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Brasileiro não consegue pagar gastos
de início do ano com o que ganha
BNDES dará apoio técnico a
privatizações, diz Joaquim Levy
Polícia já prendeu 168 suspeitos
de ataques no Ceará
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Apenas 9% dos brasileiros
dizem que têm condições de
pagar as despesas sazonais do
início do ano com o próprio
rendimento, mostra levantamento feito pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O levantamento considera
despesas como o pagamento
dos impostos Predial e
Territorial Urbano (IPTU) e
sobre Propriedade de Veículos
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Após
conduzir
investigações
da Lava
Jato,
procurador
do Peru
renuncia
O procurador-geral do
Peru, Pedro Chavarry, disse ter
apresentado sua carta de renúncia em oposição às decisões do
Conselho de Procuradores no
Gabinete do Procurador. O assunto foi debatido na terçafeira (8) em reunião em Lima,
no Peru. Ele conduziu as investigações relativas à Lava Jato
no país.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Reunião ministerial
Na segunda reunião ministerial desde que tomou posse, na
semana passada, o presidente Jair
Bolsonaro ouviu na terça-feira (8)
cada um dos auxiliares sobre os pla-

nos para os primeiros meses de
governo. Os ministros apresentaram, de forma sucinta, um panorama sobre cada área e as ações que
irão implementar a partir de agora.

Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Cotia, na
região metropolitana de São
Paulo, sediará o Força Bruta.
A edição de 2019 do evento
esportivo, que já caiu nas graças do público brasileiro, contará com quatro praticantes do
atletismo de força, três estrangeiros e um brasileiro: a
disputa pelo troféu de homem
mais forte do torneio será entre os atletas de strongman
Marcos Ferrari (BRA), Terry
Hollands (ING), Johnny
Hansson (SUE) e Eric Small
(EUA).
Página 6

OURO
Compra: 141,07
Venda: 169,68

No ano passado, o preço da
cesta básica subiu nas 18 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatísti-

Noite

ca e Estudos Socioeconômicos
(Dieese). A informação foi divulgada na terça-feira (8) pelo
Dieese.
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Returno da
Superliga Masculina
18/19 começa na
próxima sexta-feira
tidas com transmissão. Jogador com melhor aproveitamento no ataque e segundo
melhor bloqueador do primeiro turno, o central do
Fiat/Minas, Flávio, espera
por um bom recomeço de
competição após uma primeira etapa de muito
equilíbrio – o time de
Belo Horizonte (MG) finalizou em oitavo lugar, com
14 pontos (cinco vitórias e
seis derrotas).
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Marcos Ferrari

34º C
21º C

e Licenciamento (SMUL) será
comandada por Fernando Chucre, no lugar de Heloísa Maria
Proença. A SMUL passa a ter
como secretário adjunto, César
Angel Boffa de Azevedo, até
então secretário de Gestão
(SMG).
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Cesta básica subiu em
todas as capitais pesquisadas
pelo Dieese

O ano de 2019 começa nesta semana para a Superliga Cimed masculina de vôlei 2018/
2019. Depois da pausa para as
festas de fim de ano, a competição recomeça na próxima
sexta-feira (11), com a partida
entre Fiat/Minas (MG) e Corinthians-Guarulhos (SP). Outros quatro jogos serão realizados no sábado (12) e mais
um, encerrando a primeira rodada do returno, no domingo
(13). A rodada terá todas as par-

Pietro Fittipaldi testa em
Marrocos pela equipe
Panasonic Jaguar Racing
Foto/Divulgação

Compra: 4,25
Venda:
4,25

A Prefeitura de São Paulo
publicou na terça-feira (08), no
Diário Oficial do Município, a
nomeação de novos secretários
municipais e mudanças de competência de ações e programas
entre as pastas.
A Secretaria de Urbanismo

Força Bruta reúne alguns
dos homens mais fortes
do mundo em Cotia

DÓLAR

EURO

Prefeitura publica nomeação
de novos secretários
municipais

Esporte

Comercial
Compra: 3,71
Venda:
3,71
Turismo
Compra: 3,57
Venda:
3,87

O ministro do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI),
general Augusto Heleno, disse
que o primeiro escalão não tratou sobre detalhes da reforma da
Previdência, mas informou que
o texto continua em estudo. A
tendência, segundo ele, é que o
governo escolha as melhores
formas de fazer com que a mudança legislativa ocorra.
“Continua aquela teoria de
que as idades têm que ser viáveis
para ter possibilidade de [o texto] ser aprovado”, disse.
O encontro durou cerca de
três horas e foi realizado na Sala
de Reuniões do 3º andar do Palácio do Planalto. De acordo com
o general, o grupo deu continuidade ao trabalho feito há cinco
dias, no primeiro encontro ministerial. (Agencia Brasil)
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Em seu primeiro desafio em
2019, o piloto brasileiro Pietro
Fittipaldi participará com a equipe Panasonic Jaguar Racing da
sessão de testes coletivos da
Fórmula E no próximo domingo
(13), em Marrakech (Marrocos).
“Eu estou realmente muito feliz
com a oportunidade que a Panasonic Jaguar Racing me deu de
pilotar seu veículo de Fórmula E
em Marrakech. Tive a oportunidade de participar dos testes no
ano passado.
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Pietro Fittipaldi

ATP divulga lista completa
do Rio Open 2019
Foto/João Pires

Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Ministros apresentam ações
a serem implantadas no
início do governo
Foto/Alan Santos/PR

O ministro das Relações
Exteriores do Peru, Nestor
Popolizio, anunciou que o presidente da Venezuela, Nicolás
Maduro, integrantes do governo e suas famílias estarão proibidos de entrar em território
peruano.
A decisão ocorre às vésperas de Maduro assumir o terceiro mandato presidencial,
cuja reeleição não é reconhecida pelo Peru e mais 14 países da região, inclusive o Brasil.
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Fábricas estimam alta de
11,4% no licenciamento de
veículos novos

Foto/Rodrigo Dod

Peru proíbe
entrada no
país de
Maduro
e integrantes
do governo

Automotores (IPVA) e do material escolar.
De acordo com a pesquisa,
11% dos entrevistados não fizeram planejamento financeiro para pagar tais compromissos neste início de ano. Foram
entrevistadas 804 pessoas de
ambos os sexos e acima de 18
anos, de todas as classes sociais,
em todas as regiões brasileiras. A
margem de erro é de 3,5 pontos
percentuais para um intervalo de
confiança de 95%. Página 3

Fabio Fognini, jogador com mais vitórias no Rio Open,
volta em 2019
A lista completa de jogadores garantidos na chave de simples do Rio Open apresentado
pela Claro foi divulgada na terça-

feira (8) pela ATP. O maior torneio de tênis da América do Sul
terá quatro tenistas do top 20
do ranking mundial. Página 6
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Prefeitura publica nomeação de
novos secretários municipais
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO vem sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo
jornal ”O DIA” (3º mais antigo diário em São Paulo - SP). Na
Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
PR E F E IT U R A
Em campanha pela reeleição 2020, Bruno Covas (PSDB) tirou a Educação de quem fez campanha pró Haddad (PT) e deu pra
João Cury (ex-Secretário SP de França - PSB - candidato ao cargo de Bruno em 2020 que pode ficar com ele caso não vá pro 2º
turno). Quanto a uma ...
P A U L I S T AN A
... Secretaria pro PRB, encorpado no Congresso e ALESP,
leituras de ‘MB’ e ‘MP’ enquanto “Plano de Poder” político (via
IURD e Record tv), via vereador (líder) André Santos (José do
Egito do Século 21). E o ‘dilúvio’ de ontem foram ‘lágrimas’ de
quem não tem ‘visão’ de 2020,
AS S E M B LE IA ( S P )
Quem já causa, antes da posse (mostrengo jurídico em relação aos demais Parlamentos estaduais) em 15 março, é o sobrinho-neto do falecido Marechal Castello Branco (1º Presidente
militar do período 1964 - 1985). Capitão (reserva EB) a própria
Inteligência do PSL paulista.
GOVERNO (SP)
Há um clima de tensão na chegada do agora ex-Ministro (governo Temer - MDB), o ex-governador paulista Aloysio Nunes
(não é fundador do PSDB), pra compor a ala do ex-Ministro
Meirelles (candidato Presidencial e talvez candidato à sucessão
de Doria em 2022).
CONGRESSO
A ‘candidatura’ do atual vice-presidente da Mesa Diretora na
Câmara dos Deputados (trata-se de um deputado muito querido
pelo baixo clero que se contenta com festinhas) não passará de
uma tentativa de permanência do MDB no mesmo cargo. Só falta
combinar com o PRB.
PR E S I D Ê N C I A
General Cruz começa a tirar ‘pregos’ e ‘espinhos’ do ‘calvário’ que todo governo enfrenta (interna e externamente). A estratégia do militar (EB) resgata a ‘Empatia por Inferência’ (comportamentos físicos). Cruz tá pra Imprensa (com alguma isenção real)
um ‘Algodão entre Cristais’.
J U S T I Ç AS
Além de mais um dos ‘pregos’ que o ex-companheiro do 1º
Time do então Presidente Lula (ainda dono do PT) ‘prega’ no ‘caixão’ das condenações e mais tempo de prisão (agora no caso da
‘cacrinha’ de Atibaia - SP, Palocci foi seguido pelo ‘capataz da
obra’. A ‘defesa’ segue fraca.
PA R T I D O S
Conforme esta coluna de política antecipou (inclusive no
Twitter - 31 outubro 2018), o meio paulista e meio cearense Ciro
Gomes pode vir a fazer jus ao texto, em especial num momento
em que o Ceará (do governador reeleito via PT) sofre ataques
dos ‘partidos’ do Crime Organizado : ...
POLÍTICOS
... E se @jairbolsonaro , num gesto de grandeza, em relação a
história política do @cirogomes (que diz ter sido traído pelo PT
(ainda do Lula), fizer dele a ponte legítima com #Oposições ,
coisa que o PDT_nacional (ainda alinhado ao PTBrasil do Lulismo) não faz desde a morte do Brizolismo ?
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO foi se tornando referência na imprensa. Está dirigente
na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu
Medalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e Colar
de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa de São Paulo).
_________________________________
EMAIL cesar@cesarneto.com
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Bôas. Na Secretaria de Habitação (SH) assume Aloísio Pinheiro. A pasta da Habitação era chefiada por Fernando Chucre.
Affonso Emílio Massot deixa a Secretaria de Relações Internacionais (SMRI), que terá
como titular Luiz Alvaro Salles
Aguiar de Menezes.
A Secretaria de Educação
passa a ter como titular João
Cury em substituição a Alexandre Schneider.
O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, agradeceu pessoalmente o trabalho e a dedicação
de todos os secretários que dei-

xaram suas pastas e disse hoje,
em entrevista coletiva, que as
mudanças de cargos de confiança são normais dentro da administração e prerrogativa de seus
gestores.
Competências
A Prefeitura também efetivou mudanças de competência
de programas e projetos entre
secretarias. A fiscalização de
feiras e mercados, até então responsabilidade da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(SMDE), passa a ser atribuição
da Secretaria das Subprefeituras

(SMSUB).
O Plano de Metas deixa Gestão, sendo transferido para Secretaria de Governo (SGM), que
também passa a cuidar do programa Governo Aberto, que era
de responsabilidade de Relações
Internacionais.
O Patrimônio Municipal,
que era atribuição da Gestão, ficará com a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento.
O Licenciamento de Eventos, competência da Secretaria
de Urbanismo e Licenciamento,
passa a ser responsabilidade da
Secretaria das Subprefeituras.

Educação convoca mais 139 diretores
e 126 supervisores escolares para atuar
na rede municipal
A Secretaria Municipal de
Educação (SME) está convocando mais 139 aprovados no
concurso de acesso para diretor de escola e 126 para supervisores escolares, que vão
atuar na rede municipal de São
Paulo. Somando mais profissionais aos já cerca de 13 mil
que foram chamados nos últimos dois anos. Este é o maior

número de professores nomeados nos últimos 15 anos.
Os candidatos convocados
devem fazer a escolha de vagas no dia 22 de janeiro e serão nomeados no dia 29, do
mesmo mês, conforme comunicado publicado nesta terçafeira, 8 de janeiro, no Diário
Oficial.
Os novos diretores de es-

cola passam a compor a Classe dos Gestores Educacionais
e devem atuar na gestão de
Centros de Educação Infantil
(CEI), Escolas Municipais de
Educação Infantil (EMEI), Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEF), Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM) ou
Escolas Municipais de Educa-

ção Bilíngue para Surdos
(EMEBS).
Os novos supervisores atuam em uma das 13 Diretorias
Regionais de Educação com a
tarefa de orientar, acompanhar
e avaliar a implementação das
diretrizes da política educacional do sistema municipal nas
unidades da rede pública, conveniada e privada.

