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Principais aeroportos receberão
6,8 milhões de passageiros no carnaval

Crescimento econômico está
associado a reformas, defende Ipea
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Balança comercial tem segundo
melhor saldo da história para fevereiro

Mesmo tardia, legislação
de proteção à mulher no

Brasil é avançada

Esporte

São Paulo, 2, 3, 4, 5 e 6 de março de 2019www.jornalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,77
Venda:       3,77

Turismo
Compra:   3,63
Venda:       3,93

Compra:   4,29
Venda:       4,29

Compra: 146,30
Venda:     175,84

Caio Collet realiza
primeiros testes com novo

carro em Magny-Cours
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Caio Collet

O brasileiro Caio Col-
let inicia na próxima sema-
na  ma i s  um impor t an te
capítulo em sua já vitori-
osa carreira .  De terça a
quinta-feira (dias 5,  6 e
7), ele participará do pri-
mei ro  t e s te  co le t ivo  da
Fórmula Renault Eurocup,
ca tegor ia  que  d i spu ta rá
nesta temporada pela equi-
pe R-ace.

Campeão da Fórmula 4
Francesa no ano passado,
Collet já conhece a pista
onde serão realizados os
testes, o circuito de Mag-
ny-Cours, onde conquis-
tou duas de suas sete vitó-
rias em 2018.

Anunciado em janeiro
como in tegrante  da  Re-
naul t  Spor t  Academy,  o
paulista de 16 anos terá o

p r ime i ro  con ta to  com o
novo carro da Fórmula Re-
nault Eurocup, o F3 R homo-
logado pela FIA, com chas-
sis Tatuus F.3 T-318, mono-
coque de carbono FIA F.3
2018 e com Halo. O carro é
impulsionado por um motor
Renault de 270 cavalos.

“Estou bem ansioso para
entrar no carro, que está bem
diferente este ano. Ele tem
muito mais potência, down-
force e também o Halo. Va-
mos ter três dias de testes
coletivos e nosso objetivo é
aprender ao máximo”, decla-
rou Collet, que teve um mês
de fevereiro intenso na Eu-
ropa e inclusive participou
do lançamento do R.S.19,
carro que os pilotos Daniel
Ricciardo e  Nico Hulken-
berg irão pilotar na tempo-

rada da Fórmula 1.
“Foi  mui to  l ega l  fazer

parte do lançamento da equi-
pe, ver o carro de perto, con-
versar com os pilotos. Foi
um dia muito especial”, lem-
brou.

O brasileiro também tem
focado muito no trabalho fí-
sico e mental. “Minhas últi-
mas semanas na Europa estão
sendo bem corridas. Passei
vários dias na Formula Me-
dicine, uma clínica especi-
alizada para atletas na Itália,
para me preparar da melhor
maneira possível fisicamen-
te e mentalmente”, comple-
tou.

A temporada da Fórmula
Renault Eurocup terá início
em Monza (Ita) entre os dias
12 e 14 de abril. O calendá-
rio inclui as principais pis-
tas da Europa, além de Yas
Marina, em Abu Dhabi.

Confira o calendário de
provas:

12 a 14 de abril - Monza
(Ita); 10 a 12 de maio – Sil-
verstone (Ing); 23 a 26 de
maio - Mônaco (Mon); 31 de
maio a 2 de junho – Paul Ri-
card (Fra); 26 a 28 de julho
– Spa (Bel); 30 de agosto a 1
de setembro – Nurburging
(Ale); 6 a 8 de setembro –
Hungaroring (Hun); 27 a 29 de
setembro – Barcelona (Esp);
4 a 6 de outubro – Hocke-
nheim (Ale); 24 a 26 de outu-
bro – Yas Marina (Abu Dhabi).

Sérgio Sette encerrou
primeira fase da

pré-temporada da F2
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Sérgio Sette

Terminou a primeira roda-
da de testes da Pré-Temporada
do Campeonato Mundial de F-
2. No veloz e seletivo traçado
de Jerez de la Frontera, na Es-
panha, o brasileiro Sérgio Set-
te Câmara (YOUSE | BMG |
MRV | CCR | CBMM | CEMIG
| GASMIG | COPASA) comple-
tou o início de seu trabalho
com o carro #5 da equipe fran-
cesa DAMS.

Após uma intensa prepara-
ção no simulador da equipe,
iniciada ainda no mês de janei-
ro, Sette chegou à cidade da
região sul da Espanha disposto
a cumprir o extenso e detalha-
do cronograma preparado pe-
los seus novos engenheiros.

Com sua conhecida humil-
dade para receber as orienta-
ções e grande disciplina na exe-
cução o mineiro de 20 anos

entrou no traçado para a con-
clusão de seis sessões de
treinos que foram dividi-
dos em três dias com ati-
vidades na parte da manhã
e à tarde. Ao todo Sérgio
completou 217 voltas per-
fazendo-se assim um total
de 960 km. Em sua pauta
estiveram uma enorme vari-
ação de acertos, voltas rápi-
das, simulações de corridas,
diferentes compostos de
pneus, etc.

A pré-temporada do Mun-
dial de F-2 segue durante o
Carnaval. Na terça (5), quar-
ta (6) e quinta-feira (7) os
carros irão acelerar no em-
borrachado circuito de Bar-
celona, também na Espanha,
pista que está recebendo nes-
ta semana os últimos dias de
testes da F-1.

A balança comercial – dife-
rença entre exportações e im-
portações – fechou fevereiro
com o segundo maior saldo
positivo para o mês desde o
início da série histórica, em
1989. No mês passado, o país
vendeu US$ 3,673 bilhões a
mais do que comprou do exte-
rior, de acordo com a Secreta-
ria de Comércio Exterior do
Ministério da Economia.

O recorde anterior da balan-
ça comercial em meses de feve-
reiro havia sido registrado em fe-
vereiro de 2017, quando o supe-
rávit atingiu US$ 4,555 bilhões.
Segundo o Ministério da Econo-

mia, a balança comercial regis-
trou superávit de US$ 2,999 bi-
lhões em fevereiro do ano passa-
do.

As exportações somaram
US$ 16,293 bilhões, recuo de
15,8% em relação a fevereiro
do ano passado pelo critério da
média diária. As importações
totalizaram US$ 14,411 bi-
lhões, queda de 21,2% na mes-
ma comparação, também pelo
critério da média diária. Nos
dois primeiros meses de 2019,
a balança comercial registrou
superávit de US$ 5,865 bi-
lhões, contra saldo positivo de
US$ 5,823 bilhões no mesmo
período de 2018.      Página 3
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rCom um texto bem elabora-

do, a Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340/2006) permitiu que vári-
os tipos de violência contra a mu-
lher fossem denunciados, embora
tenha vindo tardiamente, se com-
parada à legislação instituída em
outros países, segundo a pesquisa-
dora Wânia Pasinato. Uma das
principais estudiosas do assunto,
a socióloga afirmou que o atraso
na publicação da lei foi uma es-
pécie de trunfo para o Brasil.

“A Lei Maria da Penha demo-
ra, mas vem com uma vantagem:
se inspirou no que há de melhor
nas outras leis. Traz uma legis-
lação que não é só do âmbito
penal, mas que tem também um
conjunto de diretrizes para ori-
entar a política pública, que é a
Política Nacional para Enfren-
tamento à Violência contra as

Mulheres”, explica.
A Finlândia, por exemplo,

desenvolve políticas de preven-
ção da violência contra a mu-
lher desde 1998. Levantamen-

to do país revelou que mais da
metade (53%) das mulheres do
país nórdico já foi vítima de vi-
olência física a partir dos 15
anos de idade.               Página 4

Protesto no Dia Internacional de Combate à Violência contra

a Mulher

A Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE) informou hoje (1º)
que 156 empreendimentos se ca-
dastraram para o leilão de atendi-
mento de energia ao estado de
Roraima. Os projetos somam 6
gigawatts (GW) de capacidade ins-
talada. A previsão é que o leilão seja

Leilão para fornecimento de
energia a Roraima já tem

 156 interessados
realizado até o dia 31 de maio.

Na sexta-feira (1º), o Minis-
tério de Minas e Energia (MME)
publicou as regras para a realiza-
ção do leilão. De acordo com o
despacho, o início do suprimen-
to de energia se dará em 28 de
junho de 2021.              Página 3

A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes (SMT)
preparou uma operação especial
de trânsito e transporte público
para o Carnaval 2019. A medida
tem como objetivo facilitar o
deslocamento dos foliões e da

Secretaria de Mobilidade e
Transportes organiza

operação especial para o
Carnaval 2019

população em geral nos dias de
festa em São Paulo. Além do des-
file das escolas de samba no
Anhembi, na zona norte, está pre-
vista a passagem de 194 blocos em
todas as regiões da cidade entre
sábado e terça-feira.     Página 2

Maduro
promete

promover de
forma

pacífica a
cooperação

com o mundo
O presidente da Venezuela,

Nicolás Maduro, afirmou  na
sexta-feira (1º), na conta pes-
soal no Twitter, que sua deter-
minação é promover, de forma
pacífica, a cooperação e com-
preensão dos países com res-
peito e fraternidade. Ele não
mencionou as reuniões do au-
todeclarado presidente vene-
zuelano, Juan Guaidó, com os
presidentes Jair Bolsonaro e
Mario Abdo Benítez, do Para-
guai, ocorridas em momentos
distintos.

“Nossa diplomacia boliva-
riana é de paz. É o caminho
certo para atingir a compreen-
são, cooperação e respeito en-
tre os povos da maneira mun-
do. A Venezuela continuará a
ultrapassar as dificuldades do
bloqueio imperial e abrirá ca-
minhos de fraternidade com as
nações do mundo”, disse nas
redes sociais.              Página 3

Dólar fecha
em alta e
Ibovespa

 tem queda
A cotação do dólar fechou

em alta na sexta-feira (1º) na
B3, a Bolsa de Valores de São
Paulo. A moeda norte-america-
na ficou em R$ 3,7791, uma
variação positiva de 0,69%.

O Ibovespa, indicador de
desempenho das ações negoci-
adas na Bolsa de Valores, fe-
chou o dia com queda de
1,03%, totalizando 94.603
pontos na sexta-feira.

Os papéis com melhor de-
sempenho no pregão foram da
Sid Nacional (alta de 5,89%),
JBS (alta de 5,14%) e MRV
(alta de 2,13%). As maiores
baixas foram da Eletrobras
PNB (queda de 3,8%), Eletro-
bras On (queda de 3,62%) e
Bradesco (queda de 2,93%).
(Agencia Brasil)
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Governo paulista anuncia redução
de ICMS para a indústria naval

O Governo de São Paulo
anunciou na sexta-feira (1º) a
redução de ICMS para a indús-
tria naval no Estado. A medida irá
viabilizar concorrência de em-
presas paulistas em licitação in-
ternacional lançada pela Marinha
do Brasil para a compra de em-
barcações militares.

A expectativa é que, com mai-
or competitividade, os navios pos-
sam ser construídos por estalei-
ros instalados no município do
Guarujá, possibilitando a geração
de 2 mil empregos diretos e indi-
retos na Baixada Santista.

O Vice-Governador, Rodrigo
Garcia, deu mais detalhes sobre
a medida: “A boa notícia que da-

mos nessa tarde surgiu de uma
demanda da indústria da constru-
ção naval, basicamente dos es-
taleiros instalados no Guarujá,
para que São Paulo possa ter
competitividade para participar
de uma grande compra de cor-
vetas (navios) para a Marinha
brasileira, no valor de U$ 1,6
bilhão. O Governador assina
hoje o decreto com a desonera-
ção na produção de corvetas no
Estado de São Paulo e estamos
deixando os estaleiros paulistas
aptos a participar com competi-
tividade dessa licitação.”

O decreto assinado pelo Go-
vernador João Doria deverá ser
publicado neste sábado (2) no

Diário Oficial do Estado. O tex-
to altera o Decreto nº 46.082/
2001 e visa beneficiar a indús-
tria naval paulista, dispensando
do pagamento do ICMS a aqui-
sição de insumos, materiais e
equipamentos destinados à
construção, conservação, mo-
dernização e reparo de embarca-
ções, tratamento tributário já
dispensado por outros Estados
aos seus contribuintes.

A medida viabiliza a partici-
pação de empresas paulistas na
licitação internacional, que ele-
gerá a empresa que construirá
quatro corvetas militares para a
Marinha do Brasil nos próximos
oito anos. O resultado será di-

vulgado no próximo dia 22 e a
construção dos novos navios
deverá ser iniciada em 2020.

Considerando que a empre-
sa vencedora da licitação pode-
rá gerar até 2 mil empregos di-
retos e indiretos, não apenas a
indústria naval paulista será be-
neficiada, mas também outros
setores econômicos do Estado.

A expectativa é que a cons-
trução das embarcações movimen-
te setores de hotelaria e alimenta-
ção, maximize compra de máquinas
e equipamentos de outras indústri-
as paulistas e estimule a agregação
de novos conhecimentos, desenvol-
vimento de tecnologia e qualifica-
ção de mão-de-obra local.

São Paulo lança programa de ensino
técnico profissionalizante Novotec

O Governo de São Paulo lan-
çou na sexta-feira (1º) o Novo-
tec, programa que dará oportuni-
dade aos alunos do Ensino Médio
de cursarem também o Ensino
Técnico profissionalizante de alta
qualidade, simultaneamente, e sa-
írem com dois diplomas.

A iniciativa será realizada
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, em parceria
com o Centro Paula Souza – ins-
tituição que é referência em edu-
cação de excelência no Brasil. A
cada ano, 60 mil vagas serão aber-
tas para os cursos. Ao todo, em
três anos, a expectativa de aten-
dimento é de até 180 mil alunos.

“O objetivo é levar esta edu-
cação de excelência do Centro
Paula Souza para a rede estadual
de ensino em larga escala, atra-
vés da oferta de cursos técnicos
integrados ao Ensino Médio da
rede regular”, disse Doria.

No Novotec, os cursos são
oferecidos de acordo com a de-
manda dos jovens por profissi-
onalização mais rápida e do mer-
cado de trabalho por mão de
obra qualificada para as neces-
sidades atuais. A grade de 6 au-
las por dia possibilitará aos alu-
nos um período disponível para
trabalhar ou estagiar.

O programa prevê ainda o
compartilhamento da infraestru-
tura e talentos já existentes, uti-

lizando escolas e professores da
rede estadual e do Centro Paula
Souza para trabalharem conteú-
dos de forma integrada.

Neste ano já estão sendo ofe-
recidas 5,4 mil vagas do Ensino
Médio integrado com o Técni-
co em 6 aulas diárias – 400 de-
las em 10 escolas da rede es-
tadual de educação e o restan-
te em ETECs. Ao todo, 36 mu-
nicípios estão recebendo tur-
mas do Novotec na modalida-
de integrada. Entre os oito cur-
sos oferecidos estão Desenvol-
vimento de Sistemas, Comuni-
cação Visual e Cozinha.

Além da modalidade integra-
da, o programa prevê outras três
de curta-duração: Novotec Ex-
presso, Novotec Móvel e o No-
votec Virtual. Ao todo, serão
mais de 30 mil vagas em 2019
nas quatro modalidades.

“O compromisso ao lançar o
Novotec é a confiança na recu-
peração econômica do Brasil,
porque a qualificação desta mão-
de-obra com o emprego é exata-
mente o que mais nos interessa.
Qualificar com emprego é inte-
gralizar e potencializar o proces-
so”, afirmou o Governador.

Novotec Expresso
Cursos de curta duração (200

horas) para qualificação profis-
sional em escolas estaduais e

laboratórios das ETECs. Em
2019 serão oferecidas 23 mil
vagas, em cerca de 600 turmas,
espalhadas por 44 municípios,
com início previsto para agos-
to. Exemplos de cursos: Técni-
cas em Vendas, Gestão de Pe-
quenos Negócios, Programação,
Marketing Digital, Manutenção
de Computadores, entre outros.

Novotec Móvel
Cursos de curta duração (200

horas) para qualificação profis-
sional realizados em unidade
móvel (carreta). Em 2019, serão
disponibilizadas cerca de 1,5 mil
vagas. Início previsto para agos-
to. Exemplos de cursos: Auto-
mação industrial, Metrologia,
Petróleo e Gás e outros.

Novotec Virtual
Cursos técnicos de curta du-

ração (200 horas e 400 horas)
utilizando a estrutura de ensino à
distância da Universidade Virtu-
al do Estado de São Paulo (UNI-
VESP), com conteúdo do Centro
Paula Souza. Em 2019 serão dis-
ponibilizadas 3.000 vagas. Início
previsto para agosto. Exemplos
de cursos: Administração, Guia
de Turismo, Desenvolvimento de
Sistemas e outros.

