
deliberar sobre o aumento de capital. § 3º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir
as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las,
observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º: A Assembleia Geral reunir-se-á,
ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.
§ 1º - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário
dos trabalhos. § 2º - As deliberações das AGO/E, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão
tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º: A administração da
Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser
acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão
no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. § 1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados
pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º: No caso de
impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º: A diretoria tem amplos poderes de administração
e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou
fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência;
assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar
empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º: A representação da
Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente,
ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela
assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem
outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por
prazo indeterminado. § Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças
e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º: Compete à diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os
atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º: A companhia terá um Conselho Fiscal, de
funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número
de suplentes, acionistas ou não. § Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela AGO para um mandato de 1 ano, permitida a
reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º: O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de
dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações
financeiras exigidas por Lei. Artigo 14º: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme
recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei.
Artigo 15º: Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a
qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º: A Sociedade distribuirá, como
dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17º: A
Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando
a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º: Qualquer
ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo/SP.
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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 ocult ando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). ADRIANA APARECIDA DE FREITAS DOS SANTOS,
BRASILEIRA, CASADA, CONSULTORA TECNICA, RG 29.525.381-2-SP, CPF:
176.644.518-76. Imóvel sito à: RUA RUI DE MORAIS APOCALIPSE, Nº 312, AP 73,
LOCALIZADO NO 7º ANDAR DO EDIFICIO JURITI, BLOCO 19, INTEGRANTE DA
FASE II DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOUTOR BOGHOS BOGHOSSIAN, 40º
SUBDISTRITO BRASILANDIA, SÃO PAULO/SP. Será realizado no seguinte dia e
horário: 1º Público Leilão: Dia: 10/03/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA
ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP e 2º Público Leilão: Dia: 30/03/2020,
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 Regulamentação Complementar,
para pagamento 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 802600065753-8, relativo ao imóvel acima
descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 18º Cartório de Registro de Imóveis
de SÃO PAULO, sob nº 113150.
São Paulo, 13 de Fevereiro 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: 458
13, 14 e 15/02/2020

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO9,3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH6mR3DXOR'U-RVp/XL]GH-HVXV9LHLUDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D
52%(572%8/.%UDVLOHLUR5*&3)TXHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWH
GH-RVpGD&RVWD&DUYDOKRHPIDFHGHVLHGH1HOVRQGD&UX]-~QLRU5H\QDOGR%XON$UOHWH3LUHV%XONH,]DEHO6DQFKHV%XON
REMHWLYDQGRDDGMXGLFDomRGRLPyYHOPDWULFXODGRVREQQR2ILFLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGD&DSLWDOFRQVLVWHQWHHP
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RVODGRVWHQGRQRVIXQGRVDPHVPDODUJXUDGDIUHQWHHQFHUUDQGRDiUHDGHPðFRQILQDGRODGRHVTXHUGRFRPRORWHGD
PHVPDTXDGUDGH-RmR)HUODQFDGRODGRGLUHLWRFRPRORWHGDPHVPDTXDGUDGH:LOVRQ&RUUHLD%DQFRDQWHVFRQIURQWDQGR
QHVVHVODGRVFRPDSURSULHGDGHGD6RFLHGDGH,JUHMD3UHVELWHULDQDGR%UDVLORXVXFHVVRUHVHSHORVIXQGRVFRPRLPyYHOGH&DUYDOKR
0DVFDUHQKDVTXHID]IUHQWHSDUDD5XD0RDFLUÈOYDUR7UDQVFULWRVREQGD&LUFXQVFULomR,PRELOLiULD(QFRQWUDQGR
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FRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVR
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São Paulo, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020

RKC abre seu campeonato neste
sábado no kartódromo de Interlagos

As disputas no RKC são limpas
torioso em 2018.
Destinada apenas para pilotos
pesados, a antiga Truck, que teve
Geison Granelli como bicampeão em 2019, mas sempre disputando com o tetracampeão
Andrez Velasco, será substituída
por uma nova classe, promocional, dinâmica e divertida, com
diferenciais semelhantes às principais categorias do automobilismo.
O lastro da Challenge será de
100 quilos, enquanto nas demais
é de 90 quilos. No entanto, os seis
primeiros colocados de cada etapa levarão para a prova seguinte o
famoso ‘Troféu Bigorna’, que não