Prefeitura retoma edital de concessão
do Ibirapuera e mais cinco parques
O novo edital de licitação
para a concessão do primeiro
lote de parques, que inclui
o Ibirapuera e mais cinco em
outras regiões da cidade (Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente
Brigadeiro Faria Lima, Lajeado
e Jardim Felicidade) foi publicado hoje pela Prefeitura de São
Paulo no Diário Oficial do Município.
As principais alterações em
relação à primeira versão dizem
respeito às obrigações que o
concessionário terá nos parques
da periferia. A principal delas é
o comprometimento em realizar
investimentos, já que a implantação de equipamentos esportivos, playground, pistas de caminhada, iluminação, mobiliário,
entre outros, passa a ser obrigatória. O valor previsto de investimentos nos parques será de R$
167 milhões.
A Secretaria de Governo
estima que o pacote de concessão dos seis parques representará uma redução das despesas na
ordem de R$ 1,086 bilhão. O
secretário, Mauro Ricardo Costa, avalia como positivas as modificações no edital de concessão: “O documento foi revisado
e aprimorado, ficando mais claro para a população, o concessionário e a Prefeitura, quais serão as contrapartidas de investimentos do vencedor nos cinco
parques da região periférica.
Também aperfeiçoamos os instrumentos para acompanhar e
fiscalizar os investimentos”,
afirmou. A Prefeitura também
irá receber cerca de R$ 85 milhões como pagamento de outorgas fixa e variável dos vencedo-

Foto/Marcelo Camargo/ABr
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A Prefeitura de São Paulo
publicou na terça-feira (08), no
Diário Oficial do Município, a
nomeação de novos secretários
municipais e mudanças de competência de ações e programas
entre as pastas.
A Secretaria de Urbanismo e
Licenciamento (SMUL) será
comandada por Fernando Chucre, no lugar de Heloísa Maria
Proença. A SMUL passa a ter
como secretário adjunto, César
Angel Boffa de Azevedo, até então secretário de Gestão (SMG).
A pasta de Gestão agora terá
como titular Malde Maria Vilas

Parque do Ibirapuera
res da licitação.
Para o secretário adjunto
de Desestatização e Parcerias,
Rogério Ceron, o período de
suspensão foi importante para
o amadurecimento do projeto. “Enquanto o edital estava
suspenso, foi possível avaliar todos os pontos colocados
e questionados. Vale destacar
que o sistema de mensuração de
desempenho das concessões nos
parques da periferia também foi
repensado, o que garantirá que o
cuidado desses espaços seja também uma prioridade da concessionária”, afirma.
Na opinião do chefe de gabinete da Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente, Rodrigo Ravena, o modelo de avaliação,
com responsabilidade do concessionário em cada parque, servirá como modelo para as demais concessões.
Está previsto um período de
transição para o concessionário
assumir totalmente a administração dos seis parques. Os
parques Lajeado e Tenente Faria

Lima serão assumidos imediatamente após a assinatura do contrato. Os parques Eucaliptos
e Ibirapuera, a partir do sétimo
mês; já os equipamentos Jacintho Alberto e Jardim Felicidade,
no décimo terceiro mês da concessão. Esse prazo é necessário
para o equilíbrio financeiro da concessão e permitirá uma transição
gradual dos serviços e operações.
A modalidade de licitação
continua como uma concorrência internacional, sendo declarado como vencedor quem oferecer o maior valor de outorga fixa
a partir de R$ 2,1 milhões. O
concessionário vencedor também fica obrigado a manter o
acesso das áreas verdes livre e
gratuito durante os 35 anos de
concessão.
Próximos passos
Após a publicação do Edital,
que ficará aberto ao mercado por
60 dias, haverá a licitação, com
o recebimento das propostas e
abertura dos envelopes. Na sequência, haverá a análise e entre-

ga de todos os documentos e
homologado o vencedor. A estimativa é que o contrato de concessão do primeiro lote de parques seja assinado até maio de
2019.
Sobre o Edital
Tipo de contrato: Concessão
de serviços
Objeto: Concessão para a
prestação dos serviços, gestão,
operação e manutenção
dos Parques Ibirapuera, Jacintho
Alberto, Eucaliptos, Tenente
Brigadeiro
Faria
Lima, Lajeado e Jardim Felicidade, precedida de obras e serviços de engenharia.
Modalidade
de
licitação: Concorrência Internacional
Critério de julgamento: maior oferta pela outorga fixa única
(Oferta mínima: R$ 2,1 milhões).
Período de transição:
- Mês zero: Lajeado
e Tenente Brigadeiro Faria Lima
- 7º mês: Eucaliptos e
Ibirapuera (no caso do Ibirapuera, o concessionário acompanhará a operação do equipamento pela SVMA durante os
seis primeiros meses da assinatura do contrato. Depois, a
SVMA acompanha a operação
do concessionário por mais dois
meses).
13º
mês: Jacintho
Alberto e Jardim Felicidade
Para mais informações acesse:
h
t
t
p
:
/
/
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desestatizacao/

Contratos assinados garantem
material para 2,6 milhões de alunos
Na terça-feira (8), o secretário de Estado da Educação,
Rossieli Soares, e o presidente
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Leandro Damy, assinaram os contratos que garantem a compra e
distribuição do material escolar
na rede estadual em 2019. Vale
destacar que o acordo prevê a
entrega dos kits para 2,6 milhões de alunos matriculados na
região metropolitana e interior.
O valor dos acordos é de R$
86 milhões e a volta às aulas está
marcada para 1º de fevereiro. Os
contratos para a aquisição dos

itens são sempre realizados no
semestre anterior. No entanto, a
gestão passada não firmou o convênio e deixou a maior parte dos
estudantes dos ensinos Fundamental (Anos Iniciais e Finais)
e Médio sem o kit escolar.
Até o momento, apenas crianças e jovens da capital (cerca
de 965 mil alunos) estavam com
o material assegurado. “Ter mais
de 70% dos estudantes sem o
material escolar no início do ano
letivo é extremamente prejudicial. Professor em sala de aula e
material escolar para os estudantes são questões básicas para um

bom começo. Por isso, agilizamos o processo e, em uma semana, foi possível firmar os contratos”, enfatiza o secretário
Rossieli Soares.
Kits
Pela regra, as empresas têm
até 150 dias para fazer a entrega. A gestão da secretaria negociou com as contratadas para que
o envio seja antecipado, de
modo a reduzir o impacto aos
alunos. A projeção é de que a
entrega comece neste mês para
a capital e no início de fevereiro para os demais municípios.

Os kits escolares são destinados a todos os estudantes matriculados na rede estadual de
São Paulo, de acordo com a faixa etária e a etapa de ensino. Para
o Ensino Fundamental I (Anos
Iniciais), a caixa é composta por
31 itens incluindo, além de caderno brochura e de desenho, giz
de cera e tinta guache.
Para o Ensino Fundamental
II (Anos Finais), integram o kit
30 itens. Já o material do Ensino Médio contém três cadernos
universitários e nove canetas
esferográficas, entre outros 13
objetos.
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Brasileiro não consegue pagar gastos
de início do ano com o que ganha
Apenas 9% dos brasileiros
dizem que têm condições de pagar as despesas sazonais do início do ano com o próprio rendimento, mostra levantamento feito pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil). O levantamento considera despesas
como o pagamento dos impostos Predial e Territorial Urbano
(IPTU) e sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) e
do material escolar.
De acordo com a pesquisa,
11% dos entrevistados não fizeram planejamento financeiro
para pagar tais compromissos
neste início de ano. Foram en-

trevistadas 804 pessoas de ambos os sexos e acima de 18 anos,
de todas as classes sociais, em
todas as regiões brasileiras. A
margem de erro é de 3,5 pontos
percentuais para um intervalo de
confiança de 95%.
Cresceu, por outro lado, o
percentual de consumidores
(21%, em 2017, para 31% em
2018) que juntaram dinheiro ao
longo do ano passado para arcar
com essas despesas típicas deste período. Um terço dos entrevistados disse ter guardado ao
menos uma parte do13º salário
para cobrir esses gastos, enquanto 24% abriram mão das compras de natal para economizar.
O levantamento aponta ain-

da que 19% fizeram algum bico
ou trabalho extra para aumentar
a renda e honrar esses compromissos.
Simulação
Para saber a melhor forma de
pagar os impostos do início do
ano, à vista com desconto ou
parcelado, a CNDL e o SPC fizeram uma simulação. As entidades destacam que, para saber
o que é mais vantajoso, é preciso avaliar se o desconto oferecido é maior do que o valor que
esse dinheiro renderia caso estivesse em alguma aplicação financeira de fácil resgate. Cada
estado e município têm regras
próprias.

A simulação mostra que, no
caso do IPVA, em estados como
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde o imposto pode
ser dividido em até três pagamentos, a quitação à vista tende
a ser mais vantajosa. O desconto oferecido é de 3%.
Considerando um valor hipotético de R$ 1.200, o desconto resultaria em um abatimento
de R$ 36 se fosse pago de uma
única vez. Se a escolha fosse investir o valor do IPVA e sacar as
parcelas a cada vencimento, o
rendimento final seria de R$ 6,
considerando uma aplicação
com juros de 0,5% ao mês, equivalente a investimentos de renda fixa. (Agencia Brasil)

BNDES dará apoio técnico a
privatizações, diz Joaquim Levy
O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, disse na terça-feira (8) que o banco tem um papel
a cumprir dando apoio técnico
às privatizações que forem propostas pelo Governo Federal e
por governos estaduais. “Vamos
ser parceiros. Obviamente a direção vai ser dada pelo secretário [de desestatização e desinvestimentos] Salim Mattar. Mas
vamos ser parce iros e proporcionando exatamente o apoio
técnico e o que for necessário
para fazer acontecerem essas
privatizações”, disse Levy, em
coletiva de imprensa depois da
cerimônia de transmissão de
cargo na sede do banco, no
Rio de Janeiro.
Levy afirmou que há um potencial de criação de eficiência
que pode ser obtido com as desestatizações. “Vai ser nesse sentido que vamos trabalhar jun-

tos”.
Em relação aos estados, o
banco vai cumprir o mesmo papel, quando esse for o direcionamento dos governos estaduais. Levy afirmou que cada caso
é um caso, mas disse que há boas
experiências na área de saneamento. Na visão dele, esse é um
modelo que pode ser valioso
para estados que estão diante de
desafios fiscais.
“Para muitos estados, a desestatização pode ajudar a não só
gerar um valor imediato, mas
também reduzir perdas e ineficiências que se arrastam por
muitos anos”.
Agências reguladoras
O economista ponderou que
o bom funcionamento do setor
privado na infraestrutura depende de ter agências reguladoras
para “acompanhar e garantir a
boa entrega de serviços e que, em
alguns casos, possa até substituir

o concessionário”.
“A experiência no Brasil é
boa. Agora, é óbvio que depende
de criar um ambiente adequado
para a empresa privada ser bem
regulada e bem supervisionada e,
quando necessário, ser substituída, e em muitos casos dando
garantia aos investidores de que
esse processo vai se dar de maneira transparente, previsível e
com capacidade de os financiadores poderem tomar ações preventivas e corretivas se necessário”.
Eletrobras
Em relação à proposta de
privatização da Eletrobras, Levy
afirmou que o processo continua em discussão. “Há um interesse do governo e vamos continuar apoiando a politica que se
fixar no horizonte”.
O presidente do banco também falou sobre a necessidade
de deixar os dados do banco

mais acessíveis à população e
afirmou que é preciso
“ter clareza em relação ao passado”. Esse trabalho, segundo
ele, passa muitas vezes por organizar melhor os dados que já
existem, de modo que possam
ser mais bem compreendidos.
“A gente não vai ficar só
olhando para o passado, mas
também precisamos ter clareza
em relação ao passado. Na verdade, uma caixa preta é preta
enquanto você não decripta o que
está ali dentro. Em geral, se abre
a caixa-preta quando se teve um
acidente, um desastre, e vai tentar se descobrir o que aconteceu.
Nesse sentido, há registros e se
pode descobrir exatamente o
que aconteceu”, disse ele. “A
gente quer que sirva de base para
continuar desenvolvendo boas
regras de governança. É um tema
que certamente a gente vai se
dedicar e desenvolver”. (Agencia Brasil)