Centro Paula Souza
O Centro Paula Souza (CPS)

é uma autarquia do Governo
do Estado de São Paulo, vin-
culada à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico. Pre-
sente em aproximadamente
300 municípios, a instituição
administra 223 Escolas Téc-
nicas (Etecs) e 73 Faculda-
des de Tecnologia (Fatecs)
estaduais, com 291 mil alu-
nos em cursos técnicos de
nível médio e superiores tec-
nológicos.

As Etecs atendem aproxi-
madamente 208 mil estudan-
tes  nos  Ens inos  Técnico ,
Médio e Técnico Integrado
ao Médio, com 151 cursos
técnicos para os setores in-
dustrial, agropecuário e de
serviços, incluindo habilita-
ções nas modalidades pre-
sencial, semipresencial, on-
line, Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e especializa-
ção técnica.

Já as Fatecs superam a
marca de 83 mil alunos ma-
triculados em 77 cursos de
graduação tecnológica, em
diversas áreas, como Cons-
trução Civil, Mecânica, Infor-
mática, Tecnologia da Infor-
mação, Turismo, entre outras.
Além da graduação, são ofe-
recidos cursos de pós-gradu-
ação, atualização tecnológica
e extensão.

Capital se prepara para receber 194
blocos no carnaval de rua neste feriado

Depois do sucesso do pré-
carnaval, as ruas da capital rece-
bem, durante o fim de semana
prolongado de carnaval (2, 3, 4
e 5 de março) 194 desfiles de 
blocos.

Neste sábado (2), os mega-
blocos  Agrada Gregos  e Tarado
Ni Você agitam as regiões da
Lapa e da Sé. O primeiro percor-
rerá a Avenida Marquês de São
Vicente, via que entrou pela pri-
meira vez na lista de trajetos
do Carnaval de Rua. O segundo
desfilará no famoso cruzamen-
to entre as avenidas Ipiranga e
São João.

O Confraria do Pasmado –
 Pasmadinho espera receber até
10 mil pessoas no desfile pela
rua dos Pinheiros.  Na região

central, o bloco  Minhoqueens 
agitará a Praça da República. A
previsão de público é entre 20
mil e 50 mil pessoas.

No domingo (3), o público
infantil  poderá curtir  com
o Bloquinho Gente Miúda na
Avenida Profº Alfonso Bove-
ro. O bloco Urubó se apresen-
tará no Largo da Matriz de
Nossa Senhora do Ó e prome-
te agitar mais de 15 mil foli-
ões na Freguesia do Ó.

Na segunda-feira (4) de car-
naval, é a vez o bloco Me Lem-
bra Que Eu Vou desfilar pela Ave-
nida Faria Lima. A via é conhe-
cida por abrigar desfiles de gran-
des blocos. O Bloco do
Litraço vai marcar presença na
Rua José Severo Pereira e pro-

mete arrastar multidões para a
região do M’Boi Mirim.

No dia 5, terça-feira de car-
naval, a cantora Pabllo Vittar des-
filará na Avenida Tiradentes com
o Bloco da Pabllo, e promete
embalar o público ao som dos
hits Problema é Seu, K.O e Disk
Me. Na Vila Mariana, o Bloco
dos Invertidos desfilará na Ave-
nida Pedro Álvares Cabral e es-
pera um público de até 100 mil
pessoas.

Maior carnaval de rua do
país

Com início no final de sema-
na de 23 e 24 de fevereiro, no
chamado pré-carnaval, a festa
nas ruas da cidade de São Paulo
vem se consolidando nos últi-

mos anos. A expectativa
da Prefeitura de São Paulo é que
cinco milhões de pessoas pres-
tigiem o Carnaval de Rua até o
final do evento, no pós-carnaval,
em 9 e 10 de março. No total,
são inscritos 516  blocos, 
em 556 desfiles. A Skol é a pa-
trocinadora oficial e disponibi-
lizou R$16,1 milhões para fi-
nanciamento da festa. Foi o mai-
or recurso destinado ao evento
até hoje.

A Skol também ganhou no-
vos parceiros: os profissionais
dos aplicativos iFood e Uber
estarão incentivando o consu-
mo inteligente de comidas e
bebidas, além de evitar que os
o e o uso do aplicativo pelos
foliões.

A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes
(SMT) preparou uma operação
especial de trânsito e transpor-
te público para o Carnaval
2019. A medida tem como ob-
jetivo facilitar o deslocamen-
to dos foliões e da população
em geral nos dias de festa em
São Paulo. Além do desfile das
escolas de samba no Anhembi,
na zona norte, está prevista a
passagem de 194 blocos em
todas as regiões da cidade en-
tre sábado e terça-feira.

Em conjunto com a Prefei-
tura e diferentes secretarias e
órgãos municipais, funcionári-
os da CET, SPTrans, DTP e
DSV estarão em ação 24 horas
por dia durante o Carnaval, atu-
ando nas mais diferentes fren-
tes de trabalho. Nos dias de
desfile no Sambódromo, have-
rá 350 agentes da CET, além de
técnicos da SPTrans para garan-
tir a fluidez do trânsito e orga-
nizar desvios de itinerários de
ônibus. Entre sábado (2/03) e
terça-feira (5/03), 1.380 agen-
tes da CET estarão envolvidos
diretamente na operação espe-
cial em toda a cidade. A SP-
Trans ainda contará com 400
técnicos por dia de festa.

Além do Anhembi, agentes,
técnicos e fiscais estarão em
maior número nos locais onde
há blocos com previsão de reu-
nir mais foliões, como as aveni-
das Faria Lima e Marquês de São
Vicente, na zona oeste; o Ibira-
puera e a Avenida Engenheiro
Luís Carlos Berrini, na zona sul;
a Avenida Tiradentes, na zona
norte, e a região central. As equi-
pes também estarão presentes
em toda a cidade.

Nas centrais de operação da
SPTrans e da CET será feito o
monitoramento e gerencia-
mento dos sistemas de trânsi-
to e transporte ao longo de
todo o período de festa.

Linhas de ônibus especi-

ais para o Sambódromo

Duas linhas de ônibus espe-
ciais também foram ativadas para
fazer o transporte do público
exclusivamente ao Sambódro-
mo. Elas partirão das estações
Palmeiras-Barra Funda (Linha-3
Vermelha) e Portuguesa-Tietê do
Metrô (Linha 1 Azul) e farão a
ligação direta com o Anhembi.
Haverá a cobrança regular da ta-
rifa básica do sistema, de R$
4,30, e os ônibus aceitarão to-
das as modalidades de Bilhete
Único normalmente.

Informações completas
podem ser conferidas no
l i n k :   h t t p s : / /
www.prefeitura.sp.gov.br/cida-

Secretaria de
Mobilidade e

Transportes organiza
operação especial

para o Carnaval 2019
de/secretarias/transportes/no-
ticias/?p=272118.

Todas as informações sobre
o esquema especial para o Car-
naval 2019 estão nos
l i n k s   h t t p s : / /
www.prefeitura.sp.gov.br/cida-
de/secretarias/transportes/
, www.cetsp.com.br e www.sptrans.com.br. 

Alterações de rodízio, Zona
Azul, faixas exclusivas e cor-
redores 

A SMT promoverá mudan-
ças temporárias no sistema vi-
ário durante o período de Car-
naval com o objetivo de facili-
tar a mobilidade e garantir a
fluidez do trânsito:

- O Rodízio Municipal para
veículos leves e pesados será
suspenso nos dias 04, 05 e 06
de março na cidade.

- A Zona Azul estará
suspensa nos bolsões internos
do Parque Ibirapuera nos dias
02, 03, 04 e 05 de março. Na
terça-feira de Carnaval (5/3), a
Zona Azul estará suspensa em
toda a cidade.

- A circulação de veículos
de passeio e táxis em corredo-
res e faixas exclusivas de ôni-
bus à esquerda e à direita tam-
bém estará liberada na terça-
feira de Carnaval (5/3). A libe-
ração vale até as 04h do dia se-
guinte (quarta-feira, 06). O trá-
fego de táxis por esses locais
está liberado independente-
mente de haver passageiro.

Site mostra linhas de ôni-

bus municipais com desvios

no carnaval

A SPTrans estima que sejam
alteradas cerca de 600 linhas,
nas quais operam 5.000 ônibus,
durante os quatro dias de festa.
Por isso, a empresa criou um
site especial para o Carnaval
2019, onde é possível consul-
tar os desvios das linhas de ôni-
bus municipais para a passagem
de blocos. O site funcionará
até 10 de março.

A página http://
sptrans.com.br/carnaval/ é atua-
lizada constantemente e mostra
se há programação de mudança
de itinerário para cada linha con-
sultada. O principal objetivo do
serviço é facilitar a mobilidade
de quem utilizará ônibus nos
próximos fins de semana.

Nos pontos de ônibus, tam-
bém serão colados 500 adesivos
informativos. Nos veículos das li-
nhas com previsão de desvio, a
SPTrans elaborou edição do Jor-
nal do Ônibus Especial, com tira-
gem de cerca de 5.000 exempla-
res, contendo um QR Code que
leva o usuário à página especial de
Carnaval para consultar a alteração
no itinerário de sua linha.

Roubo de veículos e latrocínios
diminuem no Estado de SP

Dois importantes índices
foram divulgados pela Secreta-
ria de Segurança Pública do Es-
tado de São Paulo: redução nas
ocorrências de roubo de veícu-
los e também de latrocínios. O
período considerado são os me-
ses de janeiro (de 2019 e 2018).

As ocorrências de roubo de
veículos apresentaram redução
de 12% (3.948 em janeiro de
2019 diante de 4.513 em janei-
ro de 2018) enquanto em rela-
ção aos latrocínios, a queda foi
ainda maior: foram 17 casos em
janeiro deste ano, contra 23 em
janeiro do ano passado. Uma di-
minuição de mais de 26% nas
ocorrências registradas.

O delegado-geral da Polícia

Civil, Ruy Ferraz Fontes, expli-
ca que estes dados precisam ser
analisados simultaneamente. “O
cenário do latrocínio muitas ve-
zes começa com o roubo do ve-
ículo. Em muitos casos, o latro-
cínio é o desfecho do roubo de
um automóvel”, explica o dele-
gado-geral.

Ele conta que a estratégia
adotada para combater os dois
tipos de crime é a mesma: en-
frentar o comércio ilegal de pe-
ças e acessórios automotivos.
“Nós continuaremos enfrentan-
do os desmanches. Todos os es-
tabelecimentos que estiverem ir-
regulares, tanto do ponto de vis-
ta criminal, quanto do adminis-
trativo, serão desativados. Quan-

do estas operações são bem-su-
cedidas o roubo de veículos ten-
de a diminuir e, por consequên-
cia, os latrocínios”, explica o
delegado Ruy.

Número de estupros tam-

bém diminui

Outro aspecto a ser destaca-
do no levantamento divulgado
pela Secretaria de Segurança
Pública diz respeito à redução
nos casos de estupro registrados
no primeiro mês do ano. Foram
261. Número 13% inferior aos
300 contabilizados no mesmo
período do ano passado.

Para o delegado-geral, o
combate ao crime de estupro
está ligado à repressão. “O estu-

prador, muitas vezes, não é uma
pessoa que comete esse tipo de
crime uma única vez. A chan-
ce de cometer este tipo de
cr ime  ou t ras  vezes ,  caso
continue em circulação,  é
grande. Por isso, o melhor
combate que existe ao crime
de estupro é a investigação e
a retirada de circulação des-
tes criminosos”, defende. E
completa. “Existe uma polí-
tica governamental dirigida
para o foco na investigação
deste tipo de crime e, além
disso, há um forte investi-
mento em recursos humanos,
especialmente nas delegaci-
as da mulher”, finaliza o espe-
cialista em segurança.
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Maduro promete promover
de forma pacífica a

cooperação com o mundo
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou  na sex-

ta-feira (1º), na conta pessoal no Twitter, que sua determinação é
promover, de forma pacífica, a cooperação e compreensão dos
países com respeito e fraternidade. Ele não mencionou as reuni-
ões do autodeclarado presidente venezuelano, Juan Guaidó, com
os presidentes Jair Bolsonaro e Mario Abdo Benítez, do Para-
guai, ocorridas em momentos distintos.

“Nossa diplomacia bolivariana é de paz. É o caminho certo
para atingir a compreensão, cooperação e respeito entre os po-
vos da maneira mundo. A Venezuela continuará a ultrapassar as
dificuldades do bloqueio imperial e abrirá caminhos de fraterni-
dade com as nações do mundo”, disse nas redes sociais.

Em outra postagem, Maduro cita de forma indireta as san-
ções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela. Segundo ele,
as dificuldades serão revertidas em avanços. “As agressões im-
periais contra a nossa economia, nos motivaram a dar um salto
no desenvolvimento de tecnologias online para sermos cada vez
mais eficientes e produtivas.”

No Twitter, Maduro aparece entregando cartas credenciais
para os novos embaixadores da República Africana de Chade,
Ngote Gali Koutu, e da Sérvia, Danilo Pantovic. A cerimônia
foi ontem (28), no Palácio de Miraflores.

Também ontem Maduro recebeu o representante do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na Venezue-
la, Jan Harfst. Ele foi recebido pelo Chefe de Estado para avaliar o
progresso da Venezuela na agenda de 2030. (Agencia Brasil)

Neste mês, Bolsonaro irá aos
EUA, ao Chile e a Israel

O presidente Jair Bolsonaro terá uma agenda intensa interna-
cional em março. Inicialmente, ele irá para os Estados Unidos,
depois para o Chile e Israel. As programações estão sendo fe-
chadas. Bolsonaro deverá ter reuniões com os presidentes dos
Estados Unidos, Donald Trump, e do Chile, Sebastián Piñera, e
com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anteci-
pou a agenda do presidente após reunião com o vice-presidente
da República, Hamilton Mourão, quando conversaram sobre a
reunião a comissão Brasil-China. Mourão coordena a reunião.

A viagem aos Estados Unidos deve ocorrer entre 18 a 22 de
março, de lá, o presidente deve seguir para o Chile, onde ficará
até o dia 23, e no fim do mês, ele irá para Israel. Os jornais de
Israel noticiam que o Ministério das Relações Exteriores infor-
mou que a viagem de Bolsonaro ao país deve ocorrer entre 31 de
março a 4 de abril.

Detalhes
A visita do presidente aos Estados Unidos ocorre no momento

em que lideram um movimento internacional para reconhecimen-
to do autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, e da
distribuição de ajuda humanitária para o povo venezuelano.

No Chile, Bolsonaro deve participar do fórum Prosur, orga-
nizado pelo presidente chileno, que se destina a propor ações e
acordos para promoção do desenvolvimento na América do Sul.
Segundo Piñera, o fórum será um órgão “sem ideologias ou bu-
rocracia”.

A viagem do presidente a Israel é uma retribuição à visita, em
dezembro, de Netanyahu ao Brasil e ao comparecimento da ceri-
mônia de posse. No mês passado, o primeiro-ministro israelen-
se enviou um grupo de militares para ajudar nos resgates das ví-
timas do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em
Brumadinho (MG). (Agencia Brasil)

Mourão sugere diálogo com
Maduro como saída pacífica

para a crise
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sugeriu

na sexta-feira (1º) a abertura de diálogo com o presidente da
Venezuela, Nicolás Maduro, no esforço de buscar uma saída pa-
cífica para a crise venezuelana. Mourão lembrou que o presiden-
te dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do
Norte, Kim Jong-un, conversaram por duas vezes – este ano e
em 2018 -, demonstrando que o diálogo é o caminho para o en-
tendimento.

“Alguém tem que conversar, né? O Trump não foi conversar
com o Kim Jong-un?”, disse o vice-presidente se referindo ao
encontro de Trump e Kim Jong Un, na quinta-feira (28) e ante-
ontem em Hanói, no Vietnã.

Para Mourão, a visita do autodeclarado presidente da Vene-
zuela, Juan Guaidó, gera efeitos positivos no cenário venezuela-
no e também externo. “O Guaidó está sendo reconhecido como
presidente real, vamos colocar assim, da Venezuela. Ele veio aqui
para mostrar para os venezuelanos que é recebido pelo presiden-
te brasileiro. Acho que é isso.”

Pela manhã, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto
Araújo, disse que o Brasil está pronto para trabalhar pela legiti-
mação internacional do governo de Juan Guaidó, e para mostrar
a total ilegitimidade do regime do presidente Nicolás Maduro.

De acordo com o chanceler, a articulação com outros países
acontece no âmbito do Grupo de Lima, instalado para tratar da
crise na Venezuela. Araújo deu a declaração após reunir-se com
Hamilton Mourão no gabinete da Vice-Presidência.

Reforma da Previdência
Mourão reiterou a disposição de Bolsonaro para conversar

com os parlamentares sobre a reforma da Previdência. Segundo
ele, houve uma interpretação equivocada sobre a possibilidade
de rever as propostas de idade mínima para mulheres, reduzindo
de 62 para 60 anos.