e de alto nível
será acumulativo. Trata-se de lastro adicional de 10 quilos, obrigando estes pilotos a largarem
com o total de no mínimo 110
quilos. Na última e decisiva etapa
todos os pilotos da Truck deverão estar lastreados em 100 quilos novamente.
Outro novidade é que em todas as etapas da categoria Challenge, cada piloto deverá cumprir
uma volta por traçado diferente,
conhecido como Volta Coringa
(Joker Lap).
A categoria Challenge terá
tomada de tempo para a definição do grid de cinco minutos apenas na primeira etapa, com cor-

rida de 20 minutos de duração.
Nas demais etapas a ordem de
largada será de acordo com a
classificação do campeonato e
terá duração de 25 minutos.
Na última etapa desta nova
categoria, a definição do grid
será novamente através de tomada de tempo, mas com apenas
uma volta lançada de cada piloto, no intervalo de cinco minutos, seguida de corrida de 20
minutos de duração.
Outro diferencial da Challenge será a ‘Lucky Pole Position’.
É que da segunda até a nona etapa, independentemente do tempo cronometrado na classificação, a primeira posição (pole
position) do grid será sorteada
entre os pilotos inscritos e que
não se ausentaram em nenhuma
etapa.
Apenas na sexta etapa as regras da Challenge serão uniformizadas com as categorias Stock e Stock Light, pois será um
Mini Endurance, com equipes
formadas por um piloto de cada
categoria, que serão sorteados na
véspera da competição.
Com todas estas regras diferentes, vários pilotos das categorias Stock e Stock Light devem
fazer jornada dupla, participando
também da Challenge.

Maratona de São Paulo 2020 abre
último lote de inscrições
Foto/Divulgação

Prova, Bronze Label da World Athletics (IAAF), será no dia 5 de abril

26ª Maratona Internacional de
Faltando cerca de dois meses
para sua 26ª edição, que acontecerá no dia 5 de abril, a Maratona Internacional de São Paulo
abriu o último lote de inscrições.
Prova da categoria Bronze Label
da World Athletics, ela reunirá
milhares de corredores para suas

São Paulo
três distâncias, 42k, 21k, 5k, sendo uma das disputas mais democráticas do calendário. A largada
será na Praça Charles Miller, no
Pacaembu, e chegada no Parque
do Ibirapuera, ao lado do Obelisco. Os 5K que começarão e terminarão no próprio Ibirapuera

As inscrições estão acabando e a organização abriu o último lote para aqueles que querem
participar do evento. As mesmas
deverão ser feitas somente pelo
site
oficial,
www.maratonadesaopaulo.com.br,
onde poderão ser obtidas mais
informações.
A edição deste ano terá inúmeras atrações. São elas as mudanças no percurso, com destaque para a exclusão do túnel sob
o Rio Pinheiros, a largada em
ondas, o aumento de postos de
apoio, postos médicos e o novo
local para a Expo Maratona e entrega de kit que acontecerão no
Palácio de Convenções do
Anhembi,
Ao longo de sua história, a
prova conseguiu tempos bastante expressivos, com destaque
para o feito do brasileiro Vander-

lei Cordeiro de Lima (BRA), que
estabeleceu o recorde em 2002,
com 2h11min19seg, e a queniana, Rumokol Chepkanan, com
2h31min31seg, em 2012. Também conseguiram tempos expressivos no masculino os quenianos Stanley Biwot, com
2h11min21seg, em 2010, e David Kemboi (QUE), com
2h11min53, em 2011. No feminino ainda se destacaram a queniana Carolyne Komen, com
2h35min51seg, em 2015, e marroquina Samira Raif, com
2h36min01, em 2011.
A Maratona Internacional de
São Paulo é uma organização da
Yescom, com apoio especial da
Prefeitura de São Paulo. A supervisão técnica é da World Athletics
(IAAF), CBAt, FPA e AIMS. Mais
informações no site oficial,
www.maratonadesaopaulo.com.br