Fábricas estimam alta de 11,4% no
licenciamento de veículos novos
A Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) espera que as
vendas de veículos novos em
todo o país cresçam 11,4% em
2019, com o licenciamento de
mais de 2,860 milhões de unidades.
A expectativa é de que a produção também cresça até o fim
deste ano, com aumento de 9%
em relação ao ano passado.
Quanto às exportações, no entanto, a estimativa é de queda de
6,2% em comparação a 2018,
disse na terça-feira(8) Antonio
Megale, presidente da entidade.
“Acreditamos que as reformas irão acontecer, principalmente a da Previdência, qualquer
que seja essa reforma, mais ou
menos profunda. Acreditamos
também que a inflação continuará controlada e que os juros

continuarão baixos. Nós temos
uma situação boa de crédito, já
que o nível de inadimplência está
muito baixo, o mais baixo dos
últimos anos. Com isso, os bancos estão mais dispostos a emprestar dinheiro. E estamos
apostando no crescimento do
PIB [Produto Interno Bruto] entre 2,5% e 3%”, disse.
Balanço
Em 2018, a produção de veículos no país cresceu 6,7% na
comparação com 2017. Entre
janeiro e dezembro do ano passado, 2.880.000 de veículos foram produzidos no país, enquanto em 2017 foram fabricados
2.699.000.
“É um número razoável. Infelizmente, não chegamos aos 3
milhões [de unidades produzidas], que é o que a gente gosta-

ria. E não chegamos aos 3 milhões porque justamente não
conseguimos exportar mais para
nosso principal parceiro [a Argentina]”, afirmou Megale.
Entre janeiro e dezembro de
2018, 2.566.000 de veículos
[o que engloba veículos leves,
caminhões e ônibus] foram
licenciados no país, segundo
dados do Registro Nacional
d e Ve í c u l o s Automotores
(Renavam) e Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), aumento de 14,6% em
comparação a 2017.
É o terceiro ano consecutivo de crescimento na produção
e no mercado, que vinha apresentando queda desde 2012.
“Foi um número positivo,
acima de nossas expectativas. A
gente estava prevendo um crescimento de 13,7% e o total su-

perou, o que foi muito positivo”,
disse a Anfavea.
Considerando-se apenas o
licenciamento de veículos novos
nacionais, 2.255.926 veículos
foram licenciados no país com
aumento de 13% em comparação a 2017.
Quanto às exportações, houve queda de 17,9% em 2018,
com 629.175 unidades exportadas. “Infelizmente, nosso principal mercado, que é a Argentina,
está tendo algumas dificuldades
e teve uma retração importante,
principalmente no segundo semestre. Com isso, exportamos
menos”, finalizou.
Em relação aos empregos, o
total de pessoas empregadas no
setor caiu 0,6% em dezembro na
comparação com novembro e de
1,7% em relação a dezembro do
ano passado. (Agencia Brasil)

Governo estuda privatizar ou
Petrobras
liquidar 100 estatais, diz ministro reduz preço
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, antecipou na terça -feira (8), antes
de participar da segunda reunião
ministerial, no Palácio do Planalto, que há projeções para privatizar ou liquidar cerca de 100 estatais, incluindo subsidiárias do
Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Petrobras, entre outras. A meta é reduzir gastos e levantar recursos.
Segundo o ministro, as privatizações podem ocorrer nos
próximos meses. Ele não detalhou os planos de desestatização, mas afirmou que serão seguidos os critérios funcionais.
“É possível colocar em prática se você pensar que há muitas subsidiárias. Obviamente, a
gente está falando não só de privatizações, mas também de liquidação de empresas que não
fazem mais sentido. As liquidações vão desonerar o orçamento e vai sobrando dinheiro para
investir em outras prioridades.”
Parcerias - Tarcísio Freitas

disse, ainda, que reforçará as
negociações com a iniciativa
privada para buscar incentivos
aos investimentos em infraestrutura no país e priorizar outros
gastos com recursos públicos.
Ele afirmou que a equipe já
“sabe o que fazer”. “Não há mais
recurso fiscal. Para prover infraestrutura, vamos ter que contar
muito com a iniciativa privada,
por isso, nosso foco nas concessões, nas parcerias publico-privadas”, explicou.
“Vamos pegar projetos que
são de iniciativa de parlamentares que vão contribuir para a melhoria do ambiente de negócios
e segurança jurídica”, disse.
Na mira de sua equipe, estão
propostas já em tramitação que
tratam de licenciamento ambiental, o papel das agências reguladores e a atualização do marco
de desapropriações que atualmente segue o modelo de 1941.
Para o ministro, o país precisa
desenvolver bons projetos para
atrair investimentos estrangeiros com estoque de capital.
“A gente tem que mostrar

que nossos projetos são bons,
que vão dar boa taxa de retorno
e estão endereçando corretamente os riscos. Há que se afastar o risco de insolvência do país,
portanto, a questão fiscal e a reforma da Previdência são muito
importantes”, reiterou.
Rodovias - De acordo com
o ministro da Infraestrutura, há
planos definidos para ferrovias e
setor portuário e metas para recuperação da malha rodoviária.
Ele lembrou que a construção e manutenção da infraestrutura viária tem um alto custo e
disse que parte dessa responsabilidade pode ser passada para o
setor privado se houver compatibilidade comercial.
“Tenho que pegar todos os
trechos passíveis de exploração
pela iniciativa privada. Isso vai
fazer com que, na área da concessão, a gente disponibilize para a
iniciativa privada quase 9 mil quilômetros de rodovias”, disse.
Segundo ele, desse total, 5,6
mil quilômetros seriam novas
concessões. (Agencia Brasil)

da gasolina
em 1,38%
nas
refinarias

A Petrobras anunciou na terça-feira(8) uma redução de
1,38% no preço da gasolina vendida em suas refinarias. O litro
do combustível passará a ser
comercializado a R$ 1,4337 a
partir desta quarta-feira (9), dois
centavos a menos do que o preço praticado na terça-feira (R$
1,4537).
Essa é a terceira queda consecutiva do preço do combustível, que começou o ano sendo
vendido a R$ 1,5087 por litro.
Desde o dia 1º, a gasolina acumula queda de 4,97% no preço
nas refinarias da estatal.
O preço do diesel foi mantido em R$ 1,8545, o mesmo valor desde 1º de janeiro. (Agencia Brasil)

Peru proíbe entrada
no país de Maduro
e integrantes
do governo
O ministro das Relações Exteriores do Peru, Nestor Popolizio, anunciou que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro,
integrantes do governo e suas famílias estarão proibidos de entrar em território peruano.
A decisão ocorre às vésperas de Maduro assumir o terceiro
mandato presidencial, cuja reeleição não é reconhecida pelo Peru
e mais 14 países da região, inclusive o Brasil.
A medida, segundo o chanceler, faz parte dos acordos adotados pelos países membros do Grupo Lima, do qual participa o
Brasil, como forma de exercer pressão internacional para condenar a crise democrática e humanitária na Venezuela.
“O [governo do] Peru vai enviar uma comunicação para o superintendente de imigração com uma lista de todos os nomes
ligados ao regime Maduro, incluindo membros da família, informando que não podem entrar no país”, disse Nestor Popolizio.
O chanceler lembrou que, no caso da Venezuela, não é necessário um visto para entrar no território peruano, mas o governo
peruano tem a prerrogativa de impor restrições de natureza migratória.
“O que queremos é exercer pressão direta sobre o regime de
Maduro, sobre o governo principal para permitir que eles voltem
à democracia”, disse o ministro.
Acrescentou esse tipo de medida gera o isolamento do governo de Maduro, “cujas decisões antidemocráticas causaram uma
crise interna naquele país”.
Popolizio observou que o Grupo Lima não reconhece o novo
mandato presidencial de Maduro, que começará em 10 de janeiro, e confirmou que o Peru não comparecerá à cerimônia de posse. (Agencia Brasil)

Após conduzir
investigações da Lava
Jato, procurador do
Peru renuncia
O procurador-geral do Peru, Pedro Chavarry, disse ter apresentado sua carta de renúncia em oposição às decisões do Conselho de Procuradores no Gabinete do Procurador. O assunto
foi debatido na terça-feira (8) em reunião em Lima, no Peru.
Ele conduziu as investigações relativas à Lava Jato no país.
“Por respeito à instituição, amar a Deus e minha família, irei
apresentar a minha carta de renúncia ao cargo de procurador-geral”, disse Chavarry, na sua conta pessoal no Twitter.
Segundo ele, a decisão foi tomada “em prol da independência
do Ministério Público”.
Conforme a Andina, agência oficial de notícias do Peru, a
decisão de Chavarry foi bem recebida pelos integrantes de diversos setores da sociedade que estão envolvidos nas investigações.
De acordo com informações de jornais peruanos, Chavarry é
suspeito de envolvimento com o ex-integrante da Suprema Corte, César Hinostroza, investigado no esquema de corrupção da
Lava Jato no país.
No Peru, o parlamento discute a proposta do presidente da
República, Martín Vizcarra, de declarar emergência do Ministério Público, autorizando-o a afastar desde o procurador-geral até
a Junta de Promotores Supremos. (Agencia Brasil)

Produção de veículos
cresce 6,7% em 2018,
diz Anfavea
A produção de veículos no
país cresceu 6,7% em 2018 na
comparação com o ano anterior. O dado foi divulgado na terça-feira, (8) pela Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
De janeiro a dezembro do
ano passado, o país produziu
2,880 milhões de veículos e, em
2017, 2,699 de unidades.
Considerando apenas o
mês de dezembro, a produção
de veículos atingiu 177,7 mil
unidades, com queda de
27,4% na comparação com
novembro. Em relação a de-

zembro de 2017, a produção
caiu 16,8%.
Licenciamento
No período de janeiro a dezembro do ano passado, foram
licenciados no país 2,566 milhões de veículos – o que engloba veículos leves, caminhões e
ônibus –, com aumento de
14,6% em comparação a 2017.
Em dezembro foram emplacados 234,5 mil veículos, com
1,6% de aumento em relação a
novembro e de 10,3% em comparação com dezembro do ano
passado. (Agencia Brasil)

GAIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
FATO RELEVANTE
Ref. Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 93ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
GAIA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar,
conjunto 81, sala 01, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-051; na Capital do Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Securitizadora”), na qualidade de emissora da 93ª Série da 4ª Emissão
de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Securitização”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº
358/02, com as alterações nos termos das instruções CVM nº 369/02, 449/07, 547/14, 552/14 e 568/15, vem
divulgar, a quem possa interessar, o quanto segue. 1. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas, quando não
deﬁnidos no presente Fato Relevante, possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização da
Emissão, conforme aditado (“Termo de Securitização”); 2. Na data de 26 de dezembro de 2018, a Devedora
encaminhou comunicado para a Securitizadora manifestando o seu interesse na realização de Pagamento
Antecipado, evento previsto nos termos da Cláusula Sexta - Liquidação Antecipada, Amortização Extraordinária e
Resgate dos CRI do Termo de Securitização. Insta salientar que ao enviar o comunicado a Devedora observou o
prazo indicado na referida Cláusula Sexta, item 6.1, subitem 6.1.1 do Termo de Securitização. 3. Deste modo, a
Securitizadora procederá para a amortização extraordinária da totalidade dos CRI no prazo de até 1 dia útil contado
da data em que forem compensados os valores relativos aos Créditos Imobiliários, isto até, a partir da data em que
houver a compensação ﬁnanceira na conta corrente do patrimônio separado da Emissão dos valores transferidos
pela Devedora para a correspondente amortização. 4. A Securitizadora repassará aos Titulares dos CRI, respeitando
a Ordem de Pagamentos, todos os valores relativos a amortização extraordinária, prêmios, multas e outros
acréscimos que vierem a ser pagos em decorrência da antecipação dos Créditos Imobiliários, observando para isso
o Termo de Securitização e também o quanto previsto nas CCBs. 5. A Securitizadora ressalta que os eventos ora
anunciados foram devidamente previstos no Termo de Securitização e que não se trata de implemento de Eventos
de Vencimento Antecipado. O presente comunicado é realizado para reportar os eventos ora indicados. A
Securitizadora seguirá adotando as medidas que entende cabíveis, na forma autorizada no Termo de Securitização,
sempre visando a proteção dos interesses dos Titulares de CRI em relação ao disposto no presente Fato Relevante.
São Paulo 08 de janeiro de 2019.
GAIA SECURITIZADORA S.A.
Lucas Drummond Alves CPF: 070.219.596-05, RG:MG-11.900.577
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Bolsonaro: autoridades devem ser
cobradas para melhorias na segurança
Depois da reunião ministerial, na manhã de terça-feira (8),
o presidente Jair Bolsonaro
usou sua conta no Twitter para
cobrar maior envolvimento de
autoridades de todos os níveis
com questões relacionadas à segurança pública. Segundo ele,