“O presidente mostrou que tem coisas que o Congresso po-
derá mudar ou negociar. Não que ele concorde”, disse. “O gover-
no não tem que concordar. A partir de agora está na mão do Con-
gresso. O Congresso é o local para discutir o assunto porque ali
estão os representantes de todos os segmentos da população.”
(Agencia Brasil)

A balança comercial – dife-
rença entre exportações e impor-
tações – fechou fevereiro com o
segundo maior saldo positivo
para o mês desde o início da sé-
rie histórica, em 1989. No mês
passado, o país vendeu US$
3,673 bilhões a mais do que com-
prou do exterior, de acordo com
a Secretaria de Comércio Exte-
rior do Ministério da Economia.

O recorde anterior da balan-
ça comercial em meses de fe-
vereiro havia sido registrado em
fevereiro de 2017, quando o su-
perávit atingiu US$ 4,555 bi-
lhões. Segundo o Ministério da
Economia, a balança comercial
registrou superávit de US$
2,999 bilhões em fevereiro do
ano passado.

As exportações somaram
US$ 16,293 bilhões, recuo de
15,8% em relação a fevereiro do
ano passado pelo critério da
média diária. As importações
totalizaram US$ 14,411 bilhões,
queda de 21,2% na mesma com-
paração, também pelo critério da
média diária. Nos dois primei-
ros meses de 2019, a balança

comercial registrou superávit de
US$ 5,865 bilhões, contra saldo
positivo de US$ 5,823 bilhões no
mesmo período de 2018.

Composição
Em relação às exportações,

as vendas de produtos manufa-
turados caíram 32,3% em feve-
reiro na comparação com o mes-
mo mês do ano passado, pelo
critério da média diária. O resul-
tado foi influenciado por uma
exportação de plataforma de pe-
tróleo de US$ 1,5 bilhão feita
em fevereiro do ano passado
que não se repetiu neste ano. No
entanto, outros produtos regis-
traram queda na comparação,
como veículos de carga (-
56,3%), automóveis de passa-
geiros (-46,6%) e máquinas de
terraplanagem (-39,7%).

As vendas de produtos semi-
manufaturados recuaram 21,2%,
puxadas por óleo de soja (-
76,5%), ferro fundido (-43,1%)
e couros e peles (-30,8%). A
única categoria com alta nas ex-
portações foi a dos produtos bá-
sicos, cujas vendas para o exte-

rior aumentaram 10,2%. Os
principais destaques foram soja
em grão (+81,6%), algodão
(+44,5%) e milho em grãos
(+39,3%).

Segundo o diretor do Depar-
tamento de Inteligência e Esta-
tísticas de Comércio Exterior do
Ministério da Economia, Herlon
Brandão, a queda da demanda por
veículos brasileiros da Argenti-
na, o terceiro principal parceiro
comercial do Brasil, impactou
as exportações de automóveis.
Outro fator que reduziu o valor
das exportações foi a queda de
22,8% do preço internacional do
petróleo no acumulado de 2019
em relação ao mesmo período
do ano passado.

No primeiro bimestre, a
quantidade exportada cresceu
5,3%. Os preços médios, no en-
tanto, caíram 6,2% em relação
ao mesmo período de 2018.

Importações
Em relação às importações,

os preços  médio das mercado-
rias compradas aumentou 1,8%
em janeiro e fevereiro, mas a

quantidade caiu 3% na mesma
comparação. Em valores, as
compras de bens de capital (má-
quinas e equipamentos usados na
produção) caíram 61,9% em re-
lação a fevereiro do ano passa-
do. A compra de combustíveis e
lubrificantes recuou 34,3%; a de
bens de consumo, 11,4%, e a de
bens intermediários, 2,9%.

Depois de o saldo da balan-
ça comercial ter encerrado
2018 em US$ 58,959 bilhões,
o segundo maior resultado po-
sitivo da história, o mercado es-
tima um superávit menor em
2019 motivado principalmente
pela recuperação da economia,
que reativa o consumo e as im-
portações.

Segundo o boletim Focus,
pesquisa semanal com institui-
ções financeiras  divulgada pelo
Banco Central, os analistas de
mercado preveem superávit de
US$ 51 bilhões para este ano.
Brandão informou que o Minis-
tério da Economia não fará pro-
jeções oficiais para o saldo da
balança comercial em 2019.
(Agencia Brasil)

Turismo interno movimentará R$ 3,5 bi
no estado do Rio de Janeiro

O turismo interno será res-
ponsável pela movimentação de
R$ 3,5 bilhões no estado do Rio
de Janeiro durante o carnaval,
segundo pesquisa do Instituto
Fecomércio RJ de Pesquisas e
Análises, divulgada  na sexta-fei-
ra (1º), pela Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado Rio de Janeiro
(Fecomércio RJ). A pesquisa foi
realizada no período de 21 a 25
de fevereiro, com 500 consumi-

dores de todo o território flumi-
nense. O tíquete médio será de
R$ 1,5 mil por pessoa, durante
todo o carnaval.

“É um volume que surpreen-
deu. Foi bem positivo”, disse o
economista-chefe da Fecomér-
cio RJ, João Gomes. Para ele, o
Rio de Janeiro começa a de-
monstrar “uma certa recupera-
ção”. Essa injeção financeira na
economia fluminense será dada
por 18,2% da população flumi-

nense adulta, representando o
deslocamento de 2,3 milhões de
moradores dentro do estado.

“Pelo menos na parte do la-
zer, há uma propensão ao gasto
muito forte. A gente pode dizer
que nesse primeiro trimestre,
avança tudo para que a expecta-
tiva continue positiva em relação
à economia”, disse Gomes.

Na avaliação do secretário
de estado de Turismo do Rio de
Janeiro, Otavio Leite, a pesqui-

sa aponta para o reaquecimento
da atividade turística no Rio de
Janeiro. “A pesquisa revela a
importância do carnaval como
um período de diversão ou des-
canso para uma população que
circula e consome serviços nes-
se período. Esse é um fértil
movimento que faz girar a roda
da economia, gerando renda de
forma espalhada, e empregos,
mesmo que sazonalmente”, dis-
se o secretário. (Agencia Brasil)

Compra da Amazonas Energia
terá nova análise do Cade

O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) vai
analisar novamente a aquisição da
distribuidora Amazonas Energia
pelo Consórcio Oliveira Energia
Atem. A decisão foi publicada na
sexta-feira (1º) no Diário Ofici-
al da União (DOU). A operação
havia sido aprovada sem restri-
ções pela Superintendência-Ge-
ral do órgão em 15 de fevereiro.
Entretanto, na quarta-feira, o tri-
bunal do Cade avocou o ato de
concentração referente à venda
para analisar seus efeitos na área
de locação e venda de geradores.

A decisão do Cade partiu do
questionamento de uma concor-
rente do grupo Oliveira, a Gopo-

wer & Air, de que a aquisição da
distribuidora poderia provocar
concentração de mercado na Re-
gião Norte. O consórcio Olivei-
ra Energia Atem já havia adquiri-
do a Boa Vista Energia, subsidiá-
ria da Eletrobras responsável pelo
fornecimento em Roraima.

A Oliveiras Energia atua com
fornecimento de energia com
termelétricas no Amazonas e em
Roraima, e a Atem é uma distri-
buidora de petróleo. Segundo a
assessoria do Cade, o despacho
de avocação do ato de concen-
tração foi apresentado ao tribu-
nal pela conselheira Paula Aze-
vedo. No documento, ela consi-
derou ser fundamental um exame

mais aprofundado acerca do mer-
cado de venda e locação de gera-
dores de energia em áreas não
integradas ao sistema elétrico.

“As particularidades da pre-
sente operação, como fatores
regulatórios, integração vertical
significativa entre as requeren-
tes, e o fato de a Oliveira Ener-
gia poder atuar como Produtor
Independente de Energia em uma
região de remoto acesso e não
atendida pelo Sistema Interliga-
do Nacional, exigem um exame
mais detalhado da operação e,
logo, um melhor entendimento
sobre os seus possíveis efeitos
anticompetitivos”, explicou a
conselheira em despacho.

A análise ficará a cargo do con-
selheiro Maurício Oscar Bandei-
ra. De acordo com o Cade, ao fi-
nal da instrução, Bandeira Maia
levará o processo para julgamen-
to pelo Tribunal Administrativo. O
prazo para a conclusão da análise
é de até 240 dias. Esse prazo, no
entanto, pode ser estendido por
mais 90 dias, mediante decisão
fundamentada do tribunal.

O leilão de privatização da
Amazonas Energia foi realizado
no dia 10 de dezembro do ano
passado, após sucessivos adia-
mentos. A Amazonas Energia
atende a quase 900 mil consu-
midores em 62 municípios do
estado. (Agencia Brasil)

Leilão para fornecimento de energia
a Roraima já tem 156 interessados

A Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) informou na
sexta-feira, (1º) que 156 empre-
endimentos se cadastraram para
o leilão de atendimento de ener-
gia ao estado de Roraima. Os
projetos somam 6 gigawatts
(GW) de capacidade instalada. A
previsão é que o leilão seja rea-
lizado até o dia 31 de maio.

Na sexta-feira (1º), o Minis-
tério de Minas e Energia (MME)
publicou as regras para a reali-
zação do leilão. De acordo com
o despacho, o início do supri-
mento de energia se dará em 28
de junho de 2021.

O certame vai contratar dois
tipos de produtos: por potência
e energia. Na modalidade potên-
cia, está prevista a contratação

dois subprodutos, gás e renová-
veis e outro, de demais fontes.
No primeiro subproduto, serão
contratadas soluções de supri-
mento que tenham como fon-
tes primárias gás natural ou re-
nováveis, com término  de su-
primento em 27 de junho de
2036. No subproduto demais
fontes serão contratadas ou-
tras soluções não enquadradas
nas opções anteriores, com tér-
mino de suprimento em 27 de
junho de 2028.

Os interessados no leilão
poderão considerar em seus lan-
ces as perdas elétricas até o pon-
to de entrega e até mesmo per-
das internas e o consumo inter-
no do empreendimento. O edi-
tal com as regras de contratação

de energia e de potência para
atendimento a Boa Vista e loca-
lidades conectadas, em Rorai-
ma, ficará em audiência pública
até 29 de março.

Roraima é o único estado
que não está interligado ao Sis-
tema Interligado Nacional (SIN).
Desde julho de 2001, grande
parte do estado, incluindo a ca-
pital Boa Vista, é suprida por
energia elétrica proveniente da
Venezuela, por meio de um sis-
tema de transmissão situado par-
te em território venezuelano e
parte em território brasileiro. O
restante da energia provém de
usinas termelétricas.

Linhão
Na quarta-feira (27), o go-

verno anunciou que, para resol-
ver o problema de abasteci-
mento de energia no estado,
vai enquadrar a obra do linhão
de transmissão Manaus-Boa
Vista, conhecido como linhão
de Tucuruí, como de interes-
se da política de defesa nacio-
nal. A obra vai interligar o esta-
do ao SIN.

Com a declaração de interes-
se nacional, o governo poderá
acelerar as etapas para que o pro-
jeto receba o licenciamento
ambiental. A intenção do gover-
no é que as obras de construção
do linhão tenham início a partir
do dia 30 de junho. A expectati-
va é que elas sejam concluídas
três anos após o início. (Agen-
cia Brasil)

Crescimento econômico está
associado a reformas, defende Ipea

O crescimento da economia
depende da aprovação de refor-
mas, em especial a da Previdên-
cia Social. A avaliação é de es-
pecialistas em macroeconomia
do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea). O Produ-
to Interno Bruto (PIB) cresceu
1,1% em 2018, o mesmo per-
centual de 2017.

O diretor de Estudos e Polí-
ticas Macroeconômicas do Ipea,
José Ronaldo Souza Jr., disse
que as despesas com a Previdên-
cia Social são os principais fa-

tores de influência do déficit.
As despesas do Regime Ge-

ral da Previdência Social e o re-
gime previdenciário do funcio-
nalismo público (civil e militar)
somaram R$ 288,8 bilhões em
janeiro, de acordo com a Secre-
taria do Tesouro Nacional
(STN). Souza Jr. ressaltou que
essas despesas são custeadas
pelo Tesouro Nacional, gerando
déficit fiscal.

Para Souza Jr., o elevado vo-
lume leva “os agentes econômi-
cos a adiarem investimentos”.

Segundo a STN, o déficit foi de
R$ 123,2 bilhões em 12 meses.

Avaliação semelhante sobre
os impactos do déficit fiscal no
crescimento econômico faz
Leonardo Mello de Carvalho,
técnico de pesquisa e planeja-
mento do mesmo Ipea. “A apro-
vação das reformas vai provocar
aceleração da atividade econômi-
ca”, explicou. “O empresário,
para voltar a contratar, tem uma
perspectiva muito sólida de me-
lhora no seu setor e na economia
como um todo”, acrescentou.

Para o técnico, a aprovação
da reforma gera “sinalização po-
sitiva para o mercado”. Em caso
de revés, há risco de o Brasil “en-
trar em uma espiral negativa”.

Segundo Carvalho, há indi-
cadores positivos para maior
crescimento do PIB. “Os funda-
mentos da economia são bons:
inflação rodando abaixo da meta,
política monetária com juros em
patamar reduzido e a recupera-
ção do mercado de trabalho, ain-
da que tímida, acontecendo.”
(Agencia Brasil)



Mesmo tardia, legislação de proteção
à mulher no Brasil é avançada
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Com um texto bem elabora-
do, a Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340/2006) permitiu que vá-
rios tipos de violência contra a
mulher fossem denunciados,
embora tenha vindo tardiamen-
te, se comparada à legislação
instituída em outros países, se-
gundo a pesquisadora Wânia Pa-
sinato. Uma das principais estu-
diosas do assunto, a socióloga
afirmou que o atraso na publica-
ção da lei foi uma espécie de
trunfo para o Brasil.

“A Lei Maria da Penha de-
mora, mas vem com uma vanta-
gem: se inspirou no que há de
melhor nas outras leis. Traz uma
legislação que não é só do âm-
bito penal, mas que tem também
um conjunto de diretrizes para
orientar a política pública, que é
a Política Nacional para Enfren-
tamento à Violência contra as
Mulheres”, explica.

A Finlândia, por exemplo,
desenvolve políticas de preven-
ção da violência contra a mulher
desde 1998. Levantamento do
país revelou que mais da metade
(53%) das mulheres do país nór-
dico já foi vítima de violência
física a partir dos 15 anos de ida-

de. País onde o índice chega a
um quinto (20%) das mulheres,
a Áustria instituiu uma lei volta-
da a proteger as vítimas de vio-
lência doméstica em 1997.

Assessora técnica da Enti-
dade das Nações Unidas para a
Igualdade de Gênero e o Em-
poderamento das Mulheres
(ONU Mulheres), Wânia lem-
bra que conceber melhoramen-
tos às leis de proteção aos di-
reitos das mulheres levou tem-
po no Brasil.

“As leis eram muito voltadas
à proteção da família, não se ti-
nha um olhar muito cuidadoso
para a situação das mulheres, das
meninas. Isso começa a mudar a
partir dos anos 2000. Revisa-se
a legislação e, com isso, passa-
se a mostrar que a desigualdade
é a causa estruturante dessa vio-
lência. Era preciso abranger tam-
bém a situação das mulheres no
ambiente doméstico e familiar”,
afirmou.

Falhas
Para a socióloga, as ações do

Estado têm falhado, no que tan-
ge à prevenção da violência. “A
gente aprova lei, muda discurso,

mas a gente não consegue fazer
com que estados e suas institui-
ções se comprometam. Não
consegue criar estruturas novas,
fazer com que as instituições
mudem seus padrões de com-
portamento e trabalhem em con-
junto com a Justiça, em vez de
fazer com que ela [a Justiça] aja
sozinha, como se fosse a única
entidade capaz de responder ao
problema da violência”, disse.

A pesquisadora Ana Paula
Portella, especialista há duas
décadas na área de gênero, diz
que se impressiona, até hoje,
com a longevidade do ciclo de
violência contra as mulheres.

“Sempre me impressiono
muito com a durabilidade desse
ciclo e como, de fato, prende as
mulheres. Fica em torno de um
conjunto de valores. Quando ele
[o companheiro] a agride, dizem
que ela não tem motivo para re-
clamar, que aquilo é o preço que
tem que pagar para ter uma fa-
mília, cuidar dos filhos, ter um
marido provedor.”

Pesquisa do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública (FBSP)
e do Instituto Datafolha mostrou
que a violência perpetrada por

um parceiro íntimo ainda persis-
te em todo o país.

De acordo com o estudo Vi-
sível e invisível: a vitimização de
mulheres no Brasil, cônjuges
cometeram 23,9% das agres-
sões e ex-cônjuges, 15,2%.
Também figuram como autores
irmãos da vítima (4,9%), amigos
(6,3%) e pais (7,2%).