Scheidt mostra evolução e ganha
posições no Mundial da Classe Laser
O vento entrou com mais força no segundo dia do Campeonato Mundial da classe Laser
2020, no Sandringham Yacht
Club, em Melbourne, na Austrália, e Robert Scheidt começa a
subir posições. Na quarta-feira
(12), o bicampeão olímpico conseguiu cruzar a linha de chegada
em 12° e 10° nas duas regatas
disputadas, uma evolução em relação à estreia. Com isso, foi da
40ª para a 37ª colocação entre
124 velejadores. Nesta quintafeira (13), ele larga para mais
duas provas, as últimas da fase de
classificação, lutando para se
classificar para a flotilha ouro na
fase final.
“Fiz duas regatas médias nesse segundo dia aqui na Austrália.
Não foram nem muito boas, nem
ruins. Ainda estou sofrendo um
pouco na parte inicial das disputas, não acertei muito as decisões
e isso está custando um pouco

caro. Mas o campeonato é longo, já melhorei um pouco no vento em popa, que não estava muito bem na estreia do Mundial. É
seguir tentando para evoluir a
cada dia um pouco mais”, afirmou o maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios,
que é patrocinado pelo Banco do
Brasil e Rolex e que conta com
o apoio do COB e CBVela.
A evolução gradual de Scheidt se mostra nos números. Na
estreia em Melbourne, ele obteve um 16° e um 11° lugares, terminando o primeiro dia entre os
40 primeiros. Após as regatas
desta quarta-feira e com a entrada do descarte, o velejador brasileiro tem 33 pontos perdidos
e ganhou três posições na classificação geral. A liderança do
Campeonato Mundial é do alemão Philipp Bhul, que venceu as
duas provas da sua flotilha (os
velejadores estão divididos em

três grupos) e tem apenas 3 pontos perdidos. O outro brasileiro
na disputa, Gustavo Nascimento,
ocupa o 89° lugar.
Classificado para a sétima
Olimpíada – recorde entre os
atletas brasileiros - Scheidt disputa o Mundial focado em elevar seu nível competitivo visando uma boa participação nos Jogos de Tóquio, a partir de julho.
Aos 46 anos, é um veterano diante de velejadores até 20 anos
mais jovens em uma classe que
exige muito do corpo. “A disputa é dura, com seis dias diretos
de competição. Sigo trabalhando
para construir uma boa média,
evitar grandes erros e avançar
para a etapa final, quando o campeonato é realmente decidido”,
completou Robert.
Desafio olímpico - Dono de
14 troféus de campeão do mundo – 11 na Laser e três na Star –
o bicampeão olímpico retornou

à classe Laser em 2019, após
quase três anos ausente, desde os
Jogos do Rio/2016, onde terminou na quarta colocação mesmo
vencendo a medal race. Nesse
período de readaptação às novas
técnicas e nova mastreação, cumpriu seu objetivo principal, que
foi o índice para Tóquio, com o
12° lugar no Campeonato Mundial da Classe Laser 2019, em
Sakaiminato, no Japão, em julho.
Na volta à vela olímpica,
Scheidt disputou outras três grandes competições. A última foi o
Ready Steady Tokyo, no final de
agosto de 2019, em Enoshima,
quando terminou em 10° lugar,
chegando à medal race pela primeira vez desde que decidiu interromper a aposentadoria da
classe Laser. Ele ficou próximo
da regata da medalha no Troféu
Princesa Sofia e na Semana de
Vela de Hyères.

Mateusz
Kieliszkowsk quer
retomar o título do
Força Bruta em 2020
Atleta foi campeão nas duas edições em que participou
do evento de atletismo de força, o strongman, em 2017 e
2018. Sétima edição está marcada para a manhã do
domingo (16), em Cotia (SP)

Foto/ Rodrigo Dod

Vai começar o campeonato
mais alegre e um dos mais fortes do kartismo amador de São
Paulo. Neste sábado (15), a partir das 16 horas, será aberto o
10º Campeonato RKC Racing no
Kartódromo de Interlagos, na
zona sul da capital. A estimativa
é da participação de pelo menos
60 pilotos nas três categorias da
1ª etapa da temporada 2020.
O campeonato RKC 2020
continuará com 10 etapas, todas
disputadas no Kartódromo de Interlagos, e sempre aos sábados à
tarde. As categorias são: Stock –
para pilotos experientes; Stock
Light – para os iniciantes; e
Challenge – que poderá abrigar
pilotos das duas categorias, pois
será bem diferenciada e divertida.
Na categoria Light, composta por pilotos novatos e estreantes é difícil apontar algum favoritismo neste início de temporada. O campeão de 2019 Anthony
Peperone deve subir para a Stock. Na principal classe do RKC,
o piloto a ser batido é Fábio Cunha, atual campeão, mas que já
tem três títulos (2019, 2017,
2015), empatado com o veterano Jorge Filipe, que já foi tricampeão. Um de seus principais adversários deve ser Fábio PL, vi-