O Produto Interno Bruto (PIB) do Agronegócio de São Paulo, calculado pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, apresentou queda de 4,9% na renda
anual de 2018, com base em dados disponíveis até julho/18. Foram verificados recuos tanto no ramo agrícola quanto no pecuário, com destaque para o segmento primário do agronegócio. O
segmento de insumos foi o único do agronegócio a apresentar
crescimento no período de análise, com alta de 4,1% (até julho/
18). Destaca-se o aumento verificado no ramo pecuário (9,1%),
puxado pela significativa alta nos preços na atividade de medicamentos para animais. Para insumos do ramo agrícola, destacaram-se os crescimentos em fertilizantes e defensivos, e também
dos preços dos combustíveis. O segmento primário agrícola teve
baixa de 14,1% no estado paulista, tendo como influência a queda de atividades agrícolas importantes, como cana-de-açúcar e
laranja. (Cepea)

Mulher e filhas de
Queiroz não
comparecem ao
Ministério Público
As filhas e a mulher do expolicial militar e ex-assessor
parlamentar Fabrício Queiroz
não compareceram ao Ministério Público Estadual do Rio de
Janeiro (MPRJ) na terça-feira (8), pois se encontram em
São Paulo, acompanhando a recuperação dele. Queiroz informou ao MP que foi submetido a
uma cirurgia para retirada de um
tumor maligno no intestino.
A informação foi prestada
pela defesa de Queiroz ao
MPRJ, segundo nota distribuída
à imprensa pelo órgão.
“O Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro informa que os depoimentos de Nathália Melo de Queiroz e Evelyn Melo de Queiroz, filhas de
Fabrício Queiroz, e de sua companheira Márcia Oliveira de
Aguiar,
não
ocorreram
nesta terça-feira”, diz a nota oficial do MPRJ.
Em seguida, o documento
acrescenta que: “De acordo com
a defesa, ‘todas mudaram-se
temporariamente para cidade de
São Paulo onde devem permanecer por tempo indeterminado e
até o final do tratamento médico e quimioterápico necessários, uma vez que, como é cediço,
seu estado de saúde demandará
total apoio familiar’”.

Cirurgia
No último dia 1º, Queiroz se
submeteu a uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São
Paulo. Segundo a instituição, ele
teve alta no começo da tarde
de terça-feira. O ex-assessor
estava hospitalizado desde o
dia 30 de dezembro.
O nome de Fabrício Queiroz
consta em um relatório do Conselho de Controle de Atividades
Financeira (Coaf) que aponta
uma movimentação atípica de
R$ 1,2 milhão em uma conta em
nome do ex-assessor. O relatório
integrou a investigação da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que prendeu deputados estaduais no início de novembro.
O relatório também identificou um depósito de Queiroz no
valor de R$ 24 mil na conta bancária da primeira-dama Michelle Bolsonaro. O presidente Jair
Bolsonaro afirmou que o valor
se referia a um empréstimo feito a Queiroz.
Queiroz trabalhou no gabinete do deputado estadual Flávio
Bolsonaro (PSL), senador eleito pelo Rio de Janeiro. O parlamentar disse que somente Queiroz pode se pronunciar sobre as
transferências bancárias. (Agencia Brasil)

Produção industrial
cresce 0,1%, diz IBGE
A produção industrial brasileira cresceu 0,1% no país de
outubro para novembro, segundo dados da Pesquisa Industrial
Mensal divulgados na terça-feira (8) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), no Rio de Janeiro. A
alta, ainda que pequena, interrompeu quatro meses seguidos
de quedas, período em que acumulou uma perda de 2,8%.
Em relação a novembro de
2018, no entanto, a produção industrial teve queda de 0,9%. Na
média móvel trimestral, também
foi observado recuo (-0,6%).
A indústria acumula altas de
1,5% nos 11 primeiros meses
do ano de 2018 e 1,8% no período de 12 meses.
Na comparação de novembro
com outubro, foram observadas quedas de 2,7% nos bens de capital (máquinas e equipamentos) e de 3,4%
nos bens de consumo duráveis.
Já os bens intermediários
(insumos industrializados usados no setor produtivo) tiveram
alta de 0,7% no período. Os
bens de consumo semi e não
duráveis não tiveram variação no
volume produzido.
Alimentos
Apenas dez dos 26 ramos in-

dustriais tiveram crescimento
de outubro para novembro, com
destaque para os alimentos, que
avançaram 5,9%, produtos farmoquímicos e farmacêuticos
(7,1%) e coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (0,5%).
Entre os 16 ramos industriais em queda, os maiores recuos foram observados nos veículos automotores e carrocerias (4,2%), máquinas e equipamentos (-3,2%), produtos diversos
(-13,3%), outros produtos químicos (-2,0%) e indústrias extrativas (-0,6%).
“Mesmo com esse resultado
positivo, o que chama atenção é
que há uma predominância de
taxas negativas quando a gente observa as atividades. Somente dez das 26 atividades
assinalam resultados positivos, o que dá uma ideia de
que muito desse crescimento observado tem uma relação com alguns poucos setores. O que dá um entendimento de que esse momento
recente do setor industrial é
bem caracterizado por uma
menor intensidade em seu
ritmo produtivo”, disse o
pesquisador do IBGE André
Macedo. (Agencia Brasil)

gurança no país. “Agir em conjunto sem jogo de empurra é um
grande passo para dar a resposta
que os brasileiros tanto pedem”,
destacou.
O governo federal enviou há
dois dias tropas para reforçar a
segurança no estado do Ceará, a

pedido do governador Camilo
Santana. No total, 406 agentes e
96 viaturas estão reforçando as
ações de segurança no estado.
Outras unidades da federação,
como o Pará, também pediram
reforço das tropas federais.
(Agencia Brasil)

Toffoli analisa recurso contra votação
aberta à presidência do Senado
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, pode decidir nesta
semana o recurso do SD e do
MDB contra a decisão que impediu a realização de votação
secreta para a eleição da nova
Mesa Diretora do Senado, prevista para 1º de fevereiro. Toffoli
está responsável pelas decisões
urgentes da Corte no período do
recesso dos ministros.
No dia 19 de dezembro, antes do início do recesso, o ministro Marco Aurélio aceitou um
mandado de segurança protocolado pelo senador Lasier Martins (PSD-RS) e determinou que
a votação seja feita de forma
aberta. Assim, os votos dos parlamentares nos integrantes da
mesa, entre eles o novo presidente da Casa, poderiam ser conhecidos pelos eleitores.
A votação secreta está pre-
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presidente, governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, vereadores e o poder Judiciário têm que ser cobrados
para melhorias no setor.
Para Bolsonaro, o trabalho
em conjunto é o caminho para
solucionar os problemas de se-

Congresso Nacional
vista no Regimento Interno do
Senado, no entanto, Marco Aurélio entendeu que a regra é inconstitucional. “O princípio da
publicidade das deliberações do
Senado é a regra, correndo as

exceções à conta de situações
excepcionais, taxativamente especificadas no texto constitucional”, escreveu o ministro.
Ao STF, os partidos alegaram que a liminar do ministro

fere o princípio constitucional
da separação dos poderes. “A
forma pela qual os senadores
elegem a sua Mesa Diretoria –
se voto aberto, fechado ou por
aclamação –, é um tema de preocupação dos senadores, e apenas dos senadores. Assim como
os ministros do STF devem escolher soberanamente a forma
de eleição de seus cargos diretores”, sustentam os partidos.
Em outro mandado de segurança que chegou na terça-feira,
(8) ao Supremo, o deputado federal eleito Kim Kataguiri (DEMSP) entrou com um mandado de
segurança preventivo para que seja
votação aberta para escolha do
presidente da Câmara. O parlamentar sustenta que a publicidade dos
atos administrativos é garantida
pela Constituição. Não há prazo
para que o caso seja analisado.
(Agencia Brasil)

Polícia já prendeu 168 suspeitos
de ataques no Ceará
O governador do Ceará,
Camilo Santana (PT), informou, no final da manhã
de terça-feira (8), que as forças de segurança do estado já
efetuaram a prisão de 168 pessoas suspeitas de envolvimento em ataques criminosos dos
últimos dias. As ocorrências
foram registradas em mais de
40 municípios cearenses, incluindo a região metropolitana de Fortaleza.

Do total de presos, 20 foram capturados nas últimas horas, destacou o governador. Camilo Santana afirmou que o
policiamento foi reforçado e
mais prisões deverão ocorrer
a qualquer momento.
“Estamos reforçando ainda
mais o policiamento na capital
e também no interior, com o
apoio de tropas federais e estados parceiros. Já determinei à
cúpula da segurança que empre-

gue todos os esforços necessários”, publicou o governador
em sua página no Facebook.
Camilo Santana também informou que lideranças criminosas presas no estado estão
sendo identificadas e transferidas para presídios federais.
Ao todo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibiliza 60 vagas para detentos
do estado nas prisões de segurança máxima administradas

pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen). “Não
haverá tolerância com o crime”, concluiu.
A madrugada de segundafeira (7) foi o sexto dia consecutivo de violência no estado. Pelo menos quatro veículos foram queimados Na região
metropolitana de Fortaleza,
onde também foi registrado um
ataque à bomba sobre uma ponte. (Agencia Brasil)

Cesta básica subiu em todas as
capitais pesquisadas pelo Dieese
No ano passado, o preço da
cesta básica subiu nas 18 capitais
pesquisadas pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A informação foi divulgada
na terça-feira (8) pelo Dieese.
De acordo com a instituição,
entre dezembro de 2017 e dezembro do ano passado, as maiores altas ocorreram em Campo Grande (15,46%), Brasília
(14,76%) e Belo Horizonte
(13,03%) e as menores, em Recife (2,53%) e Natal (3,09%).
Os preços que mais subiram
nesse período foram os do leite
integral, tomate, pão francês, da
carne bovina de primeira, do ar-

roz agulhinha e da batata. As maiores quedas foram registradas
no café em pó e no açúcar.
Dezembro
Considerando apenas o mês
de dezembro, o valor da cesta
básica aumentou em 15 das 18
capitais pesquisadas pelo Dieese. Os preços subiram mais em
Goiânia (5,65%), Salvador
(4,13%) e Natal (2,77%). Houve queda de preço em Fortaleza
(-3,48%), Vitória (-1,17%) e
São Luis (-0,40%).
No mês passado, a cesta
mais cara foi a de São Paulo, que
custava, em média, R$ 471,44.
Em seguida aparecem, as do Rio

de Janeiro (R$ 466,75), de Porto Alegre (R$ 464,72) e de Florianópolis (R$ 457,82). Os menores valores médios de cestas
básicas foram observados em
Recife (R$ 340,57), Natal (R$
341,40) e Salvador (R$ 343,82).
Em novembro e dezembro
do ano passado, o preço da batata subiu em todas as capitais analisadas, porque o clima seco prejudicou a produção no centrosul do país. O óleo de soja subiu
em 16 das 18 capitais pesquisadas porque parte do óleo bruto
foi usada para fabricação do biodiesel. O preço da carne bovina de primeira, que está em período de entressafra e bateu re-

corde de exportação, subiu em
15 cidades. Já o do leite integral
caiu em 17 cidades por causa da
oferta crescente.
Salário mínimo
Com base na cesta mais cara
do país – a de São Paulo – o Dieese calculou em R$ 3.960,57
o valor do salário mínimo necessário em dezembro para suprir
as despesas de um trabalhador e
sua família com alimentação,
moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer
e previdência. O valor equivale
a 4,15 vezes o salário mínimo
vigente em dezembro (R$ 954).
(Agencia Brasil)