Auto-estima
Para a cientista social Ane-

lise Gregis Estivalet, o amor-
próprio é o elemento capaz de
preservar a mulher de agres-
sões que vão do plano físico
àquelas mais sutis, como res-
trições no direito de ir e vir.
“Se você tem meninas saben-
do diferenciar uma conduta
normal de uma que agride é
um grande passo. Parte disso
é a mulher entender que o
mais importante é ela amar a
si mesma e que  ela tem impor-
tância”, ponderou a professora.

Segundo Anelise, todo
agressor trata a mulher como
objeto. “Feminicídio é quando
você não vê a mulher enquanto
pessoa, e sim como objeto. Uma
coisa que pode ser objeto de sa-

tisfação, de ciúme e de relação
de poder. Muitas mulheres ima-
ginam que, se forem proprieda-
de de alguém, elas vão ser pro-
tegidas, e é exatamente o con-
trário, porque aí dão o direito de
que façam com ela o que quise-
rem”, argumentou.

De acordo com Ana Paula
Portella, diferentemente das
mulheres que vivem nas cidades,
as vítimas da zona rural residem
em lugares quase inabitados, o
que dificulta a detecção do ci-
clo de violência por parte de
amigos, familiares e pessoas do
seu círculo social. Algumas de-
las, ressaltou, não chegam a ser
mortas pelo companheiro, mas
ficam mais suscetíveis a crimes
como estupro marital.

“Elas podem viver o casa-
mento inteiro com agressões
físicas, sexuais, sem que ne-
cessariamente leve à morte,
mas tem menos possibilidade
de sair da situação. Na área ur-
bana, a mulher pode viver o
mesmo tipo de abuso, mas tem
mais ferramentas, como dele-
gacia, vigilância de amigos,
família e colegas de trabalho
que podem detectar sinais para

que procure ajuda.”

Relacionamento tóxico
A Organização das Nações

Unidas (ONU) publicou, na úl-
tima quinta-feira (21), uma
lista com cinco recomendações
para se adotar na luta contra a
desigualdade de gênero.

Entre as maneiras de romper
com ciclos de violência, a orga-
nização cita a mudança de lin-
guagens que favoreçam a perpe-
tuação de esterótipos de gênero
e o compartilhamento do cuida-
do com a casa.

De acordo com dados do 12º
Anuário Brasileiro de Segurança
Pública, em 2017, 4.539 mulhe-
res foram assassinadas, taxa que
representou um aumento de 6,1%
em relação ao ano anterior. Do
total de ocorrências, 1.133 foram
classificadas como feminicídios.

Ainda foram computados na-
quele ano 60.018 estupros, cri-
me que apresentou aumento de
8,4% em relação a 2016. Ao
todo, houve 221.238 casos de
lesão corporal dolosa enquadra-
dos na Lei Maria da Penha, uma
média de 606 casos por dia.
(Agencia Brasil)

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 6ª Série da 1ª Emissão da ISEC 

Securitizadora S.A. (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 6ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e 
“Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, do respectivo Termo de Securitização dos Créditos 
Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 6ª, Série (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de 
CRI, a realizar-se no dia 22/03/2019, às 12:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi - São Paulo - SP, para deliberar, nos termos da carta 
enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) em 18 de fevereiro de 2019 sobre: (i) Concessão de prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar de 31/03/2019, conforme deliberado na Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada em 10 de dezembro de 2018, para que a Devedora 
sane o inadimplemento junto ao Banco Santander S.A. em montante superior à R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), de modo a não incidir em 
hipótese de vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 7.1 alínea “(h)” do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário 
(“Contrato de Financiamento”); (ii) Alteração do quórum mínimo para instalação de assembleia geral de titulares em primeira convocação, nos 
termos da cláusula 14.5 do TS, para que passe a constar pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação; e (iii) Autorizar 
o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam 
necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. A Securitizadora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o quórum 
de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI 
em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% 
mais um) dos CRI em circulação. 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 Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): (i) por 
e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleia@pentagonotrustee.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, 28 de fevereiro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série da 1ª

Emissão da Isec Securitizadora S.A. (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e 
“Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, dos respectivos Termos de Securitização dos 
Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 8ª Série (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de 
Titulares de CRI, a realizar-se no dia 22/03/2019, às 11:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar, nos 
termos da carta enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) em 18 de fevereiro de 2019, sobre: (i) Concessão de prazo adicional de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar de 31/03/2019, conforme deliberado na Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada em 10 de dezembro de 2018, 
para que a Devedora sane o inadimplemento junto ao Banco Santander S.A. em montante superior à R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), de 
modo a não incidir em hipótese de vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 7.1 alínea “(g)” do Instrumento Particular de Contrato de 
Financiamento Imobiliário (“Contrato de Financiamento”);  (ii) Alteração do quórum mínimo para instalação de assembleia geral de titulares em 
primeira convocação, nos termos da cláusula 14.5 do TS, para que passe a constar, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em 
circulação; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. A Securitizadora deixa registrado, para fins de 
esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois 
terços) do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é 
de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI em circulação. 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 Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): (i) por e-
mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleia@pentagonotrustee.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, 28 de fevereiro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries da 1ª 

Emissão da Isec Securitizadora S.A. (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A a partir de 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da  29ª, 30ª e 31ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. 
(“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, dos respectivos Termos de Securitização 
dos Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Série (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia 
Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 22/03/2019, às 10:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi – São Paulo – SP, para deliberar, 
nos termos da carta enviada pela Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) em 18 de fevereiro de 2019, sobre:  (i) Concessão de prazo adicional de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar de 31/03/2019, conforme deliberado na Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada em 27 de dezembro de 
2018, para que a Devedora sane o inadimplemento junto ao Banco Santander S.A. em montante superior à R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais), de modo a não incidir em hipótese de vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 alínea “(h)” do Instrumento Particular de 
Contrato de Financiamento Imobiliário (“Contrato de Financiamento”);  (ii) Alteração do quórum mínimo para instalação de assembleia geral de 
titulares em primeira convocação, nos termos da cláusula 14.5 do TS, para que passe a constar, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um 
dos CRI em circulação; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima.  A Securitizadora deixa registrado, para fins de 
esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois 
terços) do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação 
é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI em circulação. 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 Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): (i) 
por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleia@pentagonotrustee.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, 28 de fevereiro de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

 
CNPJ 03.189.580/0001-03

Convoco os Srs. sócios a se reunirem em Reunião, a realizar-se em sua sede, à Rua João Cachoeira, nº 571, 2º 
andar, sala 218, Bairro Itaim Bibi, nesta cidade de São Paulo/SP, no dia 11/03/2019, em 1ª convocação às 9 

G.P. Pavimentação Ltda 
CNPJ 10.590.133/0001-19

Edital de Convocação
Convoco os Srs. sócios a se reunirem em Reunião, a realizar-se em sua sede, à Rua Urussui, nº 147, Sala 
12C, Bairro Itaim Bibi, nesta cidade de São Paulo/SP, no dia 11/03/2019, em 1ª convocação às 12 horas 

Mineração Grandes Lagos Ltda
CNPJ 02.894.169/0001-68

Edital de Convocação
Convoco os Srs. sócios a se reunirem em Reunião, a realizar-se em sua sede, à Rua Urussui, nº 147, Sala 
12B, Bairro Itaim Bibi, nesta cidade de São Paulo/SP, no dia 11/03/2019, em 1ª convocação às 10:30 horas 

HPH BRASIL MARKETING LTDA.
CNPJ 17.745.366/0001-92 - NIRE 35.227.393.073

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DIEGO GUZMAN ALONSO MONTANO, uruguaio, casado, contador público, RNE nº V755856X, CPF 
nº 233.572.188-79, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 14º e 15º andares, 
Continental Tower, São Paulo/SP, CEP 05676-120, na qualidade de administrador da HPH BRASIL 
MARKETING LTDA., sociedade limitada com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 22º 
andar (parte), Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, São Paulo/SP, CNPJ nº 
17.745.366/0001-92, NIRE 35.227.393.073 (“Sociedade”), convoca os sócios da Sociedade, nos termos 
da Lei n. 10.406/02 e do contrato social da Sociedade, a se reunirem na sede da Sociedade, no dia 
11/03/2019, às 10:00 horas, em primeira convocação, para deliberar sobre as seguintes alterações no 
contrato social da Sociedade: (i) a alteração da administração da Sociedade, a respeito da eleição de 
Victor Clemente de Oliveira, bem como para consignar a saída de Douglas Oliveira Patricio e Marcos 
Koehler Chehab; (ii) a alteração das regras de representação da Sociedade, para que passe a ser 
representada por 2 (dois) administradores em conjunto; (iii) a alteração de regras de deliberação da 
Sociedade, para que a alteração de contrato social da Sociedade seja condicionada à aprovação de 
sócios representando, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade; e 
(iv) a alteração das regras de deliberação sobre aprovação de contas e destinação de lucros da 
Sociedade, para que tal deliberação deva ocorrer dentro dos primeiros 4 (quatro) meses seguintes ao 
fim de cada exercício social da Sociedade. Na hipótese de tais alterações serem aprovadas, será também 
deliberada a consolidação do contrato social da Sociedade.                                (02, 07, e 08/03/2019)

Captalys Companhia de Investimentos - NIRE 35.300.189.787 - CNPJ Nº 05.085.690/0001-42
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 02/01/2019, 10hs, na sede, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 10º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de Sou-
za, Secretário: Marcos Moretti. Deliberação aprovada: (a) aceitar a renúncia do membro da Diretoria Sr. Luis Clau-
dio Garcia de Souza e eleição de Marcello Rodrigues Leone, brasileiro, casado, economista, RG 24.947.879-1, CPF/MF 
251.837.088-94, residente em São Paulo/SP, para Diretor, em substituição ao Diretor renunciante, com fi xação unifi ca-
da de seu mandato até 22/09/2019. A Diretoria passa a ser composta pelos seguintes membros, com mandato até 
22/09/2019: Marcello Rodrigues Leone, brasileiro, casado, economista, RG 24.947.879-1, CPF/MF 251.837.088-94; 
Marcos Moretti, brasileiro, divorciado, advogado, RG 5.772.152 SSP/SP, CPF/MF 448.215.738-49; Margot Alyse Green-
man, americana, casada, administradora, RNE V555182-0, CPF/MF 233.086.818-97; e Douglas Shibayama, brasileiro, 
solteiro, administrador, RG 0025668109-SSP/SP, CPF/MF 287.502.788-35, todos residentes em São Paulo/SP, os quais 
declaram não estarem impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São 
Paulo, 02.01.2019. Assinaturas: Luis Claudio Garcia de Souza; Marcos Moretti, José Pio Borges de Castro Filho; Ja-
cobo Buzali; e Wray T. Thorn. JUCESP 116.638/19-9 em 21.02.2019. Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

Agro Pecuária Vale do Corumbataí S.A.
CNPJ/MF Nº 53.878.385/0001-50 - NIRE Nº 35.300.104.838

Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária 
I. Data, Hora e Local: 28.02.2019, às 9 horas, na sede social da Agro Pecuária Vale do Corumbataí S.A. 
(“Companhia”), na Fazenda Aparecida, Rodovia SP 151, Km 9, município de Iracemápolis/SP. II. Presença e 
Convocação: As formalidades de convocação foram dispensadas tendo em vista a presença dos acionistas 

III. Mesa: Presidente: Guilherme 
 IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) Protocolo 

(“Paramirim”); (2) -
 

(3) Cisão parcial da 

com cancelamento de ações ordinárias; (4) (5) 
Autorização para a Administração tomar as providências necessárias para implementação do disposto no 
item 3, caso aprovado. V. Deliberações: O Presidente submeteu à apreciação as matérias constantes da or-
dem do dia. Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos: (1) 
à Paramirim (Anexo I); (2)

 (Anexo II) 

(3) A cisão parcial da Companhia 
-

cial em R$ 2.493.105,87, com o cancelamento de 13.003.713 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, passando de R$ 10.400.000,00 para R$ 7.906.894,13, dividido em 41.241.322 ações ordinárias 

(4)

5º
nominal”. (6) Autorização para a Administração tomar as providências necessárias para implementação da 

de imóveis. VI. Lavratura: Foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia Geral em forma de sumário, 
VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 

suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprova-
da, e tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro. Secretária: 

Acionistas:

. Esta é cópia da ata lavrada 
no livro próprio. Iracemápolis, 28.02.2019.

Companhia Müller de Bebidas
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se 

realizar, em 1ª convocação, no dia 12/03/2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia, situada no Mu-

nicípio de Pirassununga/SP, na Estrada Municipal PNG 349, Chácara Taboão, para deliberar acerca da 

seguinte ordem do dia: (i) 

(ii) deliberação acer-

Companhia. Henrique Souza e Silva Pereto - Presidente do Conselho de Administração da Companhia.  

Pirassununga, 1º/03/2019.                                                                                                                             (02,07,08)

Usina Alto Alegre S.A. - Açúcar e Álcool
CNPJ: 48.295.562/0001-36 - NIRE 35300142969

Extrato Ata da 23ª Assembleia Geral Extraordinária
Ao 01/01/19, às 10:30 horas, em sua sede social, reuniram-se em AGE a totalidade do capital social. 
Assumindo a presidência da mesa, Sr. José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo e Carlos Alberto Lanza, 
para secretariar. Foi aprovado por unanimidade: 1)

pela Alto Alegre Agro S.A.; 2) A escolha da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores 

cindido; 3) 4) Artigo 5º O Capital Social é 

-
 Nada mais. Jucesp
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Principais aeroportos receberão
6,8 milhões de passageiros no carnaval

Os aeroportos de Guarulhos
(SP), Congonhas (SP), Galeão
(RJ), Santos Dumont (RJ), Re-
cife (PE) e Salvador (BA) devem
movimentar 6,8 milhões de pas-
sageiros por causa do feriado de
carnaval. São esperados 41,7 mil
pousos e decolagens entre voos
domésticos e internacionais.

O dia de maior movimento
para voos nacionais deverá ser a
sexta-feira (1º) com 565 mil
passageiros em circulação. Na
quarta-feira de Cinzas (6), são
esperados cerca de 551 mil pas-
sageiros retornando do feriado.
No caso dos voos para o exteri-
or, os aeroportos do Galeão,
Guarulhos, Recife e Salvador
devem receber 83,1 mil e 82,3
mil passageiros, respectivamen-
te nos dias 2 e 9 de março.

As estimativas são da Secre-
taria Nacional de Aviação Civil do
Ministério da Infraestrutura, e
contabilizam os prováveis em-
barques em voos domésticos e
internacionais entre os dias 25 de
fevereiro a 9 de março - período
da Operação Carnaval nos termi-
nais aeroportuários. Entre esses
dias, a taxa de ocupação média
dos assentos ofertados pelas com-
panhias aéreas deverá ser de 85%.

Em nota, o Ministério da In-
fraestrutura informou que have-
rá reforço de profissionais nos
seis aeroportos das equipes da

Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) e do Departamento
de Controle do Espaço Aéreo
(Decea); e as companhias aére-
as também deverão aumentar as
equipes para check-in e despa-
cho de bagagem.

Para evitar dificuldades de
embarque, a orientação da
Anac é de que o passageiro
chegue com uma hora e 30 mi-
nutos de antecedência para
voos domésticos e duas horas
e 30 minutos para voos inter-
nacionais. A Anac mantém em
seu site serviços de ouvidora
para atendimento a passagei-
ros, inclusive para reclama-
ções quanto ao atendimento
das companhias aéreas.

Rodovias
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) iniciou desde a zero
hora de sexta-feira (1) a Opera-
ção Carnaval 2019 em todos os
estados da federação. Serão in-
tensificadas ações em pontos
que registraram maior incidên-
cia de acidentes, como ocorre
especialmente nas estradas da
Bahia, Minas Gerais, Paraná, e
Santa Catarina.

A PRF utilizará em diversos
trechos radares portáteis para
controle de velocidade e o apa-
relho que mede o teor alcoóli-
co no organismo do motorista

(etilômetro).
De acordo com da PRF, tam-

bém serão tomadas medidas para
“diminuir o fluxo dos veículos
de carga e oferecer reforço con-
centrado no policiamento pre-
ventivo em locais e horários de
maior incidência de acidentes
graves e de criminalidade”.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral não faz estimativa do fluxo de
veículos e de outras ocorrências
durante o carnaval. No ano passa-
do, foram registrados 1.495 aci-
dentes durante o carnaval, desses,
290 foram considerados graves e
103 pessoas morreram.

Em 2018, foram fiscalizados
mais de 176 mil veículos e rea-
lizados 55,4 mil testes de etilô-
metro. Por causa do consumo de
álcool, 1.610 pessoas foram
multadas e 172, presas. Também
houve mais de 10 mil registros
de ultrapassagens indevidas e

4,5 mil autuações pela falta de
uso do cinto de segurança. As
operações apreenderam mais de
1,1 tonelada de maconha e qua-
se 90 quilos de cocaína.

A PRF mantém na internet
uma página de orientação de vi-
agens e disponibiliza o telefone
191 para emergências. Também
na internet, o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de
Transporte (Dnit) publica as con-
dições das rodovias em diversos
pontos do país.