Foto/Divulgação

Primeira etapa será dia 15 de fevereiro, em Interlagos, a partir das 16 horas

Arena do Força Bruta em Cotia
Enquanto Cotia (SP) se colocações no torneio munprepara para receber, no do- dial World’s Strongest Man,
mingo (16), a sétima edição em 2007, 2011 e 2017.
do Força Bruta, tradicional
O norte-americano Jerry
competição de atletismo de Pritchett, aos 37 anos, 1,93
força, o strongman, os parti- m e 164 kg, tem a seu favor o
cipantes estão na reta final de fato de já ter competido sete
treinos, antes de embarcar vezes no Arnold Strongman
para o Brasil. Entre os quatro Classic dos Estados Unidos,
confirmados, um deles vem tendo um terceiro lugar em
com objetivo especial: reto- 2017 como melhor resultamar o posto de campeão do do. Ele começou a competir
evento. Este é o caso do po- no Powerlifting aos 15 anos,
lonês Mateusz Kieliszkowski, em 1996. Na época, pesava
vencedor em 2017 e 2018 da 95 kg e hoje pesa 160 kg.
competição. A competição, Quando foi terceiro colocacom transmissão ao vivo da do no Arnold Classic EUA,
TV Globo, a partir das 9h15, quebrou o recorde de levanfaz parte da programação do tamento terra com 467 kg.
Esporte Espetacular e tem
Já o russo Mikhail Shientrada gratuita para o públi- vlyakov, de 39 anos, 1,87 m
co.
e 135 kg, também tem granNa Praça da Matriz da ci- des feitos no currículo, como
dade da grande São Paulo, o título do Arnold South AfriMateusz Kieliszkowski terá ca Pro Strongman, em 2018,
pela frente três fortes adver- e o vice-campeão do Arnold
sários: o inglês Terry Hollan- Australia Pro Strongman, no
ds; o russo Mikhail Shi- ano anterior.
vlyakov; e o norte-americano
As provas - Assim como
Jerry Pritchett. Mateusz che- nas edições anteriores, o Forga ao evento após ter garanti- ça Bruta terá três provas para
do, em 2019, o seu segundo a definição do campeão do
vice-campeonato consecutivo torneio. A primeira será a medo World’s Strongest Man. dley, com o famoso três em
Campeão polonês da modali- um. Cada atleta vai iniciar no
dade nos últimos cinco anos, Dead Lift (levantamento de
venceu ainda o Arnold Pro peso), onde farão quatro reStrongman Europe e o petições com peso total de
World’s Ultimate S trongman 320 kg. Em seguida, arrasta- Beasts of the Middle East na rão uma corrente com peso
temporada passada.
de 300 kg (Chain), para fina“Estou muito animado por lizar no chamado Dumbell,
estar no Brasil novamente e que se ergue quatro vezes um
competir outra vez no Força halter com 105 kg.
Bruta. Esta será a minha terA segunda prova será a do
ceira participação na compe- barril (Keg Toss), na qual cada
tição. Gosto do País, gosto competidor terá que jogar
dos brasileiros. Todo mundo oito barris de 20 a 26 kg por
é muito amigável”, destaca cima de uma barra de cinco
Mateusz. “Eu treino muito metros de altura. O campeão
para ser o melhor, mas respei- do Força Bruta 2020 será deto todos os atletas porque to- finido no Power Stairs, em
dos são fortes e não sabemos que os atletas terão que subir
o que pode acontecer”, com- cinco degraus elevando até o
plementa o atleta de 26 anos, último “andar” três elementos
1,96 m e 150 kg.
distintos com pesos de 200
Os adversários - Cam- kg, 225 kg e 250 kg.
peão do Força Bruta em 2019
O Força Bruta 2019 tem
e vencedor do World’s Stron- os patrocínios de Rexona,
gest Man Masters no mesmo Piracanjuba, Hoteis.com,
ano, o inglês Terry Hollands, Atlhetica Nutrition e RUD
39 anos, é quem tem o currí- Correntes, e conta com o
culo mais extenso entre os apoio da Prefeitura de Cotia
participantes, com os seus e Hotel Rancho Silvestre. A
1,99 m e 155 kg. Homem realização do evento é da Samais forte da Inglaterra, o vaget & Excalibur Promoatleta ostenta três terceiras ções e Eventos.