Decreto de posse de arma pode
aumentar prazo de registro, diz Fraga
O presidente Jair Bolsonaro recebeu o deputado Alberto Fraga (DEM-DF) para discutir a proposta de elaboração
de um decreto que regulamenta a posse de armas de
fogo no Brasil. Fraga é relator projeto de flexibilização
do Estatuto do Desarmamento em tramitação na Câmara.
Após o encontro, o parlamentar citou três aspectos do futuro decreto.
Um deles se refere à concessão de anistia de armas irregulares no país, permitindo
que o cidadão que tem arma
em casa, sem registro ou com
o documento vencido, faça o
recadastramento.
O texto deverá acrescentar, segundo Fraga, um dispositivo que vai tirar do delega-

do da Polícia Federal o poder
de decidir se a pessoa poderá
ou não obter a posse, e elevar
o prazo do registro da arma de
3 para 10 anos.
Mudanças
De acordo com o deputado, o decreto vai suprimir a
necessidade comprovada para
obtenção de posse de arma de
fogo. Segundo ele, bastará o
cidadão informar o motivo
pelo qual deseja ter uma arma
em casa. A justificativa não
será mais um impeditivo.
“Se o delegado não for
com a sua cara, ele pode dizer
não porque esse requisito da necessidade comprovada é subjetivo, depende do arbítrio do delegado. Com o decreto, isso desaparece”. Conforme o parla-

mentar, serão exigidos que o cidadão não tenha antecedentes
criminais e aprovação em teste
de aptidão psicológica.
Em seguida, o deputado
ressaltou que houve uma mudança de comportamento a
partir do estatuto do desarmamento, em 2003. “No primeiro efeito do estatuto do desarmamento muita gente cadastrou suas armas. Tínhamos um
universo de 6 milhões de armas cadastradas. A Polícia Federal tem 700 mil armas cadastradas. Ninguém renovou.
O cadastramento é uma forma
do governo saber quantas armas existem no Brasil, pelo
menos as legalizadas”.
Previsão
Em entrevista na semana

passada, Bolsonaro afirmou
que o decreto sairá ainda em
janeiro . “Ali, na legislação diz
que você tem que comprovar
efetiva necessidade. Conversando com o [ministro da
Justiça] Sergio Moro, estamos definindo o que é efetiva necessidade. Isso sai em
janeiro, com certeza”, disse
na ocasião.
A legislação é clara ao
distinguir posse e porte de
arma. A posse de arma de
fogo, tratada no futuro decreto, permite ao cidadão
ter a arma em casa ou no local de trabalho. O porte, que
não será contemplado nesse
decreto, diz respeito à circulação com arma de fogo
fora de casa ou do trabalho.
(Agencia Brasil)

São Paulo, quarta-feira, 9 de janeiro de 2019
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 7ª Série da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/17). Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª Séries da
1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos da cláusula 12.1 do Termo de Securitização dos Créditos
Imobiliários de CRI da 7ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora (“TS”) a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI,
no dia 29/01/19 às 10h, na Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, SP/SP, para deliberar acerca da solicitação da Ellenco Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (“Devedora”) para deliberar sobre: I. Anuência prévia, nos termos do disposto na cláusula 8.1 “xi” da CCBI, para a realização da alteração do Contrato Social da devedora Ellenco Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 03.745.955/0001-66 (“Devedora”), para a cessão das quotas
correspondente a 5,44% de seu capital social, para JJPM Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 05.486.969/0001-38, “avalista” da operação; e
II. 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 no item “i” acima. A Securitizadora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em 1ª convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos 50% mais um dos CRI em circulação, e sem 2ª convocação,
com qualquer número. 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. DTVM (“Agente Fiduciário”) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br. SP, 08/01/19.

^ĆŽDĂƌƟŶŚŽŶĞƌŐŝĂ^͘͘

CNPJ Nº 12.291.462/0001-94 - NIRE Nº 35.300.389.336
ƚĂĚĂϮϱǐƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
/͘ĂƚĂ͕,ŽƌĂĞ>ŽĐĂůĚĞZĞĂůŝǌĂĕĆŽ͗ϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͕ăƐϭϰŚ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽŶĞƌŐŝĂ^͘;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ŶĂ
&ĂǌĞŶĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͕ŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͕Wϭϰ͘ϴϱϬͲϬϬϬ͘//͘WƌĞƐĞŶĕĂĞŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͗ Presente a acionista conƚƌŽůĂĚŽƌĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘͘ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽΑϰǑĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽ͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟
///͘DĞƐĂ͗WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗&ĄďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂƚŽ͘/s͘ KƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͘s͘ĞůŝďĞƌĂĕĆŽdŽŵĂĚĂ͗ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽ^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂŵĂƚĠƌŝĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͕ĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞǆĂŵŝŶŽƵ͕ĚĞůŝďĞƌŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵ͗ĂĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵĐƵƌƐŽĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĞŵϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͕ĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂƚĠĂĚĂƚĂ
ĚĞϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŽƌĂĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽƐƐĞƌĆŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƐŶŽĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƐĞƌĞŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĚĞĐŝƐĆŽŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƐĞƌ
ĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͘s/͘>ĂǀƌĂƚƵƌĂ͗&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂĂƚĂĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘s//͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕ĨŽƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐ os trabalhos
ƉĂƌĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ĞƚĞŶĚŽƐŝĚŽĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞsentes. WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂDĞƐĂ͗&ĄďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝ͖^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂDĞƐĂ͗&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂƚŽ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗Ɖͬ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^ͬ͗&ĄďŝŽ
sĞŶƚƵƌĞůůŝĞ&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂƚŽ͘ƐƚĂĠĐſƉŝĂĚĂĂƚĂůĂǀƌĂĚĂŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘WƌĂĚſƉŽůŝƐ͕ϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͘:ƵĐĞƐƉ nº ϲϬϬ͘ϴϮϮͬϭϴͲϳ
ĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͘&ůĄǀŝĂZĞŐŝŶĂƌŝƩŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐŐƌşĐŽůĂƐ^͘͘

CNPJ/MF nº 24.190.346/0001-68 - NIRE 35.300.491.254
ƚĂĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
/͘ĂƚĂ͕,ŽƌĂĞ>ŽĐĂůĚĞZĞĂůŝǌĂĕĆŽ͗ϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͕ăƐϭϯŚϯϬŵŝŶ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐŐƌşĐŽůĂƐ^͘͘;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ĐŽŵƐĞĚĞĞŵWƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͕ŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͕WϭϰϴϱϬͲϬϬϬ͘ //͘WƌĞƐĞŶĕĂĞŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͗ Presente a
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘͘ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϰǑĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽ͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂ
ĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟///͘DĞƐĂ͗WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗&ĄďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂƚŽ͘ /s͘ KƌĚĞŵĚŽŝĂ͗ Deliberar sobre a
ĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͘ s͘ĞůŝďĞƌĂĕĆŽdŽŵĂĚĂ͗ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽ^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂŵĂƚĠƌŝĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͕ĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞǆĂŵŝŶŽƵ͕ĚĞůŝďĞƌŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵ͗Ă
ĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵĐƵƌƐŽĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĞŵϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͕ĐŽŵ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŽƌĂĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽƐƐĞƌĆŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƐŶŽĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƐĞƌĞŵ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞĐŝƐĆŽŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƐĞƌĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵ͘s/͘>ĂǀƌĂƚƵƌĂ͗&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂĂƚĂĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵ
ĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘s//͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƚƌĂƚĂƌ͕ĨŽƌĂŵ
ƐƵƐƉĞŶƐŽƐ ŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĂƌĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂůŝĚĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ĞƚĞŶĚŽƐŝĚŽ
assinada por todos os presentes. WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂDĞƐĂ͗&ĄďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝ͖^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂDĞƐĂ͗ Felipe Vicchiato. ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗ p/
^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^ͬ͗&ĄďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝĞ&ĞůŝƉĞsŝĐĐŚŝĂƚŽ͘ƐƚĂĠĐſƉŝĂĚĂĂƚĂůĂǀƌĂĚĂŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘WƌĂĚſƉŽůŝƐ͕ϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͘
:ƵĐĞƐƉ nº ϲϬϬ͘ϴϮϭͬϭϴͲϯĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ͘&ůĄǀŝĂZĞŐŝŶĂƌŝƩŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
FRANKLIN MARCELINO RIBEIRO PILEGI , ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESARIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE ROSA PILEGI E DE NEUSA RIBEIRO PILEGI. JOSIVANE PEIXINHO
MENDONÇA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM MONTE SANTO,
BA NO DIA (20/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSELITO RIBEIRO MENDONÇA E DE MARIA COSME PEIXINHO DE MORAIS.
FRANCISCO JAILTON MARTINS GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
IMPERMEABILIZADOR, NASCIDO EM TAMBORIL, CE NO DIA (14/04/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO RODRIGUES GOMES E
DE MARIA ELIETE MARTINS GOMES. LINDINALVA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO CUIDADORA DE IDOSOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/01/1981),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARINETE DA SILVA.
JOSÉ EDSON GUEDES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ZELADOR, NASCIDO EM
ANGELIM, PE NO DIA (02/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE EDILSON GUEDES DOS SANTOS E DE MARLI MARIA DA SILVA SANTOS. ADRIELY SOUZA
DE ANDRADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (13/05/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSEMAR ARAUJO DE ANDRADE E DE MARIAAPARECIDA SOUZA DE ANDRADE.
PABLO ERLIS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO EM ELETRONICA,
NASCIDO EM ITAMARAJU, BA NO DIA (11/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ERMELINDO ALVES DA SILVA E DE SONIA CLARENE VIEIRA DA SILVA.
ANGÉLICA SANTOS DE FRANÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL DA PAIXÃO SODRÉ DE FRANÇA E DE ELIZETE DOS SANTOS.
KAÍQUE ALVES SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO EM INFORMATICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAFAELALVES SILVA E DE SANDRAALVES SANTOS CORREIA. THAYNA
MARCIANO DE MOURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (29/01/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE MARQUIONE JOSE DE MOURAE DE FLAVIA APARECIDA MARCIANO DE MOURA.
PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FUNCIONARIO
PUBLICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/02/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE ROBERTO DOS SANTOS E DE ROSA DA
SILVA SANTOS. MARIA DE LOURDES ZAGO DE SOUZA, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO
APOSENTADA, NASCIDA EM ATALAIA, PR NO DIA (20/09/1959), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO ZAGO E DE SANTINA LUVISUTTO ZAGO.
CIRILO PIMENTEL DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO DE PRODUÇÃO,
NASCIDO EM ARACI, BA NO DIA (27/02/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JULIO GAMA DE SOUSA E DE ANAALVES PIMENTEL. MARIA JOSÉ DIAS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COPEIRA, NASCIDA EM RIACHUELO, SE NO DIA (08/11/1964), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DIAS E DE MARIA HELENA DIAS.
MICHAEL DAUMANN SODRE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MODELISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE NILTON RIBEIRO SODRE E DE OLGA ANNA DAUMANN. BRUNA
MARIA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (26/12/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE SEVERINO AURELIANO DA SILVA E DE JOZINA MARIA DA SILVA.
ARTUR DE SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO DE RAIO X, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO ALCIMAR DA SILVA E DE MARIA DA GLORIA DE SOUZA SILVA. TAÍS
SOUZA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (07/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE LUIZ
SOARES DA SILVA E DE MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA SILVA.
DÉCIO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CHEFE DE COZINHA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO RAMOS DO ESPIRITO SANTO E DE DELCY MARIA DO ESPIRITO
SANTO. MICHELE TORQUATO LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (29/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ADELINO APARECIDO LIMA E DE MARIA LUCIA TORQUATO LIMA.
FERNANDO DE LIRA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO ESTADUAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/03/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSUÉ ARCELINO DOS SANTOS
E DE MARIA CICERA GERMANO DE LIRA SANTOS. THAÍSE PEREIRA DE OLIVEIRA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE RH, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/
07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ADEMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA E DE IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA.
FABIO BIAZOTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO BIOLOGO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (25/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE OSWALDO BIAZOTO E DE SUELI GARCIA BIAZOTO. PRISCILA BARBOSA DO NASCIMENTO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM GUARULHOS, SP NO DIA
(25/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO
PAIXÃO DO NASCIMENTO E DE JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE NASCIMENTO.
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO,
NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (31/10/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE UBIRAJARA DOS SANTOS E DE MARIA GENI FERREIRA DOS SANTOS.
NATÁLIA MATACHUN DELGADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (23/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ROBERTO FARIA DELGADO E DE ELISABETE MATACHUN DELGADO.
MATHEUS DOMINGOS DO AMPARO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MILITAR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/11/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE PLINIO DOMINGOS DO AMPARO E DE TEREZINHA MARQUES
FERREIRA DOMINGOS DO AMPARO. THAYNA APARECIDA ALMEIDA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/05/2000),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO CARLOS
BARBOSA SILVA E DE LIRIA SALES DE ALMEIDA SILVA.
CESAR CARDOSO PIMENTEL, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENFERMEIRO, NASCIDO
EM BELÉM, PA NO DIA (18/02/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE WANILDE BATISTA PIMENTEL E DE ANDREA SOARES CARDOSO. ELAINE NUNES
MARQUES DE ARAGÃO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (30/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EDVALDO MARQUES DE ARAGÃO E DE MARIA NALVA VIEIRA NUNES DE ARAGÃO.
WENDER PEREIRA DE BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE CAMPO,
NASCIDO EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (31/01/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO FERRAZ
DE VASCONCELOS, SP, FILHO DE JOSE CARLOS DE BRITO E DE ELIETE MARIA PEREIRA DE
BRITO. CAROLINA DE GOES JULIÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCIO MOREIRA JULIÃO E DE DENISE GOES DA SILVA JULIÃO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