Em uma das principais rodo-
vias do Brasil, a Via Dutra, que
liga as cidades do Rio de Janei-
ro e São Paulo, a concessioná-
ria CCR recomenda aos moto-
ristas que evitem trafegar na ter-
ça-feira (5), das 16h às 20h, e
na quarta-feira (6), das 7h às
13h, por causa do aumento de
volume de veículos na estrada.
(Agencia Brasil)

O Diário Oficial da União
publicou na sexta-feira (1º)
a resolução do Conselho
Monetário Nacional (CMN)
que prorroga operações de
crédito para produtores ru-
rais de Brumadinho, em Mi-
nas Gerais.

De acordo com a resolu-
ção, os produtores rurais e os
agricultores familiares de re-
giões atingidas pelo rompi-
mento da barragem da mine-
radora Vale em Brumadinho,
na região metropolitana de
Belo Horizonte, ficarão seis
meses sem pagar parcelas do
crédito rural. O Conselho
Monetário Nacional (CMN)
aprovou na última quarta-fei-
ra (27) a prorrogação do ven-
cimento das operações para o
início de julho.

Com a medida, as parce-
las que vencem entre janeiro

Publicada
prorrogação de

crédito a produtores
rurais de Brumadinho

e julho poderão ser pagas até
1º de julho. Segundo o Mi-
nistério da Economia, o adi-
amento tem como objetivo
evitar a inadimplência dos
produtores afetados pela tra-
gédia de Brumadinho.

Terão direito à prorroga-
ção somente os produtores
que conseguirem comprovar,
por meio de laudos de enti-
dades oficiais, prejuízos com
o rompimento da Barragem 1
da Mina Córrego do Feijão.
De acordo com o Ministério
da Economia, a medida bene-
ficiará 2.750 operações de
crédito, das quais cerca de
60% foram feitas por agricul-
tores familiares.

O adiamento abrange par-
celas que vencem entre 25 de
janeiro, dia do rompimento
da barragem, e 30 de junho
deste ano. (Agencia Brasil)
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Marcpar Administração e Participações S.A.
CNPJ/MF 11.309.955/0001-41

Demonstracões Financeiras do Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: É com grande prazer que apresentamos os resultados Contábeis da Marcpar Administração e Participações S.A. relativos ao exercício do ano fiscal de 2018.

Balanço Patrimonial 2018 2017
Ativo/Circulante 13.633.138 11.807.502
 Disponibilidades 1.133 5.290
 Contas e títulos receber de clientes - 6.000
 Adiantamentos de fornecedores - 12.900
 Empresas ligadas 13.632.005 11.783.311
Ativo Não Circulante: Permanente 1.350.800 1.336.055
 Imobilizado 1.320.650 1.305.905
 Intangivel 30.150 30.150
Total do Ativo 14.983.937 13.143.557

Balanço Patrimonial 2018 2017
Passivo/Circulante 461 1.601
 Obrigações sociais e fiscais 461 1.601
Patrimônio Líquido 14.983.477 13.141.956
 Capital realizado 226.250 226.250
 Reserva de capital 45.250 -
 Lucros/(prejuízo) acumulado 12.831.952 12.822.999
 Lucros/(prejuízo) 1.880.024 92.707
Total do Passivo 14.983.937 13.143.557

Demonstração do Resultado
Descrição 2018 2017
Receita Operacional Bruta: Vendas e serviços (60.000) (72.000)
 Impostos sobre vendas 2.190 2.628

Receita Operacional Líquida (57.810) (69.372)
Lucro Bruto (57.810) (69.372)
Despesas Operacionais 21.872 5.756
 Despesas com vendas 2.364 -
 Gerais e administrativas 16.582 3.445
 Despesas tributárias 555 207
 Despesas financeiras 2.371 2.104
Lucro/(Prejuízo) Operacional (35.938) (63.616)
 Receitas/(despesas) não operacionais (1.848.694) (34.621)
Lucro/(Prejuízo) Antes do I. R. (1.884.632) (98.237)
 IRPJ/CSLL 4.608 5.530
Lucro/(Prejuízo) do Exercício (1.880.024) (92.707)
Lucro por Ação (0,0559) (0,0028)

Sueli Paes Marchesoni - CPF 007.985.918-62
Herivaldo Menezes de Santana - Contador - CRC - 1SP 160.441/0-3

RESUMO. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU SILVIA JANUÁRIO, expedido nos autos da ação de
Procedimento Comum Cível - Condomínio movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRINCIPE em face de
SILVIA JANUÁRIO, PROCESSO Nº 0109994-58.2008.8.26.0009. A MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc.
Nomeando Leiloeiro Público Oficial, os Senhores Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.529 e Luiz
Carlos Levoto, matriculado na Jucesp sob o nº 942, com escritório profissional à Av. Brigadeiro Luís Antonio,
388 - sobreloja S1 - São Paulo - Capital , Telefone: 011 3115-2410, endereço eletrônico
publicidade@christovaoeditais.com.br, sítio eletrônico www.leilaoinvestment.com.br, gestora “Christovão
Gestão e Apoio Empresarial Ltda”, dá ciência aos interessados, principalmente à executada/devedora SILVIA
JANUÁRIO, inscrita no CPF/MF nº 036.660.308-66, SEU CÔNJUGE, SE CASADA FOR, e demais
interessados (herdeiros dos coproprietários Aparecido Januário e Aparecida Rocha Januário):
Cilnira de Cássia januário Barreto, José Sebastião Januário e da Credora Hipotecária: Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0238-21, etc. venderá os bens/lotes adiante discriminados, pelo
maior lance em  LEILÃO PÚBLICO a ser realizado em, 1ª praça aberta em 19/Março/2.019 às 14:00 horas
e encerrada em 22/Março/2.019 às 14:00 horas; e 2ª praça aberta em 22/Março/2.019 às 14:01 horas e
encerrada em 12/Abril/2.019 às 14:00 horas, a ser realizado por intermédio de Leilão Público Eletrônico
através do Sítio Eletrônico www.leilaoinvestment.com.br . Faz saber a todos quantos o presente Edital
virem ou dele tiverem conhecimento, que, os bens serão alienados no estado em que se encontram, sem
qualquer direito à garantia, tendo sido designada a venda do bem abaixo descrito, de acordo com as regras
expostas a seguir; Os interessados em participar do leilão poderão dar lanços no dia e hora marcados, pela
internet que para tanto deverão ser observadas e cumpridas às regras contidas no sítio eletrônico acima
indicado, não podendo posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento. Em primeiro leilão
os bens não poderão ser vendidos por valor inferior ao da avaliação, indicado no presente edital. Caso o bem
não seja arrematado, em primeiro leilão, por valor igual ou superior ao valor da avaliação, será realizada
segunda praça/leilão, na data indicada neste edital, quando serão aceitos lances em valor inferior ao de
avaliação, desprezando-se preço vil, este representado por valor inferior a 60% da avaliação (conforme art.
891, parágrafo único do CPC). O Leiloeiro Público Oficial receberá lances à vista e não havendo Licitante
abrirá o certame licitatório para o pagamento em parcelas, sendo permitido o parcelamento mediante sinal
à vista do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance e o remanescente em até 30 (tinta)
parcelas iguais, mensais e sucessivas (art. 895, §4º do CPC), atualizadas pela média do INPC+IGP-DI,
atualização que deverá ocorrer mensalmente, a partir da data da arrematação do bem em leilão. No caso de
atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela
inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC). O arrematante deverá efetuar o pagamento do
preço do bem arrematado, no prazo de até 24 horas após o encerramento do leilão/ciência da liberação do
lance condicional, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer
a arrematação. O arrematante deverá pagar ainda ao Leiloeiro Público Oficial, no mesmo prazo, a título de
comissão, o valor correspondente a 5% sobre o preço de arrematação do imóvel, conforme disposição
expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, igualmente por meio de depósito judicial,
não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a vontade do
arrematante e deduzida as despesas incorridas. Descrição do bem objeto de leilão: Um apartamento nº
181, localizado no 18º andar, do “Edifício Príncipe”, situado à Rua Manoel Sequeira e Sá nº 91, parte
integrante do Parque Residencial Independência, no Jardim Independência, 26º Subdistrito Vila
Prudente, possuindo a área útil de 76,4950m², a área comum de 24,8133m², mais a área de 26,6040m²,
correspondente a uma vaga indeterminada na garagem coletiva, perfazendo a área total de
127,9123m², correspondendo no terreno a uma fração de 0,00347222%, conforme Matricula, nº
82.901, 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. Contribuinte 118.528.0214-5. Avaliação:
R$ 346.000,00 (Trezentos e quarenta e seis mil reais) para Agosto/18, valores serão atualizados até a data
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Avaliação atualizada: R$ 348.041,66
(Trezentos e quarenta e oito mil, quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) para janeiro/2019. Ônus:
Av. 4/M.82.901 em 12/11/2015. Protocolo Oficial nº 608.214. Penhora exequenda; Av.5/M.82.901 em 18/11/
2015. Protocolo Oficial nº 608.958. Penhora - Execução Cível, Proc. nº 0001824-16.2013.8.26.0009, em
trâmite na 4ª VC da Vila Prudente, ajuizada entre as mesmas partes suprarreferidas. Débito de IPTU:
Exercício 2019, com vencimento da prestação “1” para 11/02/19: R$ 1.429,11. Há Débitos de IPTU – Exercícios
Anteriores de 2012 a 2018: R$ 1.900,60. Há débitos de IPTU/Constribuição de Melhoria/TRSD, valores
válidos para 11/02/2019: R$ 66.120,38. Total de Débitos: 21 (conf. pesquisa ao sítio da PMSP aos 11/02/2019).
Débito Exequendo: R$ 88.236,37 (oitenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos)
atualizado para janeiro de 2019. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL SUPRE EVENTUAL INSUCESSO NAS
NOTIFICAÇÕES PESSOAIS DA EXECUTADA, DOS COPROPRIETÁRIO(A)S, OS INTERESSADOS, E
PRINCIPALMETE OS EXECUTADO(A)S, CREDORES HIPOTECÁRIOS, OU CREDORES
FIDUCIÁRIOS, BEM COMO OS RESPECTIVOS CÕNJUGES, SE CASADO FOREM e será realizada
através da rede mundial de computadores através do sítio eletrônico do Leiloeiro, conforme o paragrafo 2º,
do artigo 887, do CPC. Dúvidas e esclarecimentos: pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a ação,
no escritório do Leiloeiro Público Oficial, ou por e-mail: contato@leilaoinvestment.com.br. Será o presente
Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei.  São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2019. Edital
completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

1. Data, Hora e Local: Realizada em 11/02/2019, às 11hs, na sede da UFV Verde Vale III Energia 
Solar S.A. (“Companhia”), localizada em Guanambi/BA, Rodovia BR 030, Km 06, S/N, Fazenda 
Lagedo Alto, Zona Rural, CEP 46430-000. 2. Mesa: Gustavo Florentino Ribeiro, Presidente; Fabiana 
D’Ávila Souza, Secretária. 3. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de edital de 
convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 

Companhia. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e 
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovar a redução do capital social, por julgá-lo excessivo, 
no montante de R$ 45.352.806,12, sem o cancelamento de ações da Companhia, nos termos do 
Artigo 173 da Lei das S.A.; e (ii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 

5. Deliberações: Após discutir, 
analisar e votar as matérias incluídas na ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade 
de votos e sem restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. Aprovar a redução do capital social 
da Companhia, por julgá-lo excessivo para o exercício de suas atividades, passando dos atuais 
R$ 82.951.503,00, para R$ 37.598.696,88, uma redução, portanto, no valor de R$ 45.352.806,12, 
realizada sem o cancelamento de ações, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A. 5.1.1. Consignar 
que, nos termos do § 1º do Artigo 174 da Lei das S.A., durante o prazo de 60 dias contados da data 
de publicação da presente ata, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à 
referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Companhia ora deliberada. 
5.1.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Companhia ora deliberada somente se 

 mediante inexistência de oposição 
de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo 
oposição de algum credor, mediante pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância 
respectiva, conforme disposto no artigo 174, § 2.º, da Lei das S.A. 5.1.3. Consignar que a quantia 
total da redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 45.352.806,12, será restituída 
aos acionistas da Companhia, proporcionalmente à participação de cada um no capital social da 
Companhia na data da efetivação da redução de capital, em moeda corrente nacional, sem juros ou 
correção monetária, até 11 de fevereiro de 2020. 5.2. Em decorrência das deliberações tomadas no 
item 5.1 acima, uma vez concluída a redução do capital social da Companhia e desde que atendidas 
as condicionantes previstas no item 5.1.2 acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 

com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$37.598.696,88 (trinta 
e sete milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e oito 
centavos), integralmente subscrito, dividido em 82.451.503,00 (oitenta e duas milhões, quatrocentos 
e cinquenta e um mil e quinhentas e três) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal.” 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e achada conforme. Mesa: Gustavo Florentino Ribeiro, Presidente; Fabiana 
D’Ávila Souza, Secretária. Acionistas Presentes: Astra Infraestrutura I - Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia, representada por sua administradora, Planner Corretora de Valores 
S.A., por Ricardo Penna e Artur Martins de Figueiredo e Vientos Agrícolas Intermediação de Negócios 
e Participações S.A., por Gustavo Florentino Ribeiro e Fabiana D’Ávila Souza. 
presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Guanambi/BA, 11 de fevereiro de 2019.

Ata da AGE em 11/02/2019

UFV Verde Vale III Energia Solar S.A.
CNPJ/MF nº 21.830.784/0001-55 | NIRE 29.300.036.200

DDGE Administração de Bens Ltda.
CNPJ/MF: 08.583.808/0001-50 - NIRE: 35.221.134.076

Edital de Convocação de Reunião de Sócios 
Ficam convocados, na forma da lei, os sócios quotistas da 
DDGE Administração de Bens Ltda., para se reunirem em 
Reunião de Sócios, no dia 12/03/2019, às 10:30h, na Rua 
Viradouro, nº 58, apartamento 82, Itaim Bibi, São Paulo/SP, 
CEP 04538-110, haja vista que o imóvel onde está localizada a 
sede social não mais tem relação com a Sociedade, a fi m de 
deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) a inclusão da lei 
de regência do Contrato Social; (ii) alteração do endereço da 
sede social para a Rua Viradouro, nº 58, apartamento 82, Itaim 
Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-110; (iii) o detalhamento do 
objeto social passando a constar a compra, venda e locação 
de bens imóveis; (iv) a inclusão das disposições sobre 
indivisibilidade de quotas, direito de preferência na subscrição 
de quotas e quórum de aprovação de aumento de capital 
social; (v) a destituição do Administrador, Gustavo Marquez de 
Oliveira, e a aceitação da renúncia do Administrador, Danilo 
de Oliveira Marquez; (vi) a alterações das disposições relativas 
à administração da Sociedade; (vii) inclusão de disposições 
sobre Deliberações Sociais e Formalidades Quanto à Reunião 
de Sócios; (viii) alteração das disposições sobre a Cessão e 
Transferência de Quotas; (ix) alteração das disposições sobre 
o Exercício Social, Aprovação de Contas e Lucros; (x) alteração 
das disposições sobre apuração de haveres e continuidade da 
Sociedade; (xi) inclusão das disposições sobre exclusão de 
sócios por justa causa; (xii) inclusão das disposições sobre a 
dissolução da Sociedade; (xiii) alteração do foro de eleição 
para a Comarca de São Paulo; e (xiv) consolidação do contrato 
social. São Paulo, 26/02/2019. Diretores: Daniel de Oliveira e 
Maria Eliete de Oliveira Marquez.

Mendes Gonçalves S/A
CNPJ Nº 55.288.799/0001-55

AVISO
Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Brigadeiro Tobias, 356 11º Andar Sala 
111 - Centro, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

São Paulo – SP, 01 de Março de 2019.
Raul Francisco Mendes Prates - Diretor Presidente

Eletrenge Eletricidade e Engenharia Ltda.
CNPJ/MF 43.575.372/0001-59 - NIRE 35.200.865.802

Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: 28/02/2019 às 13hs, na Rua Conselheiro Furtado, 
883 A, conjunto 12, São Paulo/SP. Convocação/Presença: dispensada 
pela totalidade do capital social; Salvador Torres Filho, RG 4.130.773 
SSP/SP e CPF 205.297.328-15;  Walter Nunes Guerra, RNE W600338-Z 
SE/DPMAF/DPF e CPF 007.781.568-85 e Oswaldo Lepero Amaral RG 
16.067.750-6 e CPF 297.176.808-25. Ordem do Dia/Deliberações: 
“Aprovadas por unanimidade”: (i) nos termos do artigo 1.082, II, da 
Lei 10.406/02, a redução do capital social da Sociedade no valor de R$ 
1.839.720,00, valor esse a ser pago, proporcionalmente à participação
no capital social de cada um dos sócios, da seguinte forma: aos sócios 
Salvador Torres Filho, Walter Nunes Guerra e Oswaldo Lepero 
Amaral, em moeda corrente nacional, créditos ou bens, no prazo de 2 
anos a contar desta data. Os valores estão de acordo com o balanço patri-
monial e demonstração de resultado levantado em 31/12/2018; e (ii)
em atendimento ao § 1º, do artigo 1084, da Lei 10.406/02, a publica-
ção da presente ata para eventual oposição de credores quirografários 
quanto ao deliberado no item “(i)” supra. Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavra-
tura desta que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada, 
após, encerrada a Reunião de Sócios. São Paulo, 28/02/2019. Sócio/Pre-
sidente: Salvador Torres Filho e Sócio/Secretário: Walter Nunes Guerra.

Citação - Prazo 20 dias - Processo 0053327-05.2010.8.26.0002. O Dr.Caio Moscariello
Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara do Foro Regional de Santo Amaro - SP. Faz Saber
a RENTAL LOCAÇÃO, COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA - ME, empresa privada
inscrita no CNPJ sob nº03.350.368/0001-78, que ERNA LIBLIK KUUSBERG, ajuizou
Ação de Despejo Por Falta de Pagamento, c.c. Cobrança de Aluguéis e Encargos, tendo
como corréu, Banco Itaú S/A (já apresentou contestação). O imóvel situado na Rua Bragança
Paulista, 304/310 São Paulo SP, foi desocupado em 30/09/2010, restando o débito de R$
124.940,85 (08/2018), corrigidos monetariamente e acrescido de juros, bem como a custas,
honorários e demais cominações. Estando a ré RENTAL LOCAÇÃO, COMERCIAL E
TRANSPORTE LTDA - ME em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, purguem a mora ou contestem, sob pena de ser
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
autora (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257
§ - IV). Será o presente edital, afixado e publicado.          B 02 e 07/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015032-04.2012.8.26.0009
A MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de
São Paulo, Dra. Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIO GOMES,
RG 33.387.813-9, CPF 291.083.998-24, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Need Fomento Mercantil Ltda, tendo como co-executados
CEIIZA COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA. EPP e LUIZ CARLOS ALMEIDA, alegando em síntese a cobrança de R$188.087,76
(em 18/09/2012), referente ao inadimplemento da nota promissória vencida em 13/08/
2012. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
três dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em quinze dias, apresente
embargos à execução ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo apresentado embargos
à execução, será considerada a revelia do requerido, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS.          B 02 e 07/03

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE ANNA ADELIA FRACASSO LEMOS, REQUERIDO POR SONIA
TEREZINHA LEMOS - PROCESSO Nº 1014394-36.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de
São Paulo, Dr(a). Marcelo Assiz Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/06/
2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de ANNA ADELIA FRACASSO LEMOS, CPF
185.094.318-41, por ser portadora de comprometimento de raciocínio lógico, com restrição
total para os atos da vida negocial e patrimonial, tendo sido nomeada como CURADORA,
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). SONIA TEREZINHA LEMOS, brasileira, solteira,
aposentada, portadora do RG nº 12.316.322-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 034.796.268-82

28/02 e 02/03
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os associados a participarem da Assembleia
Geral Ordinária da FEDERAÇÃO PAULISTA DE TAMBORÉU
a ser realizada no dia 25 de março de 2.019 às 19.00 horas
com o número legal ou às 20.00 horas com qualquer número
na sede do Ipê Clube sito na Rua Ipê, nº 103, nos termos do
Estatuto Social para votar a seguinte ordem do dia: 1) Eleição
da nova diretoria para o biênio 2019/2021; 2) Aprovação das
contas do biênio 2017/2018; 3) Aprovação da previsão
orçamentária para 2019; 4) Aprovação do calendário para
2019; 5) Mudança da sede da Federação; 6) Discussão sobre
mudança estatutária; 7) Demais assuntos de interesse  dos
associados. São Paulo, 28 de fevereiro de 2.019. GERSON
MINEO SAKAGUTI. Presidente da FPT.            01, 02 e 07/03

Associação Evangélica Beneficente
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

De conformidade com o que dispõe os art.22 – paragrafo 1º, art.23
Item “C” e “F”, art.24 - paragrafo 1º e 2º, art.28 Item “B”, art. 29, 35
Itens “A” e “H”, art.11 e 13 alíneas “A” e “B”, convoco a ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA da Associação Evangélica Beneficente, a realizar-
se em sua sede à Rua: Sete de Abril nº 59, 11º Andar, nesta Capital, no
dia 18 de Março de 2019, as 17h e segunda convocação 01(uma) hora
após, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Aprovação
das contas da Diretoria executiva referente o exercício de 2018; b)
Nomeação da Comissão de Exame de Contas; c) Alteração Estatutária;
d) Aprovação de Retificação de Laudo de Avaliação Patrimonial, e)
Admissão, exclusão e desligamento de associados ; f) Alteração de
membros da diretoria executiva e conselho consultivo; g) Outros
assuntos. São Paulo, 01 de março de 2019.

EDEMAR DE SOUZA AMORIM - Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1057374-60.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ ANTONIO
CARRER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MUSTAPHA AHMAD YAHIA SIDAQUI, CPF 016.806.304-
23, que foi ajuizada Ação de Cobrança pelo HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, objetivando a
procedência da ação e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 74.059,73, referente aos contratos de  Conta
Corrente e Crédito Parcelado  nºs 4780257572, 4781111580 e 4781129609, atualizados até 23/06/2014 e 29/
05/2014, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros, demais cominações
contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se a Ré em lugar ignorado e incerto
foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade
dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de
2019. 02 e 07/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015111-88.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TERESA CRISTINA DOMINGUES GALA,
Brasileiro, Empresária, RG 9186686, CPF 032.679.088-84, com endereço à Avenida Fagundes Filho, 486,
Vila Monte Alegre, CEP 04304-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - SUPERO
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 32.630,47 (atualizado em outubro/2018),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de janeiro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1098288-69.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Valéria Longobardi, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MYUNG SOON JYUNG, Brasileiro, CPF 233.673.558-01, com endereço
à Rua Matarazzo, 107, Apto. 144, Bom Retiro, CEP 01128-010, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, objetivando a cobrança de
R$ 14.317,36 (março/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de
2010. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos,
sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2018. 02 e 07.03

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Laurinda Ventura
Quintas, REQUERIDO POR Jose Alberto Ventura Quintas - PROCESSO Nº 1002111-69.2017.8.26.0704. A MMª.
Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Renata
Coelho Okida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
por r.sentença proferida em 10/12/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de LAURINDA VENTURA QUINTAS, CPF
172.677.008-70, declarando a incapacidade relativa da requerida e nomeado como CURADOR, em caráter DEFI-
NITIVO, o Sr. José Alberto Ventura Quintas, RG nº 7.862.909 e CPF nº 046.152.458-90. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 14 de janeiro de 2019.                                                            22/02, 02 e 12 / 03 / 2019.

2ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro/SP - 2º Oficio Cível. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO 0004825-30.2013.8.26.0002. O Doutor Caio Moscariello Rodrigues, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional II Santo Amaro/SP. Faz saber a LUCIANA EVANGELISTA, RG nº 27.051.754-6, CPF/
MF sob o nº 164.158.368-11, que MARIA CRISTINA AUDI BADRA lhe ajuizaram uma ação de PROCEDIMEN-
TO COMUM, objetivando a condenação da ré a restituir a quantia de R$25.000,00 indevidamente apropriados,
referente as cártulas de nº 000065 e 000066, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir os 20 dias supra,
conteste a ação, sob pena de revelia. No caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039289-51.2011.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Ana Lúcia Alves de Sousa dos Santos (CPF. 149.140.458-26), que Banco Bradesco S/A, sucessor por incorporação do
HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 37.418,10 (dezembro de 2011),
representada pelo Contrato para Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição
de Bens Móveis, ou Prestação de Serviços e Outras Avenças sob o n° 0213-084858-3. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
publicado.                                                                                                                                                           01 e 02 / 03 / 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041302-76.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) M.A. COMERCIO E SOLUCOES DE REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS EIRELI - EPP, CNPJ 18.124.955/0001-16, MARIA
ROSIVANIA MONTEIRO, CPF 040.618.234-50, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Itaú Unibanco S/A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 113.649,73 (em 01/12/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
01 e 02 / 03 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008405-77.2015.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento
Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSELI FRATTINI DE MOURA, Brasileiro, RG 23203221-1, CPF
284.438.438-29, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Speedy Cred Fomento Mercantil Ltda,
para cobrança da quantia de R$ 129.535,00 (agosto de 2018), decorrente das Duplicatas n°s 2611, 3082 e 3101,
oriundas do Instrumento Particular de Contrato de Fomento Mercantil e Outras Avenças inerentes à negociação de
títulos pelo sistema de factoring. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                          01 e 02 / 03 / 2019.

3ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP. 3º Ofício Cível Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1010036-
61.2017.8.26.0011. O Dr. Théo Assuar Gragnano, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/
SP, Faz Saber a Alessandro Tavares de Araújo (CPF. 022.650.619-30), que Joaquim Francisco Abreu Ferreira lhe
ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, objetivando a quantia de R$ 53.954,50
(março de 2018), referente ao Contrato de Locação do imóvel sito à Av. Gal Mac Arthur, 125 Jaguaré CEP 05338-
000. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, conteste o feito ou purgue a mora, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 13/02/2019.                                               01 e 02 / 02 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035441-37.2014.8.26.0001 A MM. Juíza de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Drª. Simone de Figueiredo Rocha
Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Minefarma Ltda, CNPJ 60.640.190/0001-33, na pessoa de seu
representante legal, Marcelo Duarte de Araujo, CPF 597.605.089-15 e Marcel Ribeiro Marques, CPF
290.924.308-70 que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO DO
BRASIL S/A, para cobrança de R$ 283.307,81 (30/11/2014), referente Contrato de Abertura de Crédito Fixo
nº 702.300.320, firmado em 11/05/2011. Encontrando- se os réus em lugar ignorado, foi determinada sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado até o efetivo pagamento, acrescido
de juros e demais cominações contratuais, quando então a verba honoraria poderá ser reduzida pela metade,
ou em 15 dias embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30 % do valor
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6
parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra. Não sendo contestada
a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 12 de fevereiro de 2019. 01 e 02/03

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0005982-25.2019.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador
Bezerra, Juiz de Direito da 42ª Vara Cível do Foro da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a Igor Marques
Lascani Alves, CPF 417.498.928-12, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Fundação
Armando Álvares Penteado, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimado fica para no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento de R$ 32.364,66 (jan/2019), devidamente atualizado, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Fica
ciente ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2019. 01 e 02/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041435-65.2011.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Rute Rego Martins (CPF. 206.131.888-61), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, procedeu-se a penhora sobre: 1) Imóvel com a área de 2.720,00m², na quase totalidade
alagadiço, zona urbana, no bairro do Cipó, distrito de Embú - Guaçú, objeto da matrícula nº 7.396 do CRI de Itapecerica
da Serra/SP; 2) Casa e seu respectivo terreno, situados à Rua José Nogueira, nº 451, zona urbana, no bairro do Cipó, distrito
de Embú - Guaçú, objeto da matrícula nº 7.394 do CRI de Itapecerica da Serra/SP; 3) Imóvel com a área de 736,00m², zona
urbana, no bairro do Cipó, distrito de Embú - Guaçú, objeto da matrícula nº 7.395 do CRI de Itapecerica da Serra/SP. Estando
a executada em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, ofereça impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei.                                                                                                    01 e 02 / 03 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038275-05.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edson Miranda (CPF. 021.484.446-38), que Josefa Maria da Silva lhe ajuizou uma ação de
Dissolução Parcial de Sociedade, objetivando a procedência da ação, com a consequente exclusão da requerente do
quadro societário da empresa denominada Restorine Restaurante e Bar Ltda ME (CNPJ. 20.659.479/0001-80), localizada
na Avenida João Pedro Cardoso, n° 153, no Bairro do Parque Jabaquara, São Paulo/SP, bem como a condenação do
requerido ao pagamento das demais cominações legais. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2019.                                       01 e 02 / 03 / 2019.

SOCIALYSE BRASIL MARKETING LTDA.
CNPJ 20.237.689/0001-80 - NIRE 35.228.351.854

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Diego Guzman Alonso Montano, uruguaio, casado, contador público, RNE nº V755856X, CPF nº 233.572.188-79, 
com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 14º e 15º andares, Continental Tower, São Paulo/SP, 
CEP 05676-120, na qualidade de administrador da Socialyse Brasil Marketing Ltda., sociedade limitada com 
sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Capital Building, 6º andar, conjunto 64 (parte), São Paulo/SP, 
CEP 05676-120, CNPJ nº 20.237.689/0001-80, NIRE 35.228.351.854 (“Sociedade”), convoca os sócios da 
Sociedade, nos termos da Lei nº 10.406/02 e do contrato social da Sociedade, a se reunirem na sede da 
Sociedade, no dia 11/03/2019, às 10:00 horas, em primeira convocação, para deliberar sobre as seguintes 
alterações no contrato social da Sociedade: (i) a alteração do endereço da sede da Sociedade, que passará da 
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Capital Building, 6º andar, conjunto 64 (parte), São Paulo/SP, CEP 05676-
120, para a Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 22º andar (parte), Continental Tower, Cidade Jardim, São 
Paulo/SP, CEP 05676-120; (ii) a alteração da administração da Sociedade, a respeito da eleição de Victor 
Clemente de Oliveira, bem como para consignar a saída de Douglas Oliveira Patricio e Marcos Koehler Chehab; 
(iii) a alteração das regras de representação da Sociedade, para que passe a ser representada por 2 (dois) 
administradores em conjunto; (iv) a alteração de regras de deliberação da Sociedade, para que a alteração de 
contrato social da Sociedade seja condicionada à aprovação de sócios representando, pelo menos, 75% (setenta 
e cinco por cento) do capital social da Sociedade; e (v) a alteração das regras de deliberação sobre aprovação de 
contas e destinação de lucros da Sociedade, para que tal deliberação deva ocorrer dentro dos primeiros 4 (quatro) 
meses seguintes ao fim de cada exercício social da Sociedade. Na hipótese de tais alterações serem aprovadas, 
será também deliberada a consolidação do contrato social da Sociedade.                             (02, 07, e 08/03/2019)

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.984/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 

52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em primeira convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”) e a Valparaizo Empreendimentos 
e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.154.082/0001-01 (“Devedora”), nos termos do Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, 
fi rmado em 11 de março de 2013, aditado em 11 de agosto de 2014, em 16 de março de 2015 e em 23 de janeiro de 
2018 (“Termo de Securitização”), fi rmado pela Emissora e Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. 
(“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª 
Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI,  a ser realizada 
em primeira convocação no dia 21 de março de 2019 às 14 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051, para deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: (i) a realização, ou não, da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, conforme cláusula 2.6, alínea (e), item 
(ii) do Contrato de Cessão, em razão da não observância do prazo estabelecido nas cláusulas 3.1.1 e 3.1.2 do Contrato de 
Alienação Fiduciária para celebração de aditamento ao referido contrato para prever a alteração das matrículas objeto da 
referida garantia fi duciária, em razão da ocorrência da restruturação do condomínio imobiliário para melhor administração 
do Valparaízo Shopping; (ii) aprovar a retifi cação, ou não, da Instituição ao Regime de Condomínio Edilício, do Condomínio 
Valparaízo Shopping; (ii) sendo aprovado o item (ii) retro, aprovar a realização do Termo de Aditamento para alteração 
das garantias reais da operação, em razão da nova estrutura imobiliária concebida para o Valparaízo Shopping. Todos 
os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de 
Securitização e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a 
convocação acima, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de 
mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, 
endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, 
em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 01 de março de 2019.       GAIA SECURITIZADORA S.A.