Jornal O DIA SP
Geru Tecnologia e Serviços S.A. CNPJ/MF Nº 20.955.843/0001-59 - NIRE 35.300.469.771
Extrato da Ata da AGE – Realizada em 10 de dezembro de 2018. Aos 10/12/2018, às 10 hs na sede, com a totalidade. Mesa:
Presidente: Sandro Weinfeld Reiss, Secretário: Tomás Silveira Corrêa. Deliberações: Os acionistas aprovaram, a emissão de 154.237 novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, subscritas, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei 6.404/76, pelo preço de emissão total de R$ 7.789.000,00 e
preço de emissão unitário aproximado de R$ 50,50, pela acionista Geru Holding Limited, representada p.p. Sr. Sandro Weinfeld Reiss, com expressa
anuência e renúncia ao direito de preferência dos demais acionistas, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente Ata na forma do Anexo I, as quais
serão integralizadas, em moeda corrente nacional, nos termos do referido Boletim de Subscrição, com o consequente aumento do capital social da Companhia,
passando o mesmo dos atuais R$ 45.586.099,27 para R$ 53.375.099,27: Em razão desta deliberação, o Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia passa a
vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5 – O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 53.375.099,27,
representado por 2.371.889 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. §Único. As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à
Companhia e cada ação ordinária confere ao titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.” Nada mais. Presidente: Sandro Weinfeld Reiss; Secretário:
Tomás Silveira Corrêa. Acionistas: Sandro Weinfeld Reiss e Geru Holding Limited, p.p. Sandro Weinfeld Reiss. SP, 10/12/2018. Mesa: Sandro Weinfeld
Reiss – Presidente; Tomás Silveira Corrêa – Secretário. Jucesp nº 2.396/19-1 em 07/01/2019. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.
AYURVEDA DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 26.683.221/0001-03 - NIRE: 35.300.498.90-9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 13 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, na Rua Alcântara
Machado, nº 611, sala 22, Brás, São Paulo, CEP 03101-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame e discussão do relatório do comitê de governança; (ii) exame e votação da proposta de reestruturação societária. Os documentos
relacionados às matérias constantes da ordem do dia estarão disponíveis na sede da Companhia. São Paulo, 05/01/2019.
Renan Tiago Batista - Presidente do Conselho de Administração
AYURVEDA DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 26.683.221/0001-03 - NIRE: 35.300.498.90-9
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. acionistas da Companhia para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 13 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, na Rua Alcântara Machado, nº 611, sala 22,
Brás, São Paulo, CEP 03101-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) exame e votacࡤaoѺ das demonstrações financeiras
da Companhia e da proposta de destinação do resultado do exerciғcio social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) fixacࡤaoѺ do
nuғmero de membros do Conselho de AdministracࡤaoѺ e sua respectiva eleicࡤaoѺ ; e (c) fixacࡤaoѺ da verba anual para remuneracࡤaoѺ da
administração da Compahia no exercício social de 2019. Os documentos relacionados às matérias constantes da ordem do dia
estarão disponíveis na sede da Companhia. São Paulo, 05/01/2019. Renan Tiago Batista - Presidente do Conselho de Administração