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A.
CNPJ/MF nº 30.621.680/0001-21 - NIRE nº 35.300.517.288

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 8/2/2019
I. Data, Hora e Local: Aos 8/2/2019, às 8h, na sede social da Infraestrutura Brasil Holding I S.A., localizada 
na cidade de SP, SP, na Av. Chedid Jafet, 222, 5º andar, Sala BI, Torre D, Vila Olímpia, CEP 04551-065 
(“Companhia”). II. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do 
disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”), por estar presente à Assembleia 
o acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro 
de Presença de Acionistas da Companhia. III. Composição da Mesa: Escolhido para presidir os trabalhos o 
Sr. Felipe Andrade Pinto, que convidou o Sr. Wilson Bassani Neto para secretariar os trabalhos da Assembleia. 
IV. Ordem do Dia: Deliberar acerca da eleição e renúncia de membros do Conselho de Administração da 
Companhia. V. Deliberações: Colocadas as matérias constantes da Ordem do Dia em votação, o acionista 
presente deliberou, sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, o quanto segue: (A) primeiramente, o 
acionista presente ratifica a ciência acerca da renúncia do Sr. Davi Carvalho Mota, RG 910.020.990-75 SSP/
CE, CPF 622.934.273-15, do seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme 
Termo de Renúncia apresentado à Companhia e assinado em 30/11/2018, constante do Anexo I à presente 
Ata de AGE. O acionista presente reconhece, ainda, que a Companhia e o Sr. Davi Carvalho Mota, acima 
qualificado, outorgaram um ao outro a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação por todas e quaisquer 
obrigações a eles aplicáveis, relacionadas ao período em que o Sr. Davi Carvalho Mota, acima qualificado, 
exerceu suas funções no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais 
reclamarem, em juízo ou fora dele, o cumprimento de qualquer obrigação ou o pagamento de qualquer valor 
relacionado, observado que a quitação ora outorgada não contempla atos eventualmente praticados com dolo 
ou má-fé. (B) ato contínuo, foi aprovada a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião, RG 428280 MAER/RJ, CPF 
162.746.258-95, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato 
de 1 ano a contar da presente data. O Sr. Bruno Pessoa Serapião, acima qualificado, tomará posse em seu 
cargo imediatamente, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no livro de atas de RCA’s 
da Companhia, no qual declarará expressamente, sob as penas definidas em lei, nos termos do artigo 147 da 
Lei das S/A, conforme alterada, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (ii) não 
está sujeito à penalidade de suspensão ou inabilitação temporária imposta pela CVM; (iii) atende aos critérios 
de reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como competidoras 
da Companhia ou cujos interesses sejam conflitantes com os da Companhia; e (v) não tem interesses confiitantes 
com os interesses da Companhia. O conselheiro ora eleito renuncia ao recebimento de qualquer remuneração 
da Companhia pelo exercício de seu respectivo cargo como membro do Conselho de Administração da 
Companhia. (C) em razão da eleição acima deliberada, o acionista presente ratifica a composição do Conselho 
de Administração da Companhia pelos Srs. Felipe Andrade Pinto, RG 19539016 SSP/SP, CPF 264.447.628-
39, como Presidente do Conselho de Administração; Bruno Pessoa Serapião, acima qualificado; e André 
Franco Sales, RG 09.896.814-2 IFP/RJ, CPF 277.990.458-50, por sua vez, como demais membros do Conselho 
de Administração. VI. Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário conforme 
o disposto no artigo 130, parágrafos 1º  e 2º, da Lei das S/A. VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Assembleia Extraordinária da Companhia, lavrada a presente ata que, após lida, discutida e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presença: Presidente: Felipe Andrade Pinto; Secretário: 
Wilson Bassani Neto; Acionista Único: Pátria Infraestrutura IV - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, por seu administrador Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda. SP, 8/2/2019. JUCESP 
- 128.249/19-5 em 28/02/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING II S.A.
CNPJ/ME nº 30.799.177/0001-60 - NIRE nº 35.300.518.16-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 8/2/2019
I. Data, Hora e Local: Aos 8/2/2019, às 10h, na sede social da Infraestrutura Brasil Holding II S.A., 
localizada na cidade de SP, SP na Av. Chedid Jafet, nº 222, 5º andar, Sala B2, Torre D, Vila Olímpia, 
CEP 04551-065 (“Companhia”). II. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”), 
por estar presente à Assembleia o acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. III. Composição da 
Mesa: Escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Felipe Andrade Pinto, que convidou o Sr. Wilson 
Bassani Neto para secretariar os trabalhos da Assembleia. IV. Ordem do Dia: Deliberar acerca da 
eleição e renúncia de membros da Diretoria da Companhia. V. Deliberações: Colocadas as matérias 
constantes da Ordem do Dia em votação, o acionista presente deliberou, sem quaisquer restrições, 
ressalvas ou reservas, o quanto segue: (A) primeiramente, o acionista presente ratifica a ciência acerca 
da renúncia do Sr. Davi Carvalho Mota, RG 910.020.990-75 SSP/CE, CPF 622.934.273-15, do seu 
cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, conforme Termo de Renúncia apresentado 
à Companhia e assinado em 30/11/2018, constante do Anexo I à presente Ata de AGE. O acionista 
presente reconhece, ainda, que a Companhia e o Sr. Davi Carvalho Mota, acima qualificado, outorgaram 
um ao outro a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação por todas e quaisquer obrigações a 
eles aplicáveis, relacionadas ao período em que o Sr. Davi Carvalho Mota, acima qualificado, exerceu 
suas funções no cargo de Diretor da Companhia, para nada mais reclamarem, em juízo ou fora dele, o 
cumprimento de qualquer obrigação ou o pagamento de qualquer valor relacionado, observado que a 
quitação ora outorgada não contempla atos eventualmente praticados com dolo ou má-fé. (B) ato contínuo, 
foi aprovada a eleição dos diretores abaixo indicados, para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, 
sem designação específica: (i)Sra. Cristina Corrêa Vergueiro Antun, RG 27.829.619-1 SSP/SP, 
CPF 224.297.128-06, com mandato de 1 ano a contar da presente data; e (ii) o Sr. Wilson Bassani 
Neto, RG 34.407.080-3 SSP/SP, CPF 329.768.338-42, com mandato de 1  ano a contar da presente 
data. Os Srs. Cristina Corrêa Vergueiro Antun e Wilson Bassani Neto, acima qualificados, tomarão 
posse em seus cargos imediatamente, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados 
no livro de atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, no qual declararão expressamente, sob as 
penas definidas em lei, nos termos do artigo 147 da Lei das S/A, conforme alterada, que (i) não são 
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (ii) não estão sujeitos à penalidade 
de suspensão ou inabilitação temporária imposta pela CVM; (iii) atendem aos critérios de reputação 
ilibada; (iv) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas como competidoras da 
Companhia ou cujos interesses sejam conflitantes com os da Companhia; e (v) não têm interesses 
conflitantes com os interesses da Companhia. Os diretores ora eleitos renunciam ao recebimento de 
qualquer remuneração da Companhia pelo exercício de seus respectivos cargos como membros da 
Diretoria da Companhia. (C) em razão da eleição acima deliberada, o acionista presente ratifica a 
composição da Diretoria da Companhia pelos Srs. Daniel Becker, RG 426.244-8 SSP/SC, 
CPF 034.375.929-20; Cristina Corrêa Vergueiro Antun, acima qualificada; e Wilson Bassani Neto, 
acima qualificado, todos no exercício dos seus respectivos mandatos para Diretor da Companhia, sem 
designação específica. Vl. Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de 
sumário conforme o disposto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S/A. VII. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Extraordinária da Companhia, lavrada a presente ata 
que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presença: Presidente: 
Felipe Andrade Pinto; Secretário: Wilson Bassani Neto; Acionista Único: Infraestrutura Brasil 
Holding I S.A., por seus Diretores, Cristina Corrêa Vergueiro Antun e Wilson Bassani Neto. São Paulo, 
8/2/2019. JUCESP - 125.338/19-3 em 27/02/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING I S.A.
CNPJ/MF nº 30.621.680/0001-21 - NIRE nº 35.300.517.288

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 8/2/2019
I. Data, Hora e Local: Aos 8/2/2019, às 9 h, na sede social da Infraestrutura Brasil Holding I S.A., localizada 
na cidade de SP, SP, na Av, Chedid Jafet, no 222, 5º andar, Sala B1, Torre D, Vila Olímpia, CEP 04551-065 
(“Companhia”). II. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
III. Convocação para a Reunião: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 8º, §1º do Estatuto Social da 
Companhia. IV. Composição da Mesa: Escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Felipe Andrade Pinto, que 
convidou o Sr. Wilson Bassani Neto para secretariar os trabalhos da Assembleia. V. Ordem do Dia: Deliberar 
acerca da eleição e renúncia de membros da Diretoria da Companhia. VI. Deliberações: Colocadas as matérias 
constantes da Ordem do Dia em votação, os Conselheiros da Companhia deliberaram, sem quaisquer restrições, 
ressalvas ou reservas, o quanto segue: (A) primeiramente, os Conselheiros ratificam a ciência acerca da 
renúncia do Sr. Davi Carvalho Mota, RG 910.020.990-75 SSP/CE, CPF 622.934.273-15, do seu cargo de 
Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia apresentado à Companhia e assinado em 30/11/2018, 
constante do Anexo I à presente Ata de RCA. Os Conselheiros reconhecem, ainda, que a Companhia e o 
Sr. Davi Carvalho Mota, acima qualificado, outorgaram um ao outro a mais ampla, plena, irrevogável e 
irretratável quitação por todas e quaisquer obrigações a eles aplicáveis, relacionadas ao período em que o Sr. 
Davi Carvalho Mota, acima qualificado, exerceu suas funções no cargo de Diretor da Companhia, para nada 
mais reclamarem, em juízo ou fora dele, o cumprimento de qualquer obrigação ou o pagamento de qualquer 
valor relacionado, observado que a quitação ora outorgada não contempla atos eventualmente praticados com 
dolo ou má-fé (B) ato contínuo, foi aprovada a eleição dos membros abaixo indicados, para ocupar os cargos 
de Diretores da Companhia: (i) Sra. Cristina Corrêa Vergueiro Antun, RG 27.829.619-1 SSP/SP, CPF 
224.297,128-06, com mandato de 1 ano a contar da presente data; e (ii) o Sr. Wilson Bassani Neto, RG 
34.407.080-3 SSP/SP, CPF 329.768.338-42, com mandato de 1 ano a contar da presente data. Os Srs. Cristina 
Corrêa Vergueiro Antun e Wilson Bassani Neto, acima qualificados, tomarão posse em seus cargos 
imediatamente, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no livro de atas de Reuniões 
da Diretoria da Companhia, no qual declararão expressamente, sob as penas definidas em lei, nos termos do 
artigo 147 da Lei das S/A, conforme alterada, que (i) não são impedidos por lei especial, ou condenados por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, 
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; e (ii) não estão sujeitos à penalidade de suspensão ou inabilitação temporária imposta pela CVM; 
(iii) atendem aos critérios de reputação ilibada; (iv) não ocupam cargos em sociedades que possam ser 
consideradas como competidoras da Companhia ou cujos interesses sejam conflitantes com os da Companhia; 
e (v) não têm interesses conflitantes com os interesses da Companhia. Os diretores ora eleitos renunciam ao 
recebimento de qualquer remuneração da Companhia pelo exercício de seus respectivos cargos como membros 
da Diretoria da Companhia. (C) em razão da eleição acima deliberada, o acionista presente ratifica a composição 
da Diretoria da Companhia pelos Srs. Daniel Becker, RG 426.244-8 SSP/SC, CPF 034.375.929-20; Cristina 
Corrêa Vergueiro Antun, acima qualificada; e Wilson Bassani Neto, acima qualificado, todos no exercício 
dos seus respectivos mandatos para Diretor da Companhia, sem designação específica. VII. Esclarecimentos: 
Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário conforme o disposto no artigo 130, parágrafos 
1º e 2º , da Lei das S/A. VIII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia, lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 8/2/2019.JUCESP - 128.250/19-7 em 28/02/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alto Alegre Agro S.A.
C.N.P.J: 32.075.683/0001-32 - NIRE 35300528221

Extrato Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária
Ao 01/01/2019, às 11 horas, em sua sede social, reuniram-se em AGE os acionistas da Alto Alegre Agro S.A., 
inscrita no CNPJ 32.075.683/0001-32, representando a totalidade do capital social. Assumindo a presidência da 
mesa, Sr. José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo e Carlos Alberto Lanza, para secretariar. Os acionistas 
aprovaram por unanimidade: 1) A Incorporação do Acervo Patrimonial Cindido da Usina Alto Alegre S.A. - Açúcar 
e Álcool pela Alto Alegre Agro S.A.; 2) A escolha da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes, inscrita no CNPJ 61.562.112/0012-83; 3) O Laudo de Avaliação; 4) A alteração do artigo 5º do 
Estatuto Social: “Artigo 5º  O Capital Social é de R$ 37.620.856,87 dividido em 1.800.715 ações ordinárias no-
minativas, sem valor nominal, endossáveis à opção do acionista e indivisíveis em relação à sociedade. §único: As 
despesas de conversões, desdobramentos ou agrupamentos de ações correrão por conta dos acionistas solicitan-
tes. Nada mais. Jucesp nº 115.144/19-5 em sessão de 20/02/2019. Gisela Simiena Ceschim – Secretária Geral.

Edital de Convocação – Assembléia Geral de Eleição
Ficam convocados os senhores sócios da Sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio de São Paulo 
a comparecer na Assembleia Geral de Eleição a se realizar no dia 28 de março de 2019, na sede social, sita na Rua 
Líbero Badaró, 101, 3º andar, nesta Capital, no horário das 09h às 19h, quando o escrutínio terá encerramento, com 
o fito de proceder a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal para o triênio 
2019/2022. Nos termos do que determina o art. 30, letra “A” dos estatutos sociais, os candidatos deverão inscrever as 
suas chapas na secretaria da Sociedade até 10 (dez) dias antes da data da eleição. São Paulo, 01 de março de 2019. 
Edson Ramos – Presidente do Conselho Deliberativo.  (01, 02 e 07/03/2019)

PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S.A. - CNPJ/MF 03.987.192/0001-60 - NIRE 35.300.179.862 - 
EXTRATO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Realizada em 21 de Dezembro de 2018. 
Arquivada na JUCESP sob nº 59.291/19-3 em 31.01.2019. Os Senhores Conselheiros aprovaram as 
seguintes deliberações: (i) Aprovar a venda do imóvel localizado na Rua Alexandre Herculano, nº 35, 
1250-009 - Lisboa, pela Subsidiária da Sociedade, PARMV Properties - Empreendimentos, S.A., de 
acordo com as condições de venda relacionadas no Anexo I, documento arquivado na sede da 
Sociedade e (ii) Autorizar a Diretoria da Sociedade a assinar e praticar todos os atos pertinentes às 
alienações dos Imóveis.

PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S.A. - CNPJ/MF 03.987.192/0001-60 - NIRE 35.300.179.862 - 
EXTRATO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Realizada em 21 de Dezembro de 2018. 
Arquivada na JUCESP sob nº 59.292/19-2 em 31.01.2019. Os Senhores Conselheiros aprovaram as 
seguintes deliberações: (i) Aprovar a venda do imóvel localizado na SHI/SUL Quadra 12, conjunto 16, 
Lote - Brasília - DF, pela Sociedade ou por suas Subsidiárias, de acordo com as condições de venda 
relacionadas no Anexo I, documento arquivado na sede da Sociedade e (ii) Autorizar a Diretoria da 
Sociedade a assinar e praticar todos os atos pertinentes à alienação do Imóvel.
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BMW inicia pré-venda do Série 3
A sétima geração do BMW Série 3 (G20)

já está ao alcance dos consumidores brasilei-
ros, por meio de campanha de pré-venda, pelo
website www.bmw.com.br/novoserie3, ou
reservada diretamente na rede de concessio-
nárias autorizadas BMW.

A ação engloba a versão top de linha M
Sport, oferecida por R$ 269.950. No site, além
da possibilidade de manifestar seu interesse
pelo novo BMW Série 3, o cliente poderá ob-
ter informações específicas sobre o modelo e
simular financiamento. A versão M Sport será
disponibilizada diretamente na rede de con-
cessionárias autorizadas BMW a partir de
março, enquanto a Sport chega ao país em
junho, por R$ 219.950.

O modelo será produzido em Araquari
(SC), no segundo semestre, com foco exclu-
sivo para a demanda do mercado nacional.
As vendas estão programadas para o segun-
do trimestre deste ano.

A BMW Serviços Financeiros oferecerá
uma condição especial de financiamento, vá-
lida até o final de abril, com taxa de 0,99%
a.m. para planos no prazo de 36 meses. Nas
concessionárias autorizadas é possível con-
sultar também planos de financiamento em
outros prazos, além de contar com a flexibili-
dade na escolha da entrada e inclusão de par-
cela final, para aqueles que desejam reduzir a
parcela mensal do financiamento sem aumen-
tar o valor da entrada.

Além de ser uma referência de esportivi-
dade e prazer de dirigir, o novo Série 3 conta
com tecnologias avançadas, até então inédi-
tas na gama de modelos BMW. Entre elas
está o Assistente Pessoal Inteligente BMW
(Intelligent Personal Assistant), que integra o
novo Sistema Operacional BMW 7.0 e pode
ser acionado por meio do comando de voz
“Olá, BMW”, dito pelo usuário em português
e, posteriormente, podendo ser editado por um
comando de voz de preferência do usuário.
Este sistema foi testado no Brasil, com o por-
tuguês local e desenvolvido pelo time de en-
genharia da empresa por meio de uma parce-
ria com a equipe global, sediada na Alema-
nha. A tecnologia está disponível na versão
M Sport e permite ao usuário interagir com o
veículo e executar diversos recursos, ouvir
explicações sobre o funcionamento de equi-
pamentos, além de programa-los de acordo
com as preferências de quem o opera, como
por exemplo, ligar o ar-condicionado a uma
determinada temperatura. Trata-se do copi-
loto ideal, respondendo a comandos para au-
xiliar o motorista com inúmeras tarefas, oti-
mizando o seu tempo e produtividade.