R046 Rio de Janeiro Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.831/0001-29 - NIRE 35.300.505.620
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Hora e Local: 12/12/2018, às 10h00, na sede da Companhia. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação, por estar presente a totalidade dos
acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud (Presidente) e Giuliano Taschetti Ricci (Secretário). 4. Ordem do Dia: aprovar e
deliberar sobre: (i) a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de
R$19.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da
Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, alterada (“Instrução CVM 476”e“Oferta”, respectivamente), por meio do“Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da R046 Rio de Janeiro
Empreendimentos e Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora das Debêntures, a BREOF Fundo de
Investimento em Participações, fundo de investimento em participações, CNPJ/MF nº 11.288.558/0001-30, cuja gestão é feita pelaVBI Real Estate Gestão de Carteiras
Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, CNPJ/MF nº 11.274.775/0001-71
(“Acionista 1”) e a BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal, nº 418, 27º andar, sala A, Vila Olímpia, CEP 04551-060, CNPJ/MF nº 13.019.386/0001-25 (“Acionistas 2”e, conjuntamente com o Acionista 1, os“Acionistas”),
na qualidade de intervenientes anuentes, e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, atuando por sua filial na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, Conjunto 1401, Itaim Bibi, CEP 04534-002, CNPJ/MF nº 15.227.994/0004-01, para
representar, perante a Companhia, a comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário”); (ii) a autorização à prática, pelos diretores da
Companhia e/ou os representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão e da Oferta, inclusive, mas não se limitando
à: (a) contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a realização da Oferta, mediante a celebração de contrato de
distribuição (“Coordenador Líder”e“Contrato de Distribuição”, respectivamente); (b) contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se
limitando, o banco liquidante da Emissão (“Banco Liquidante”), a instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures (“Escriturador”), o assessor
legal, o Agente Fiduciário, entre outros, podendo, para tanto, negociar os termos e condições, assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorários;
(c) celebração da Escritura de Emissão; e (d) celebração de todos os demais documentos e eventuais aditamentos, além da prática de todos os atos necessários à
efetivação da Emissão e da Oferta; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus representantes legais no âmbito da
Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens (i) e (ii) acima mencionados. 5. Deliberações: Instalada a assembleia, após a
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o quanto segue: 5.1. Aprovar
a Emissão e a Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão: (i) Valor Total
da Emissão: o valor total da Emissão será de R$19.000.000,00 (“Valor Total da Emissão”); (ii) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será
de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”); (iii) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela prevista na Escritura
de Emissão (“Data de Emissão”); (iv) Número da Emissão: as Debêntures representam a 1ª emissão de debêntures da Companhia; (v) Número de Séries: a Emissão
será realizada em série única; (vi) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 19.000 Debêntures; (vii) Prazo e Data de Vencimento: ressalvada a hipótese de
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures ou Resgate Antecipado Obrigatório (conforme abaixo definido), as Debêntures terão prazo
de vencimento de 5 anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”); (viii) Forma e Comprovação da Titularidade das Debêntures: A Emissora não
emitirá cautelas ou certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador.
Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM
(“B3”) em nome dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (ix) Conversibilidade: as Debêntures serão
simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (x) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das
Sociedades por Ações, não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Companhia como garantia aos Debenturistas em caso
de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, e não conferindo
qualquer privilégio, especial ou geral, aos Debenturistas; (xi) Direito de Preferência: não haverá direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição das Debêntures. Adicionalmente, durante o prazo de vigência das Debêntures, o Debenturista que pretender alienar Debêntures de sua titularidade,
deverá enviar comunicado formal aos Acionistas informando a data prevista, bem como a quantidade de Debêntures a serem alienadas, no prazo previsto na
Escritura, de modo que os Acionistas possam, individual ou conjuntamente, optar pela aquisição de tais Debêntures pelo valor previsto na Escritura (“Direito de
Preferência”). A partir do 3º ano contado da Data de Emissão, será facultado aos Acionistas, individual ou conjuntamente, solicitar aos Debenturistas que alienem
as Debêntures de sua titularidade aos Acionistas. Os Acionistas poderão, a seu exclusivo critério, transferir, à título oneroso ou gratuito, o Direito de Preferência a
terceiros, independentemente de prévia anuência dos Debenturistas, sendo certo que os terceiros que vierem a se tornar os detentores do Direito de Preferência
estarão sujeitos a todos os termos e condições a serem previstos na Escritura. (xii) Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures;
(xiii) Amortização do Principal: ressalvada a hipótese de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Obrigatório,
Amortização Extraordinária Obrigatória (conforme abaixo definido), conforme os termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário será
amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento (“Data de Amortização”); (xiv) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures não será atualizado monetariamente; (xv) Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme aplicável, incidirá juros remuneratórios prefixados correspondentes a 0,50% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração”), calculados
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definida) até a data do
efetivo pagamento. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (xvi) Data de Pagamento da Remuneração:
ressalvada a hipótese de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Obrigatório, Amortização Extraordinária
Obrigatória, a Remuneração será paga em uma única parcela, na Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”); (xvii) Forma de Subscrição e de
Integralização e Preço de Integralização: as Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional: (i) na data da primeira subscrição e
integralização das Debêntures (“Primeira Data de Integralização”), peloValor Nominal Unitário; ou (ii) em outras datas posteriores à Primeira Data de Integralização,
sendo que, neste caso, o preço de integralização para as Debêntures que foram integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário,
acrescido da Remuneração, calculados pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização. A integralização das
Debêntures será realizada de acordo com as normas de liquidação aplicáveis da B3 (cada data, uma“Data de Integralização”). A exclusivo critério do Coordenador
Líder, as Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio a ser definido no ato de subscrição das Debêntures, desde que aplicado de forma igualitária à
totalidade das Debêntures subscritas e integralizadas na mesma data, observado o disposto a esse respeito no Contrato de Distribuição. Em relação às liquidações
realizadas em datas diferentes, eventual ágio ou deságio poderá ser aplicado de forma diferente, observado também o disposto no Contrato de Distribuição;
(xviii) Resgate Antecipado Obrigatório: caso seja apurada a existência de lucro líquido acumulado nas demonstrações financeiras anuais da Companhia e 20%
deste lucro líquido for equivalente ou superior a 98% do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, a Companhia deverá,
em até 90 dias corridos contados da data de divulgação da respectiva demonstração financeira, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM 476, realizar o resgate
antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório”). O Resgate
Antecipado Obrigatório está sujeito ao atendimento das condições a serem previstas na Escritura de Emissão; (xix) Amortização Extraordinária Obrigatória: caso
seja apurada a existência de lucro líquido acumulado nas demonstrações financeiras anuais da Companhia 20% deste lucro líquido for inferior a 98% do Valor
Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, a Companhia deverá, em até 90 dias corridos contados da data de divulgação da
respectiva demonstração financeira, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM 476, destinar 20% do lucro líquido apurado no exercício da respectiva demonstração
financeira, para amortizar antecipadamente o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, sendo certo que cada amortização
estará limitada a 98% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). Os demais
termos e condições da Amortização Extraordinária Obrigatória serão descritos na Escritura de Emissão; (xx) Aquisição Facultativa: nos termos do artigo 55,
parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, é facultado à Companhia, a qualquer tempo, adquirir Debêntures: (i) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal
Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, desde que tal fato conste do relatório da administração e de suas demonstrações financeiras; ou
(ii) por valor superior ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios,
desde que observe as regras expedidas pela CVM vigentes à época (se houver). As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, a seu critério, (i) ser canceladas,
(ii) permanecer em tesouraria ou (iii) ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476 e nas demais leis e
regulamentações aplicáveis. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos da Escritura de Emissão, se e quando
recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures (“Aquisição Facultativa”); (xxi) Encargos Moratórios: ocorrendo
impontualidade superior a 2 Dias Úteis no pagamento pela Companhia de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão,
adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data do efetivo pagamento, incidirão,
sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) juros de mora de 1% ao mês,
calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento pecuniário até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e não compensatória,
de 2% (“Encargos Moratórios”); (xxii) Vencimento Antecipado: observadas as disposições a serem estabelecidas na Escritura de Emissão, as obrigações da
Companhia constantes dos instrumentos relacionados à Emissão poderão ser declaradas antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, na ocorrência de
qualquer dos eventos de vencimento antecipado a serem previstos na Escritura de Emissão (“Eventos de Vencimento Antecipado”); (xxiii) Colocação e
Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, a qual será realizada sob regime de garantia firme de
colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação do Coordenador Líder. A colocação das Debêntures será realizada de acordo com os
procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de distribuição a ser estabelecido na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição; (xxiv) Distribuição,
Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição
de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; e (b) negociação, observadas as restrições
dispostas na Escritura de Emissão, no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as
negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (xxv) Destinação dos Recursos: os recursos captados com a Oferta
serão destinados pela Companhia direta e indiretamente para o desenvolvimento imobiliário do empreendimento imobiliário“Dom Offices”, localizado na Avenida
Dom Helder Câmara, nº 5.471, Cachambi, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, matriculado sob o nº 96.667 do 1º Serviço Registral de Imóveis do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, bem como do empreendimento imobiliário“Dom Condominium Club”, localizado na Avenida Dom Helder Câmara, nº 5.471,
Cachambi, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, matriculado sob o nº 96.668 do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (“Empreendimento”); e (xxvi) Demais características da Emissão: as demais características da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na
Escritura de Emissão. 5.2. Autorizar a diretoria da Companhia e/ou os representantes legais da Companhia, a discutir, negociar e definir os termos e condições da
Escritura de Emissão, bem como praticar todo e qualquer ato e a assinar todo e qualquer documento necessário à formalização da Emissão ora aprovada, inclusive,
mas não somente, (i) a contratação: (a) do Coordenador Líder; (b) do Banco Liquidante; (c) do Escriturador; (d) do assessor legal; (e) do Agente Fiduciário; e (f) dos
demais prestadores de serviços necessários para a realização da Oferta, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e eventuais aditamentos;
e (ii) a celebração de todo e qualquer documento e eventuais aditamentos que se façam necessários, incluindo, mas não se limitando, (a) a Escritura de Emissão; e
(b) o Contrato de Distribuição, além de promover o registro da Oferta perante a B3 e demais órgãos competentes; e 5.3. Ratificar todos os atos já praticados pela
diretoria da Companhia e/ou pelos representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos
itens 5.1 e 5.2 acima mencionados. A presente Ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud (Presidente) e
Giuliano Taschetti Ricci (Secretário). Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda., por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti; e Breof Partners Ltda., por
Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 600.587/18-6, em 28/12/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1017287-22.2015.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel
Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário
Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS, CPF 339.979. 82880 que lhe foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte
de Banco Itaucard S.A., referente ao Contrato de
Financiamento com Garantia de Alienação nº
304 10-639655950, tendo por garantia o veículo
Fiat/Palio Fire, placa HMZ4203, tendo sido
inadimplido pelo réu; deferida a liminar para
busca e apreensão do veículo, tendo sido
realizada em 09.06.2016. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabi -do, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta, ficando ciente de que o prazo
para defesa fluiu após o cumprimento da liminar.
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 30 de novembro de 2018.08 e 09.01
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T R I BU N A L D E J U S T I Ç A D O E S TA D O D E S Ã O PAU L O - C O M A R C A D E S Ã O
PAULO - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 11ª VARA CÍVEL - Av. Nações
Unidas, 22.939 - Torre Br igadeiro - 7º Andar - Vila Almeida - CEP 04795-100 Fone: (11) 5541-8184 - São P aulo-SP - E-mail:upj9a14cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0032949-47.2018.8.26.0002 - O
MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr. ANTONIO CARLOS SANTO RO FILHO, na for ma da Lei, etc.
FAZ SABER a MARCIA BISCHOFF SANTANA BORGES, CPF 000.609.838-09, que
por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida
por C O N D O M Í N I O S Ã O PAU L O I . Encontrando-se a ré em lugar incer to 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$47.368,56,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Códigode 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, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de dezembro de 2018.
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Presidente do
BNDES defende foco
em empresas médias
O novo presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006764-59.2017.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco Carlos Inouye
Shintate, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALAN ROBERTO CASSIANO, CPF 329.367.488-79, com
endereço à Rua Barbosa Machado, 18, Butanta, CEP 05362-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco S/A., alegando, em síntese,
que o requerido deixou de pagar parcela com vencimento em 10/02/2017 referente a Cédula de Crédito nº
30427-10980688, acarretando vencimento antecipado de toda a sua dívida, que atualizada até 16/06/2017,
resulta em R$64.731,52. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2018.
08 e 09.01
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OFICIALDO 6º OFICIALDE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.FAZ
SABER que, em virtude do requerimento datado de 30 de novembro de
2018,por parte da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com sede no Setor
Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na cidade de Brasília/DF, ficam
INTIMADOS, DEBORA PACHECO GARCIA, brasileira, casada,
microempresária,RG nº 297477821-SSP/SP, CPF sob nº 294.228.51840, e ANDERSON APARECIDO GARCIA PACHECO, brasileiro, casado,
encarregado, RG nº 351750903-SSP/SP, CPF sob nº 304.241.078-13,
a efetuar neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins de
Vasconcelos, nº 2.378, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às 16:00
horas, o pagamento deR$38.780,40com os encargos previstos em
contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 7na matrícula nº
201.284,referentes à aquisição de um apartamento sob nº 93, localizado
no 9º andar do empreendimento denominado Condomínio Edifício
Maison Royale, situado na Rua Manifesto, nº 2.470, no 18º Subdistrito
– Ipiranga.O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, a contar da
última publicação deste edital; e não pago a importância devida, serão
constituídos em mora, nos termos do artigo 26 e seus parágrafos, da
Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1.997. Em virtude da não localização
pessoal dos destinatários, é feita a intimação dos mesmos por edital,
publicado por 03 (três) dias. São Paulo, 08 de janeiro de 2019. Eu,
Adriana Bergamo Bianchini da Silva,Oficial Interina, a digitei, conferi e
assino.
09, 10 e 11/01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES GERAIS DO SINDSEMP/
SP - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - Rua Dr. João Ferraz, nº 101 - Belém
(chácara Tatuapé) – Capital-SP – CEP 03059-040 – EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES GERAIS DO SINDSEMP/SP – O
presidente da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Servidores do
Ministério Público do Estado de São Paulo, nomeada pela Diretoria
Executiva, conforme dispõe o artigo 18 do Estatuto e usando das
suas atribuições legais e estatutárias vem por meio deste edital
CONVOCAR todos os associados para Assembleia Geral Eleitoral que
ocorrerá nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 9 horas 17 horas, para
eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal do sindicato, para um mandato
de cinco anos. O requerimento de inscrições de chapa e suas fichas de
qualificação, deverão ser feitos na secretaria do sindicato, sito à Rua Dr.
João Ferraz, nº 101 - Belém (chácara Tatuapé), no horário das 15 horas
às 17 horas, o prazo para inscrição de chapas, será de dez dias corridos
a partir da publicação do edital, ou seja, do dia 10 até o dia 19 de janeiro
de 2019. Estará aberto o prazo nos dias 21 e 22 de janeiro de 2019 para
impugnação conforme dispõe o art. Décimo primeiro do RIPE (Regimento
Interno do Processo Eleitoral). Será recusada a inscrição que não cumprir
o disposto nos artigos dezenove do estatuto, artigos sexto, sétimo e
oitavo e seus incisos do RIPE (Regimento Interno de Processo Eleitoral).
Haverá urna fixa na sede do sindicato, sito à Rua Dr. João Ferraz, nº 101
- Belém (chácara Tatuapé ) A Comissão Eleitoral a seu critério, poderá
determinar urnas itinerantes. Os sócios com direito a voto que
residem no interior e trabalham nas unidades do interior poderão
votar por correspondência se assim desejarem, com conformidade
com o artigo 17, inciso nono do RIPE. São Paulo, 09 de janeiro de
2019. JOALVE VASCONCELOS DOS SANTOS – Presidente da
Comissão Eleitoral.

RICARDO NAHAT , Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
República Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO
BRADESCO S/A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem
ou interessar possa que, ADRIANA PIRES DOS SANTOS RIBEIRO,
RG nº 35.539.775-4-SSP/SP, CPF nº 309.304.258-55, e seu marido
ISAAC FERNANDES RIBEIRO, RG nº 34.727.741-X-SSP/SP, CPF nº
251.255.978-56, brasileiro, diretores de empresa, casados no regime
da comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77,
domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Coronel Francisco Inácio
nº 1.489, apart amento nº 11, Bloco A4, Vila Moinho Velho, ficam
intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 08
(oito) prestações em atraso, vencidas de 20/04/2018 a 20/11/2018, no
valor de R$20.318,69 (vinte mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e
nove centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no
valor de R$20.432,33 (vinte mil, quatrocentos e trinta e dois reais e
trinta e três centavos), que atualizado até 07/03/2019, perfaz o valor de
R$28.553,82 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e
oitenta e dois centavos), cuja planilha com os valores diários para
purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido
pelo BANCO BRADESCO S/A, para aquisição do imóvel localizado na
Rua Manoel Salgado nº 381, apartamento tipo A nº 34, localizado no 3º
andar do Bloco C, Edifício Rio de Janeiro, integrante do Condomínio
Olimpic MBigucci, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura
Pública” devidamente registrado sob n° 4 na matrícula nº 220.025. O
pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis,
situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no
horário das 9: 00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam
os devedores desde já advertidos de que, decorrido o prazo de 15
(quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro,
certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação
da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do
fiduciário, BANCO BRADESCO S/A, nos termos do art.26, § 7º, da
Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público
leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 04 de janeiro de 2019. O Oficial.
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Terry Hollands
ria Master e top 4 do Strongman
Champions League.
Sexto colocado no Campeonato Europeu em 2018, o inglês
Terry Hollands, 39 anos, é quem
tem o cur rículo mais extenso
entre os participantes, com os
seus 1,99 m e 155 kg. Homem
mais forte da Inglaterra, o atleta ostenta três terceiras colocações no torneio mundial
World’s Strongest Man, em
2007, 2011 e 2017. O sueco
Johnny Hansson, de 29 anos, é
o mais jovem da competição e,
no entanto, o maior “peso-pesado”, com seus 160 kg e 1,98
m. Com duas participações

no World’s Strongest Man, Johnny é vice-campeão do Giants Live Scandinavian e terceiro colocado do Strongman
Champions League da Letônia.
Com 32 anos, 151 kg e
1,88 m, o norte-americano
Eric Small tem uma trajetória
de superação no esporte. Após
se formar na Universidade de
Minnesota, em 2010, tendo jogado futebol americano neste
período, o atleta partiu para os
treinos de strongman. Em
2013, logo na sua estreia no
esporte, rompeu os dois tendões patelares e só voltou a com-

petir dois anos depois, em
2015, sendo campeão do estado de Illinois. Em 2017, tornou-se profissional do esporte
e foi vice-campeão do País, no
Campeonato Nacional Strongman Corporation.
Como é de costume no Força Bruta, serão realizadas três
provas para a definição do campeão do torneio. A primeira será
a medley, em um percurso 15
metros. Cada atleta vai iniciar
arrastando correntes de 300 kg,
voltará trazendo a cangalha de
400 kg e, por último, terá que
colocar a bola (atlas stone) de
130 quilos em uma estante de
1,30 m de altura. A segunda prova
será a do barril, na qual o competidor terá que jogar seis barris de 20
kg por cima de uma barra de
cinco metros de altura. A competição será definida no dead lift (peso
morto), com a barra com 380 kg.
Vence está prova aquele que fizer
maior número de repetições.
O Força Bruta 2019 tem os
patrocínios de Motorola, Rexona, Decolar.com, Midway,
Next, Açaí, Prefeitura de Cotia
e Magnum
Relógios,
e
conta com o apoio do Hotel Rancho Silvestre e RUD Correntes
Brasil. A realização do evento é
da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

Foto/João Pires

ATP divulga lista completa
do Rio Open 2019

Thiago Wild é o 1º brasileiro garantido na chave principal do
Rio Open 2019
A lista completa de jogadores garantidos na chave de simples do Rio Open apresentado
pela Claro foi divulgada na terça-feira (8) pela ATP. O maior
torneio de tênis da América do
Sul terá quatro tenistas do top 20
do ranking mundial: o austríaco
Dominic Thiem (8º), os italianos
Fabio Fognini (13º) e Marco
Cecchinato (18º) e o argentino
Diego Schwartzman (19º), atual
campeão. Os ingressos para o
evento, que acontece entre 16 e
24 de fevereiro no Jockey Club
Brasileiro, estão à venda pelo
site tudus.com.br/rioopen, com
preços a partir de R$ 30.
A chave será liderada pelo
vice-campeão de Roland Garros,
Thiem, que tentará o bicampeonato no Rio Open, assim como
Schwartzman. Vice em 2015,
Fognini é um dos grandes nomes
da história do torneio carioca, e
Cecchinato retorna após o melhor ano de sua carreira, em que
derrotou Novak Djokovic nas
quartas de final de Roland Garros e alcançou sua primeira semifinal de Grand Slam. Na última semana, ele alcançou as semifinais do torneio de Doha.
Finalistas da edição de 2016,
o uruguaio Pablo Cuevas e o argentino Guido Pella retornam em
2019, assim como outros tenistas que já fizeram boas campa-

nhas no Rio Open, como o espanhol Pablo Carreño Busta, o chileno Nicolas Jarry e o norueguês
Casper Ruud.
Com nove jogadores entre os
50 melhores do mundo, o lineup conta com alguns estreantes
no Rio Open. Por exemplo, o
espanhol Jaume Munar, de 21
anos, que treina na academia de
Rafael Nadal, em Mallorca, e já
ocupa a 74ª colocação do ranking,
meses após alcançar as semifinais
do NextGen Finals. Outros jovens
que farão sua primeira participação no torneio são o alemão Maximilian Marterer, 70º, e sérvio
Laslo Djere, 91º, ambos com 23
anos. O veterano tunisiano Malek
Jaziri, de 34 anos, também debuta na competição.
Caso alguns dos jogadores
inscritos tenham que desistir do
torneio, os cinco primeiros na
lista de “alternates” são Cameron
Norrie (GBR), Pedro Sousa
(POR), Lorenzo Sonego (ITA),
Felix Auger-Aliassime (CAN)
e Paolo Lorenzi (ITA). Norrie
e Auger-Aliassime são grandes
esperanças para 2019. O britânico de 23 anos estreou na
Copa Davis em 2018 com vitória sobre o número 23 do mundo Roberto Bautista Agut. Já o
canadense foi o tenista mais jovem a vencer um jogo de Challenger da história, aos 14 anos, e

venceu o US Open juvenil em
2016. Atualmente, ele tem 18
anos e se aproxima do top 100.
Além dos 23 que têm entrada garantida pelo ranking, o brasileiro Thiago Wild tem seu lugar garantido na chave principal.
O paranaense de 18 anos conquistou a vaga ao vencer a Maria Esther Bueno Cup, torneio “next gen”
entre tenistas brasileiros. Ainda há
oito posições a serem preenchidas: quatro pelo qualifying (realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro), mais três convidados e um special exempt (para tenistas que não
puderem disputar o qualifying por
estarem em ação em outro torneio). Um dos três convites é reservado para solicitação de tenistas da lista A+ da ATP.
“Já tínhamos garantidos três
dos melhores jogadores de saibro do mundo (Thiem, Fognini e
Schwartzman) e teremos também o Cecchinato, que fez uma
ótima temporada em 2018, com
uma vitória sobre o Djokovic e
uma semifinal de Grand Slam.
Além deles teremos nomes da
nova geração como o Munar, Garín, Jarry, Marterer, Norrie e o Auger-Aliassime. Tem tudo pra ser
umas das edições mais disputadas
com 7 dos 10 tenistas com mais
vitórias no saibro em 2018 no circuito da ATP”, disse Luiz Carvalho, Diretor do Torneio.
Veja a lista de inscritos no
Rio Open:
Dominic Thiem (AUT) - 8º;
Fabio Fognini (ITA) - 13º; Marco Cecchinato (ITA) - 18º; Diego Schwartzman (ARG) - 19º;
Pablo Carreño Busta (ESP) - 24º;
Malek Jaziri (TUN) - 42º; Nicolas Jarry (CHI) - 43º; João Sousa (POR) - 44º; Dusan Lajovic
(SER) - 45º; Leonardo Mayer
(ARG) - 54º; Albert RamosViñolas (ESP) - 65º; Guido Pella (ARG) - 66º; Aljaz Bedene
(ESV) - 67º; Maximilian Marterer (ALE) - 70º; Roberto Carballes Baena (ESP) - 73º; Jaume
Munar (ESP) - 74º; Federico
Delbonis (ARG) - 77º; Taro Da-

niel (JAP) - 78º; Guido Andreozzi (ARG) - 80º; Pablo Andujar
(ESP) - 82º; Christian Garin
(CHI) - 86º; Pablo Cuevas
(URU) - 90º; Laslo Djere (SER)
- 91º; (WC) Thiago Wild
(BRA) - 447º.
Alternates
Cameron Norrie (GBR) 93º; Pedro Sousa (POR) - 103º;
Lorenzo Sonego (ITA) - 104º;
Felix Auger Aliassime (CAN) 106º; Paolo Lorenzi (ITA) - 109º.
PROGRAMAÇÃO RIO
OPEN 2019
O Rio Open começa no dia
16 com o qualifying e no dia 18
tem início a chave principal, com
a Grande Final acontecendo no
dia 24 de fevereiro.
A programação para a chave
principal contará com duas sessões de segunda-feira a quintafeira: Sessão 1, com início às
16h30; e Sessão Noite, a partir
de 19h. Já de sexta-feira a domingo, o torneio terá sessão única. A sessão 1 será composta pelo
1º jogo da Quadra Central e mais
todos os jogos das quadras externas. A sessão noite será formada pelos jogos que começam
a partir de 19h na Quadra Central, além dos jogos nas quadras
externas. Vale destacar que qualquer ingresso dá acesso ao complexo que será montado no Jockey Club Brasileiro, não importa a sessão.
VENDA DE INGRESSOS
As vendas de ingressos são
online
através
do
site tudus.com.br/rioopen. O pagamento pode ser feito com cartões de crédito Visa, Mastercard,
Elo e Diners, com parcelamento
em até 4 vezes sem juros. Não
há cobrança de taxa de conveniência. Os valores variam entre
R$ 30 e R$ 490.
Em 2019, para maior facilidade do público, será possível a
utilização do ingresso via QR
Code. Mais informações:
www.rioopen.com

Returno da Superliga
Masculina 18/19 começa na
próxima sexta-feira
Foto/ Luciano Belford

Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Cotia, na região
metropolitana de São Paulo, sediará o Força Bruta. A edição de
2019 do evento esportivo, que já
caiu nas graças do público brasileiro, contará com quatro praticantes do atletismo de força, três
estrangeiros e um brasileiro: a
disputa pelo troféu de homem
mais forte do torneio será entre
os atletas de strongman Marcos
Ferrari
(BRA),
Terry
Hollands (ING), Johnny
Hansson (SUE) e Eric Small
(EUA). A competição, com
transmissão ao vivo da TV Globo, a partir das 10h, faz parte
da programação do Esporte
Espetacular e tem entrada gratuita para o público.
O Brasil contará com o paulista Marcos Ferrari, de 41 anos,
125 kg e 1,75 cm, que marca presença no Força Bruta desde a primeira edição da prova no País,
em 2013. Melhor atleta profissional sul-americano de strongman desde 2010, Ferrari é pentacampeão brasileiro e sul-americano. Recordista na América do
Sul nas provas Loglift, Deadlift,
Atlas Stone e Yoke, ele tem resultados expressivos, como o título do Arnold Classic Brasil em
2013, top 4 no Thunderbay, sétimo lugar do Mundo na Catego-

Foto/Divulgação

Força Bruta reúne alguns dos homens
mais fortes do mundo em Cotia

Sesc RJ lidera a tabela de classificação
O ano de 2019 começa nesta semana para a Superliga Cimed masculina de vôlei 2018/
2019. Depois da pausa para as
festas de fim de ano, a competição recomeça na próxima
sexta-feira (11), com a partida
entre Fiat/Minas (MG) e Corinthians-Guarulhos (SP). Outros
quatro jogos serão realizados
no sábado (12) e mais um, encerrando a primeira rodada do
returno, no domingo (13). A
rodada terá todas as partidas
com transmissão.
Jogador com melhor aproveitamento no ataque e segundo melhor bloqueador do primeiro turno, o central do Fiat/
Minas, Flávio, espera por um
bom recomeço de competição
após uma primeira etapa de muito equilíbrio – o time de Belo
Horizonte (MG) finalizou em
oitavo lugar, com 14 pontos
(cinco vitórias e seis derrotas).
O central ainda lembrou os
outros campeonatos que o seu
time terá neste início de ano.
“O Fiat/Minas ainda tem a Copa

Brasil e o Sul-Americano e
com certeza teremos jogos
muito bem disputados em todas
as competições. Vamos com
tudo, entusiasmados e na busca
por resultados positivos”, complementou o jogador mineiro.
Outro atleta de destaque no
primeiro turno da Superliga
Cimed masculina foi o também central Éder. Pelo SesiSP, o atleta foi o melhor sacador do campeonato, com 18
pontos marcados neste fundamento, em uma disputa acirrada com o central do Sada Cruzeiro (MG) e com o ponteiro
do São Francisco Saúde/Vôlei
Ribeirão (SP), Le Roux e Gabriel, que somam 17 acertos
no saque cada um.
O fim de semana envolverá todos os 12 clubes participantes da Superliga Cimed
masculina de vôlei 2018/2019.
Por enquanto, o Sesc RJ lidera a tabela de classificação,
com 27 pontos, seguido pelo
Sada Cruzeiro (MG), que tem
26, e Sesi-SP, com 24.

Fórmula E

Pietro Fittipaldi testa em
Marrocos pela equipe
Panasonic Jaguar Racing
Em seu primeiro desafio em
2019, o piloto brasileiro Pietro
Fittipaldi participará com a equipe Panasonic Jaguar Racing da
sessão de testes coletivos da Fórmula E no próximo domingo
(13), em Marrakech (Marrocos).
“Eu estou realmente muito
feliz com a oportunidade que a
Panasonic Jaguar Racing me deu
de pilotar seu veículo de Fórmula E em Marrakech. Tive a oportunidade de participar dos testes
no ano passado com esta mesma equipe e foi realmente um
dia incrível”, disse Pietro, que
registrou o segundo melhor
tempo entre 20 pilotos que testaram em 2018, também no circuito marroquino.
“Estou muito empolgado em
poder ter contato com essa segunda geração de veículos da categoria, que traz agora ainda mais
potência e aderência”, diz Fittipaldi, que no final do ano passado assinou contrato como piloto
de testes da Haas na Fórmula 1.
Campeão da World Series
em 2017 e tendo corrido em
três categorias top do automobilismo mundial em 2018 (Indy,
WEC e Super Formula), Pietro
volta a ter contato em 2019
com a Formula E, desta vez testando o novo modelo I-TYPE 3,
máquina utilizada pela dupla da
equipe nesta temporada, Nelsi-

nho Piquet e Mitch Evans.
“Eu escutei muitos elogios
sobre o I-TYPE 3 e não vejo a
hora de sentir o comportamento
do carro na pista. Mais que isso,
estou bem satisfeito em poder
ajudar a equipe no desenvolvimento do modelo o máximo que
eu conseguir no decorrer desse
dia de testes”, diz o neto de
Emerson Fittipaldi.
O diretor geral da equipe Panasonic Jaguar Racing, James
Barclay, destacou a participação
de Pietro Fittipaldi e do inglês
Harry Tinckell no teste.
“Quero dar as boas vindas
novamente a esses dois fantásticos pilotos. Nos testes do ano
passado, Pietro realizou um excelente trabalho conosco, portanto escolhê-lo novamente foi
algo óbvio para nós. Já Harry
também teve um bom contato
com o I-TYPE 1 em Donington
dois anos atrás e estamos ansiosos para vê-lo novamente a bordo do I-TYPE 3. Poder contar
com ambos na bateria de testes
do próximo domingo é algo que
consideramos crucial no desenvolvimento do nosso veículo
para esta temporada”, disse.
Os testes serão realizados
após a segunda etapa da temporada 2018/19 da Fórmula E, que
acontece no sábado (12), em
Marrakech.