Driving Assistant Professional

O conjunto de tecnologias oferecido na
opção top de linha M Sport inclui também o
Driving Assistant Professional, que tem como
principal objetivo assegurar uma condução
inteligente em condições de trânsito lento,
congestionamentos ou deslocamentos longos,
informando o motorista, por meio de alertas
visuais e sonoros, sobre situações de tráfego
cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças
involuntárias de faixa de rolamento e controle
de aproximação frontal, entre outras aplica-
ções. Ao estacionar o veículo, o motorista tem
à disposição o Parking Assistant Plus que, por
sua vez, permite parar e posicionar o veículo
automaticamente, realizando manobras com
a máxima precisão e segurança, com a ajuda
de câmeras e sensores externos. A função
Surround View, por exemplo, exibe imagens
do entorno do veículo, em tempo real, na tela
do sistema de navegação. Por meio dela, que
também é sensível ao toque, o usuário pode
explorar a área ao redor do veículo, girando a
imagem com os dedos para uma melhor visu-
alização de obstáculos, evitando, assim, coli-
sões.

Também é possível observar o veículo pela
tela de um smartphone. Basta acionar a fun-
ção Remote 3D View, por meio do BMW
Connected App. Com o auxílio do aplicativo,
é possível localizar o veículo, caso o motoris-
ta o perca de vista, bem como verificar, a uma
distância segura, o que ou quem está próximo
dele. A gama de recursos inclui ainda o Re-
versing Assistant, cuja função é registrar os
últimos 50 m percorridos pelo veículo, poden-
do, se desejado, “desfazê-los” em marcha a
ré.

Os faróis à laser, outra novidade do BMW
330i M Sport, possuem feixe de luz concen-
trado capaz de superar em 10 vezes a intensi-
dade luminosa de fontes de luz convencionais,
como por exemplo os faróis halógenos. Os
BMW Laserlight geram uma luz branca par-
ticularmente brilhante e pura, além de forne-
cer um feixe de alcance de até 530 metros. A
distribuição de luz varia de acordo com a ve-
locidade do veículo e com o ângulo de ester-
ço de volante.

Somando-se ao seu elevado dinamismo e
sofisticação, o novo BMW 330i é dotado de
conectividade avançada. Ela agrega, entre
outros dispositivos, o BMW ConnectedDrive,
um conjunto de funcionalidades acessível por
meio de um SIM Card – o mesmo utilizado
em smartphones – conectado à internet. Esta
tecnologia permite obter informações sobre
condições de trânsito em tempo real, serviço
de alerta de manutenção de componentes
(Teleservices), serviços de Concierge, como

reservas de hotéis e recomendações sobre
restaurantes; além de Chamada de Emergên-
cia Inteligente.

Outro recurso adicional ao amplo cardá-
pio de inovações disponíveis no novo BMW
Série 3 é a preparação para Apple Car Play,
em que é possível transferir a interface de
alguns recursos do iPhone para o sistema de
infotainment do veículo com a ajuda de cone-
xão sem fio (wireless).

Em linhas gerais, a lista de equipamentos
do novo BMW Série 3 continua recheada com
tecnologias concebidas para proporcionar os
mais elevados patamares de conforto e con-
veniência aos ocupantes. Confira, a seguir, as
novidades e os conteúdos de cada versão.

Design interno
Dentro do novo BMW Série 3, chamam

a atenção o ambiente premium de alto refina-
mento, o ganho de espaço interno, e os equi-
pamentos sofisticados e de tecnologia avan-
çada. Em termos de design, as novas diretri-
zes de estilo presentes no sedã também po-
dem ser percebidas por meio da disposição
dos elementos internos. A nova configuração
dos mostradores do moderno painel de instru-
mentos, a posição mais elevada do console
central e o conjunto formado pela iluminação,
cluster e guarnições das portas favorecem à
uma percepção de maior espaço, além de
contribuir para uma aura mais esportiva e cla-
ramente orientada para o motorista. No cen-
tro do painel, o mostrador digital, as teclas do
ar condicionado e as saídas de ventilação for-
mam um único quadro, enquanto o console

central agrupa a nova alavanca de câmbio, o
botão seletor giratório do sistema iDrive, e o
botão de acionamento do motor, este acomo-
dado em uma elegante moldura. Os faróis, por
sua vez, são operados a partir de botões situ-
ados à esquerda do volante revestido de cou-
ro.

O caráter premium do novo BMW Série
3 também pode ser percebido graças à uma
ampla variedade de elementos inovadores e
de alta qualidade. Além do acabamento de
alumínio presente em várias partes da cabi-
ne, o sedã traz ar-condicionado com con-
trole digital automático de três zonas de
climatização, bancos dianteiros esportivos
com ajuste elétricos e apoio lombar, teto
solar elétrico e pacote de iluminação que
inclui cortina de luzes de boas-vindas e de
conveniência. As características de con-
forto e estilo exclusivo do novo BMW Sé-
rie 3 também são ressaltadas pelo novo
Comfort Access 2.0, um conjunto de sen-
sores capaz de perceber a presença da
chave a uma distância de 3 m do veículo e
acender as luzes de boas-vindas. À 1,5 m
do carro, o dispositivo destranca as portas
e, ao se afastar 2 m, ele as tranca automati-
camente. Este sistema também possibilita a
abertura do porta-malas ao aproximar o pé
do para-choques traseiro.

Sob o capô do novo BMW 330i encontra-
se um motor BMW TwinPower Turbo, com
quatro cilindros em linha, 1.998 cm³ e capaz
de gerar 258cv de potência (entre 5.000 e
6.500 rpm) e 400Nm de torque máximo (en-

tre 1.550 e 4.400 rpm) – respectivamente,
13cv e 50Nm a mais que a geração anterior.
Estes incrementos de potência e torque são
resultado do aperfeiçoamento minucioso do
sistema BMW TwinPower Turbo, que agre-
ga turbocompressores twin-scroll, injeção di-
reta de combustível de alta precisão, sistema
de controle de válvulas variável VALVETRO-
NIC e comando de válvulas Duplo-VANOS.
O sistema de injeção de alta precisão garante
uma dosagem perfeita de gasolina e combus-
tão particularmente limpa. O sistema de inje-
ção direta permite ainda um fluxo ideal de
gasolina através de câmaras de combustão,
com pulverização feita por injetores com múl-
tiplos orifícios.

Outros atributos deste motor incluem um
virabrequim mais leve, atrito interno reduzido,
gerenciamento térmico otimizado e um novo
sistema de gerenciamento digitalizado do mo-
tor. O conjunto é capaz de impulsionar o sedã
de 0 (zero) e 100 km/h em 5,8 segundos, e
ajuda-lo a atingir velocidade máxima de 250
km/h. Este desempenho formidável deve-se
também à tração traseira, outra característi-
ca distintiva da marca, e à presença de um
câmbio automático esportivo Steptronic, de
oito marchas, com alavancas atrás do volante
para acionar os engates (shift-paddle). A ver-
são mais recente desta transmissão apresen-
ta um escalonamento de marcha apto a ga-
rantir maior eficiência nas trocas de marchas
e eliminação de vibrações.

A sensação de agilidade e conforto ao vo-
lante do novo BMW 330i é realçada graças à
direção esportiva variável, com Servotronic,
capaz de proporcionar uma direção mais dire-
ta e ágil, com menor esforço de esterçamento;
e a um novo conjunto de suspensão que contri-
bui de forma expressiva para um comporta-
mento equilibrado do sedã. A rigidez dos amor-
tecedores é controlada, reduzindo significati-
vamente o movimento da carroceria e as vi-
brações provocadas pelas irregularidades do
piso e pela inclinação em curvas. Tudo isso gera
um comportamento ainda mais esportivo e con-
fiável. O conjunto agrega ainda um amorteci-
mento hidráulico suplementar no eixo dianteiro
e um sistema limitador de compressão no eixo
traseiro. Trata-se de uma função variável con-
tínua, que ajusta progressivamente a firmeza
dos amortecedores de acordo com o desloca-
mento das molas.

O BMW Série 3 possui baixo centro de
gravidade, enquanto a rigidez estrutural da
carroceria foi significativamente aprimorada.
Ele também está até 55 quilos mais leve que
o Série 3 anterior, dependendo da versão e
dos equipamentos embarcados.

Corolla XEi com condição
especial ao público PcD

A Toyota do Brasil retoma, até o mês de
junho deste ano, a oferta exclusiva direciona-
da ao público PcD interessado em adquirir o
Corolla, sedã médio em sua versão interme-
diária XEi. Além da isenção de IPI, a única
considerada pela legislação vigente para veí-
culos com preços posicionados acima de R$
70 mil, o modelo receberá mais 12% de des-
conto para pessoas com deficiência. A por-
centagem do desconto ofertado é equivalente
à alíquota do ICMS (12%).

Vendida por R$ 107.490,00 nas cores
metálicas, a configuração XEi do Corolla já é
negociada por R$ 96.829,88 considerando a
isenção de IPI para PcD. Com o desconto de
12% especialmente ofertado pela Toyota, o

preço da versão para este público cai para
R$ 85.210,30.

Para realizar o pedido de compra do mo-
delo, a pessoa com deficiência já deve pos-
suir a documentação que comprove a isen-
ção do IPI e dirigir-se à concessionária Toyo-
ta de sua preferência. Mais informações tam-
bém podem ser obtidas nas concessionárias
autorizadas da marca, que estão preparadas
para realizar e assessorar o cliente em todo o
processo.

O Corolla sempre foi reconhecido pelo
público PcD por sua qualidade construtiva, po-
wertrain robusto, excelente dirigibilidade, am-
plo espaço interno, Durabilidade e Confiabili-
dade.

A versão XEi conta com motorização 2.0L
Flexfuel, Dual VVT-i DOHC de 16 válvulas.
Trabalhando com etanol, o motor gera 154 cv
a 5.800 rpm, com torque máximo de 20,7 kgfm
a 4.800 giros. Utilizando gasolina, são entre-
gues 143 cv a 5.800 giros e torque máximo de
19,4 kgfm a 4.000 rotações.

No sistema de câmbio, o Corolla é equi-
pado com transmissão automática Multi-Dri-
ve, derivada da tecnologia CVT, que repro-
duz sete marchas e proporciona baixo consu-
mo de combustível. Também é possível reali-
zar trocas manuais sequenciais tanto na ala-
vanca do câmbio quanto por meio de borbole-
tas localizadas atrás do volante. O sedã mé-
dio possui controle de estabilidade, tração,
assistente de subida e sete airbags.

Com uma lista de itens de série extensa e
completa, o Corolla XEi possui ar-condicio-
nado digital; Smart Entry – sistema de des-
travamento das portas por sensores na cha-
ve; Push Start – sistema de partida sem cha-
ve; espelho retrovisor interno eletrocrômico;
controle de velocidade de cruzeiro; rodas de
liga leve aro 17"; antena shark fin; faróis de
neblina dianteiros; acendimento automático
dos faróis; painel de instrumentos com tela
TFT colorida de 4,2"; sistema multimídia Toyo-
ta Play com tela LCD de 7" sensível ao toque
e áudio compatível com DVD player, CD-R/
RW, MP3, WMA e AAC e rádio AM/FM;
sistema de navegação GPS; TV digital e câ-
mera de ré; Bluetooth; quatro alto-falantes e
dois tweeters. O modelo tem ainda um dos
maiores porta-malas do segmento, com ca-
pacidade de 470 litros.

A Ford lançou o Fusion 2019, com novi-
dades no design que refinam a receita do lí-
der absoluto do segmento de sedãs médios/
grandes de luxo. Com mudanças de estilo na
dianteira e na traseira, o modelo ganhou um
visual mais moderno e elegante, mantendo a
oferta de equipamentos que supera mesmo
concorrentes bem mais caros.

A linha Fusion 2019 é formada por três
versões: Titanium 2.0 EcoBoost AWD, SEL
2.0 EcoBoost e Titanium Hybrid.

O Fusion SEL 2.0 EcoBoost, com motor
turbo de 248 cv, transmissão automática de
seis velocidades com trocas no volante e tra-
ção dianteira, agora traz teto solar elétrico de
série. Ele já vem com oito airbags (frontais,
laterais, de cortina e de joelhos), cintos de
segurança traseiros laterais infláveis – tecno-
logia exclusiva da Ford no mundo –, controle
eletrônico de estabilidade e tração Advance-
Trac, assistente de partida em rampa e assis-
tente de chamada de emergência.

É equipado também com desligamento e
acionamento automático do motor, chave com
sensor de presença, partida remota, central
multimídia SYNC 3, ar-condicionado automá-
tico e digital dual-zone, bancos dianteiros aque-
cidos, freio de estacionamento elétrico e luz
de assinatura em LED, por R$149.900.

O Fusion Titanium 2.0 EcoBoost AWD
acrescenta a tração integral, que aumenta a
segurança em curvas e pisos escorregadios,
além de várias tecnologias semiautônomas de
condução, agora agrupadas no pacote cha-
mado CoPiloto 360. Ele inclui: alerta de coli-
são com assistente autônomo de frenagem e
detecção de pedestre, sistema de monitora-
mento de ponto cego, sistema de permanên-
cia em faixa, piloto automático adaptativo com

Ford lança o
Fusion 2019

“Stop & Go”, farol alto automático e estacio-
namento automático de segunda geração para
vagas paralelas e perpendiculares.

O modelo topo de linha traz ainda faróis
dianteiros e de neblina full LED, aerofólio tra-
seiro e bancos dianteiros refrigerados, por
R$179.900.

O Fusion Titanium Hybrid 2019, com o
sistema de propulsão híbrida formado por
motor 2.0 e motor elétrico que geram uma
potência combinada de 190 cv, oferece os
mesmos equipamentos por R$182.990. Além
de ter funcionamento silencioso e suave ele é
um dos veículos mais econômicos do merca-
do, com consumo de 16,8 km/l na cidade e
15,1 km/l na estrada. E a tela no painel orien-
ta o motorista a dirigir de forma mais eficien-
te, com desenhos animados de folhas que cres-
cem conforme a economia obtida.

O alto nível de desempenho e segurança,
o interior confortável e espaçoso e o porta-
malas de 514 litros continuam a ser destaques
do sedã.

O novo para-choque dianteiro traz dois
apliques cromados no estilo “taco de hóquei”
na parte inferior. As versões Titanium têm
grade dianteira cromada e faróis de neblina
de LED. As rodas de 18 polegadas das ver-
sões Titanium também foram redesenhadas.

Na traseira, o para-choque e a tampa do
porta-malas ganharam um design mais mo-
derno e limpo, com vincos que se conectam
com as linhas laterais. As lanternas exibem
novas molduras e o friso central cromado que
as unia foi eliminado. A oferta de cores inclui
cinco opções: branco Sibéria, vermelho Ver-
mont, preto Astúrias, prata Dublin e cinza
Moscou, além da prata Sevilla, disponível so-
mente para o Titanium Hybrid.

Truck

A parceria entre o Grupo Rodonaves e a
montadora Iveco tem gerado grandes resul-
tados para as duas empresas. Prova disso
é a campanha “Tudo por um Caminhão”,
lançada pela RTE Rodonaves no ano de
2018. Com o objetivo de gerar negócios
cruzados entre as empresas do Grupo e
aproximá-las das unidades parceiras da
RTE Rodonaves e, ainda, fortalecer a par-
ceria com a montadora Iveco, por meio da
Rodonaves Caminhões Iveco, a campanha
superou as expectativas na primeira edição,
finalizada em janeiro de 2019, com mais de
48 mil cupons emitidos para mais de 119 uni-
dades RTE Rodonaves.

As unidades foram divididas em quatro
grupos, de acordo com o faturamento, e para
participar da ação promocional, deveriam cum-

Campanha sorteia caminhão
prir alguns critérios, como atingir a meta de
faturamento definida pela RTE Rodonaves,
obter uma boa avaliação do GRN (Gestão de
Rede de Negócios) e fechar negócios com as
outras empresas do Grupo.  Mensalmente, as
participantes ganhavam cupons conforme
geravam negócios em suas unidades.

Durante a convenção da RTE Rodona-
ves, em janeiro deste ano, foi sorteado um
cupom de cada um dos quatro grupos e cada
sorteado escolhia uma chave, aquela que li-
gasse o veículo, levaria o prêmio para casa.
Entre as unidades de Franca, Fernandópolis,
Joinville e Paranaíba sorteadas, foi Cristovão
Gonçalvez, de Fernandópolis, quem ligou o
caminhão e ganhou um Tector Auto-shift 8
Ton, veículo que tem valor de mercado de R$
160.000.


